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 أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق ِمن ربك         2 تِرتيلُ الِْكتاِب لَا ريب ِفيِه ِمن رب الْعالَِمني          1امل  + 
  3 من قَبِلك لَعلَّهم يهتدونَ ِلتنِذر قَوما ما أَتاهم من نِذيٍر

اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض وما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش ما لَكُـم                 
ن السماء ِإلَى الْأَرِض ثُم يعرج ِإلَيِه ِفي يوٍم          يدبر الْأَمر مِ   4من دوِنِه ِمن وِلي ولَا شِفيٍع أَفَلَا تتذَكَّرونَ         

 الَِّذي أَحسن كُلَّ    6 ذَِلك عاِلم الْغيِب والشهادِة الْعِزيز الرِحيم        5كَانَ ِمقْداره أَلْف سنٍة مما تعدونَ       
 ثُم سواه ونفَـخ     8 ثُم جعلَ نسلَه ِمن سلَالٍَة من ماء مِهٍني          7  شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق الِْإنساِن ِمن ِطنيٍ      

  9ِفيِه ِمن روِحِه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ قَِليلًا ما تشكُرونَ 
 قُلْ يتوفَّاكُم   10جِديٍد بلْ هم ِبِلقَاء ربِهم كَاِفرونَ       وقَالُوا أَِئذَا ضلَلْنا ِفي الْأَرِض أَِئنا لَِفي خلٍْق         

  11ملَك الْموِت الَِّذي وكِّلَ ِبكُم ثُم ِإلَى ربكُم ترجعونَ 
           ا فَارنِمعسا ونرصا أَبنبر ِهمبر ِعند وِسِهمؤو راِكسونَ نِرمجى ِإِذ الْمرت لَوا   واِلحلْ صمعا ننِجع

 ولَو ِشئْنا لَآتينا كُلَّ نفٍْس هداها ولَِكن حق الْقَولُ ِمني لَأَملَأَنَّ جهـنم ِمـن الِْجنـِة                  12ِإنا موِقنونَ   
   ِعنيماِس أَجالن13و        ِسينا نذَا ِإنه ِمكُموِلقَاء ي مِسيتا نفَذُوقُوا ِبم       ما كُنتلِْد ِبمالْخ ذَابذُوقُوا عو اكُم

  14تعملُونَ 
ِإنما يؤِمن ِبآياِتنا الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبها خروا سجدا وسبحوا ِبحمِد ربِهم وهم لَا يسـتكِْبرونَ                

 فَلَا تعلَـم    16ربهم خوفًا وطَمعا وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ        تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع يدعونَ       15
  17نفْس ما أُخِفي لَهم من قُرِة أَعيٍن جزاء ِبما كَانوا يعملُونَ 

وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهـم     أَما الَِّذين آمنوا     18أَفَمن كَانَ مؤِمنا كَمن كَانَ فَاِسقًا لَّا يستوونَ         
 وأَما الَِّذين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا          19جنات الْمأْوى نزلًا ِبما كَانوا يعملُونَ       

  20ِبِه تكَذِّبونَ ِمنها أُِعيدوا ِفيها وِقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّذي كُنتم 
 ومن أَظْلَم ِممن ذُكِّـر      21ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب الْأَدنى دونَ الْعذَاِب الْأَكْبِر لَعلَّهم يرِجعونَ          

  22ِبآياِت ربِه ثُم أَعرض عنها ِإنا ِمن الْمجِرِمني منتِقمونَ 
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 وجعلْنا  23 موسى الِْكتاب فَلَا تكُن ِفي ِمريٍة من لِّقَاِئِه وجعلْناه هدى لِّبِني ِإسراِئيلَ              ولَقَد آتينا 
الِْقيامـِة   ِإنَّ ربك هو يفِْصلُ بينهم يوم 24ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ         

  25ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ 
أَولَم يهِد لَهم كَم أَهلَكْنا ِمن قَبِلِهم من الْقُروِن يمشونَ ِفي مساِكِنِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت أَفَلَا                 

الْجرِز فَنخِرج ِبِه زرعا تأْكُـلُ ِمنـه أَنعـامهم           أَولَم يروا أَنا نسوق الْماء ِإلَى الْأَرِض         26يسمعونَ  
  27وأَنفُسهم أَفَلَا يبِصرونَ 

        اِدِقنيص مِإن كُنت حذَا الْفَتى هتقُولُونَ ميلَا          28وو مهانوا ِإميكَفَر الَِّذين نفَعِح لَا يالْفَت موقُلْ ي 
  _30أَعِرض عنهم وانتِظر ِإنهم منتِظرونَ  ف29َهم ينظَرونَ 

|     |     | 
هذه السورة املكية منوذج آخر من مناذج اخلطاب القرآين للقلب البشري بالعقيدة الضخمة الـيت               

خـالق  ،  عقيدة الدينونة هللا األحد الفرد الصـمد      : ويركزها يف القلوب  ،  جاء القرآن ليوقظها يف الفطر    
والتصديق . ومدبر السماوات واألرض وما بينهما وما فيهما من خالئق ال يعلمها إال اهللا            ،  لناسالكون وا 

واالعتقاد بالبعـث والقيامـة واحلسـاب    . املوحى إليه ذا القرآن هلداية البشر إىل اهللا  ع   برسالة حممد 
 . واجلزاء

كـل منـها   .  السور املكيةوهي القضية اليت تعاجلها سائر  ؛   هذه هي القضية اليت تعاجلها السورة     
تلتقي كلها يف أا ختاطب القلب البشري خطـاب العلـيم           ؛  ومؤثرات خاصة ،  تعاجلها بأسلوب خاص  

ومـا  ، العارف بطبيعتها وتكوينها ،  ومنحنياا ودروا ،  املطلع على أسرار هذه القلوب وخفاياها     ،  اخلبري
 . يف مجيع األحوال والظروفوما يعتريها من تأثرات واستجابات ، يستكن فيها من مشاعر

.  وسورة السجدة تعاجل تلك القضية بأسلوب وبطريقة غري أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة            
مثرية للتأمـل   ،  منرية للروح ،  مث متضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب      ؛  فهي تعرضها يف آياا األوىل    

ويف نشـأة   ؛   يف صفحة الكون ومشـاهده     كما تقدم أدلة وبراهني على تلك القضية معروضة       ؛  والتدبر
ويف مصارع الغابرين وآثـارهم     ؛  ويف مشاهد من اليوم اآلخر حافلة باحلياة واحلركة       ؛  اإلنسان وأطواره 

 ! الناطقة بالعربة ملن يسمع هلا ويتدبر منطقها
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وللنفوس اجلاحدة يف   .  كذلك ترسم السورة صورا للنفوس املؤمنة يف خشوعها وتطلعها إىل را          
، وكأا واقع مشهود حاضر للعيان    ،  وتعرض صورا للجزاء الذي يتلقاه هؤالء وهؤالء      ؛  نادها وجلاجها ع

 . يشهده كل قارئ هلذا القرآن
 ويف كل هذه املعارض واملشاهد تواجه القلب البشري مبا يوقظه وحيركه ويقـوده إىل التأمـل                

، وتطالعه تارة بالتحـذير والتهديـد     . ء مرة وإىل التطلع والرجا  ،  وإىل اخلوف واخلشية مرة   ،  والتدبر مرة 
تدعـه  . مث تدعه يف النهاية حتت هذه املؤثرات وأمام تلك الـرباهني           .. وتارة باإلقناع ،  وتارة باإلطماع 

 . وينتظر مصريه على علم وعلى هدى وعلى نور، لنفسه خيتار طريقه
يبـدأ  : الحقة متصـلة   وميضي سياق السورة يف عرض تلك القضية يف أربعة مقاطع أو مخسة مت            

ونفي الريب  . منبها ا إىل ترتيل الكتاب من جنس هذه األحرف        " ميم  . الم. ألف" باألحرف املقطعة   
. افتـراه : ويسأل سؤال استنكار عما إذا كانوا يقولـون        .. "من رب العاملني    " : عن ترتيله والوحي به   

  .. "لعلهم يهتدون " ويؤكد أنه احلق من ربه لينذر قومه 
يف التبليغ عن رب     ع   قضية الوحي وصدق الرسول   : وهذه هي القضية األوىل من قضايا العقيدة       
 . العاملني

، يف خلق السماوات واألرض وما بينـهما      :  مث يعرض قضية األلوهية وصفتها يف صفحة الوجود       
مث يف  .. خـر ورفع األمر إليه يف اليـوم اآل ، ويف اهليمنة على الكون وتدبري األمر يف السماوات واألرض  

 . والناس بعد ذلك قليال ما يشكرون. نشأة اإلنسان وأطواره وما وهبه اهللا من السمع والبصر واإلدراك
، وصفة اإلحسـان ، وصفة التدبري، صفة اخللق: قضية األلوهية وصفتها:  وهذه هي القضية الثانية 

 . ت اخللق والتكوينوكلها مذكورة يف سياق آيا. وصفة الرمحة. وصفة العلم، وصفة اإلنعام
أئـذا ضـللنا يف     : وقالوا" : وشكهم فيه بعد تفرق ذرام يف التراب      ،   مث يعرض قضية البعث   
 . ويرد على هذا الشك بصيغة اجلزم واليقني" ؟ األرض أئنا لفي خلق جديد

 . قضية البعث واملصري:  وهذه هي القضية الثالثة
يعلنون " ارمون ناكسوا رؤوسهم عند رم      إذ  " :  ومن مث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة      

ويقولون الكلمة اليت لو قالوها يف الدنيا لفتحت        . يقينهم باآلخرة ويقينهم باحلق الذي جاءم به الدعوة       
 قبـل   -لعل هذا املشهد أن يوقظهم      . ولكنها يف موقفهم ذاك ال جتدي شيئا وال تفيد        ؛  هلم أبواب اجلنة  

 . فيقولوها اآلن يف وقتها املطلوب.  اليت سيقولوا يف املوقف العصيب لقول الكلمة-فوات األوان 
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إذا ذكروا بآيات   :  وإىل جوار هذا املشهد البائس املكروب يعرض مشهد املؤمنني يف هذه األرض           
تتجاىف جنوم عن املضاجع يـدعون  . خروا سجدا وسبحوا حبمد رم وهم ال يستكربون       "  .. رم

يعرض إىل  . وهي صورة موحية شفيفة ترف حوهلا القلوب       .. "ا رزقناهم ينفقون    رم خوفا وطمعا ومم   
فال " : جوارها ما أعده اهللا هلذه النفوس اخلاشعة اخلائفة الطامعة من نعيم يعلو على تصور البشر الفانني               

ئر ويعقب عليه مبشهد سريع ملصـا      .. "تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون             
املؤمنني والفاسقني يف جنة املأوى ويف نار اجلحيم وبتهديد ارمني باالنتقام منهم يف األرض أيضا قبـل                 

 . أن يالقوا مصريهم األليم
، واملهتدين من قومه   ع    ووحدة رسالته ورسالة حممد    - عليه السالم    - مث ترد إشارة إىل موسى      

ويف هذه اإلشارة إحيـاء بالصـرب   .  جعلهم اهللا أئمةوجزائهم على هذا الصرب بأن   ،  وصربهم على الدعوة  
 . على ما يلقاه الدعاة إىل اإلسالم من كيد ومن تكذيب

 .. وهم ميشون يف مساكنهم غافلني    ،   وتعقب هذه اإلشارة جولة يف مصارع الغابرين من القرون        
 . لى ومشهد احلياة يف سطورفيتقابل مشهد الب؛ مث جولة يف األرض امليتة يرتل عليها املاء باحلياة والنماء

وهم يتساءلون يف شك عن يوم الفتح الـذي         " ؟  مىت هذا الفتح  " :  وختتم السورة حبكاية قوهلم   
ليعـرض عنـهم     ع   وتوجيه الرسول . واجلواب بالتخويف من هذا اليوم والتهديد     . يتحقق فيه الوعيد  

 . ويدعهم ملصريهم احملتوم
 :  واآلن نأخذ يف عرض السورة بالتفصيل

|     |     | 
بل هو احلق من ربـك      ؟  افتراه: أم يقولون . ترتيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني       . أمل " 

  .. "لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 
ويعرفون مـا   ؛  هذه األحرف اليت يعرفها العرب املخاطبون ذا الكتاب        .. "ميم  . الم. ألف " 

ويدركون الفارق اهلائل بني ما ميلكون أن يصـوغوه         ،   منها ومن نظائرها من كالم     ميلكون أن يصوغوا  
وكل من ميارس التعبري باللفظ عن املعـاين        ،  وهو فارق يدركه كل خبري بالقول     ؛  منها وبني هذا القرآن   

 جيعل هلا سلطانا وإيقاعـا يف ، وعنصرا مستكنا، كما يدرك أن يف النصوص القرآنية قوة خفية      . واألفكار
وهي ظاهرة  . مما يقوله البشر يف مجيع األعصار     ،  القلب واحلس ليسا لسائر القول املؤلف من أحرف اللغة        
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ولو مل  ،  من بني سائر القول   ،  ويهتز هلا ،  ومييزها،  ألن السامع يدركها  ،  ملحوظة ال سبيل إىل اجلدال فيها     
 .  أوساط الناسوالتجارب الكثرية تؤكد هذه الظاهرة يف شىت! يعلم سلفا أن هذا قرآن

هو كالفارق بني صـنعة اهللا      ،   والفارق بني القرآن وما يصوغه البشر من هذه احلروف من كالم          
وإن . ال تبلغ إليها صنعة البشر يف أصغر األشياء       ،  صنعة اهللا واضحة مميزة   . وصنعة البشر يف سائر األشياء    

وكذلك صـنع اهللا يف      .. يع العصور توزيع األلوان يف زهرة واحدة ليبدو معجزة ألمهر الرسامني يف مج          
 ! القرآن وصنع البشر فيما يصوغون من هذه احلروف من كالم

ال ،  قضية مقطوع ا   .. " من رب العاملني     - ال ريب فيه     -ترتيل الكتاب   " ،  ميم. الم.  ألف
تصـف  ويعجل السياق بنفي الريب يف من      .. قضية ترتيل الكتاب من رب العاملني     . سبيل إىل الشك فيها   

والتمهيد هلا بذكر   . والنقطة املقصودة يف النص   ،  ألن هذا هو صلب القضية    ،  بني املبتدأ فيها واخلرب   ،  اآلية
. الذي ال سبيل إىل اجلدل فيه     ،  هذه األحرف املقطعة يضع املرتابني الشاكني وجها لوجه أمام واقع األمر          

هذا النمط املعجز الذي ال ميارون      ومنطه هو   ؛  فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه األحرف اليت يعرفون        
 . وأمام موازين القول اليت يقر ا اجلميع، أمام التجربة الواقعة، يف إعجازه

وتشي بـالقوة   ؛   إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر املستكن العجيب املعجز يف هذا القرآن            
يل وال ميلك التماسك أمام هـذا       وإن الكيان اإلنساين ليهتز ويرجتف ويتزا     . اخلفية املودعة يف هذا الكالم    

وإن . وارتفعت حساسية التلقي واالسـتجابة    ،  وارتفع اإلدراك ،  وصفا احلس ،  كلما تفتح القلب  ،  القرآن
فليست . ومعرفته ذا الكون وما فيه ومن فيه      ،  هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة اإلنسان       

وهـي  . قة حني خياطب القرآن الفطرة خطابا مباشرا      فهي متحق . هي جمرد وهلة تأثريية وجدانية غامضة     
وإن . والذهن احلافل بـالعلم واملعلومـات     ،  والعقل املثقف ،  متحققة كذلك حني خياطب القلب ارب     

نصوصه ليتسع مدى مدلوالا ومفهوماا وإيقاعاا على السواء كلما ارتفعت درجة العلـم والثقافـة               
 مما جيزم بأن هـذا القـرآن   )1( مل تنحرف ومل تطمس عليها األهواء ما دامت الفطرة مستقيمة   ،  واملعرفة

 . وأنه ترتيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني، صنعة غري بشرية على وجه اليقني
  .. "؟ افتراه: أم يقولون " 

ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول يف صيغة املسـتنكر ألن           .  ولقد قالوها فيما زعموه متعنتني    
 ع  فتاريخ حممـد  ؛  هذه القولة اليت ال ينبغي أن تقال       .. "؟  افتراه: أم يقولون " : هذا القول أصال  يقال  

                                                 
 . ن الظالل  م19 جزء 2550 – 2548ص " وخلق كل شيء فقدره تقديرا : "  يراجع تفسري قوله تعاىل )1(
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وال تدع جمـاال للريـب      ،  وطبيعة هذا الكتاب ذاا تنفيه أصال     ؛  فيهم ينفي هذه الكلمة الظاملة من جهة      
 : والتشكك
  .. "بل هو احلق من ربك  " 

وما يف طبيعة الكون كله     ؛  ة ملا يف الفطرة من احلق األزيل      مبا يف طبيعته من صدق ومطابق      ..  احلق
ومشولـه  ،  وثبات هذا النظام  ،  واطراد نظامه ،  امللحوظ يف تناسقه  ،  املستقر يف كيانه  ،  من هذا احلق الثابت   
 . وتعارف هذه األجزاء وتالقيها، أو تناثرها، وعدم تصادم أجزائه

وكأمنا هو الصورة اللفظية املعنوية     ؛  رمجة مستقيمة بترمجته لنواميس هذا الوجود الكبري ت      ..  احلق
 . لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة يف هذا الوجود

مبا حيققه من اتصال بني البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذي يعيشـون فيـه      ..  احلق
حيـث  . تفـاهم وتـالق  وما يعقده بينهم وبني قوى الكون كله من سالم وتعاون و         ،  ونواميسه الكلية 

 . جيدون أنفسهم يف صداقة مع كل ما حوهلم من هذا الكون الكبري
ويف غري مشـقة وال     ،  يف يسر وسهولة  ،  الذي تستجيب له الفطرة حني يلمسها إيقاعه       ..  احلق

 . ألنه يلتقي مبا فيها من حق أزيل قدمي. عنت
ويلحظ يف هـذا    ؛   البشرية كامال  الذي ال يتفرق وال يتعارض وهو يرسم منهاج احلياة         ..  احلق

وكل ما يعتورها من مرض أو ضـعف أو         ،  وكل نزعاا وكل حاجاا   ،  املنهاج كل قواها وكل طاقاا    
 . تدرك النفوس وتفسد القلوب، نقص أو آفة
وال يظلم فكرة   . وال يظلم قوة يف نفس وال طاقة      . الذي ال يظلم أحدا يف دنيا أو آخرة        ..  احلق

ما دامت متفقة مع احلق الكبري األصيل يف        ،  فيكفها عن الوجود والنشاط   ،  ركة يف احلياة  يف القلب أو ح   
 . صلب الوجود

وهو رب العاملني كمـا     . إمنا هو من عند ربك    ،  فما هو من عندك    .. "بل هو احلق من ربك       " 
وإلقاء ظالل  . فتراءتكرمي الرسول الذي يتهمونه باال    . إمنا هذه اإلضافة هنا للتكرمي    ؛  قال يف اآلية السابقة   

وتقريرا للصلة الوثيقة اليت حتمل مـع معـىن         . ردا على االام األثيم   . القرىب بينه وبني ربه رب العاملني     
 . وأمانة النقل والتبليغ. التكرمي معىن وثاقة املصدر وصحة التلقي

  .. "لعلهم يهتدون ، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك " 
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وال يعرف التاريخ رسـوال بـني   ؛ مل يرسل إليهم أحد قبله ع سل إليهم حممد والعرب الذين أر  
، وقد نزل اهللا عليه هـذا الكتـاب احلـق          ع    جد العرب األول وبني حممد     - عليه السالم    -إمساعيل  

ملا فيه من احلق الذي خياطـب الفطـر         ،  فهدايتهم مرجوة ذا الكتاب   " لعلهم يهتدون   " . لينذرهم به 
 . والقلوب

  ||     |    
. كانوا يشركون مع اهللا آهلة أخـرى       ع   هؤالء القوم الذين نزل اهللا الكتاب لينذرهم به رسوله        

ومييزون ا بني من يستحق هذا الوصـف        ،  فهنا يبدأ ببيان صفة اهللا اليت يعرفون ا حق ألوهيته سبحانه          
 : العاملنياهللا ومن ال يستحقونه وال جيوز أن يقرنوا إىل مقام اهللا رب : العظيم

ما لكم  ،  مث استوى على العرش   ،  اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام          " 
مث يعرج إليه يف يوم     ،  يدبر األمر من السماء إىل األرض     ؟  أفال تتذكرون . من دونه من ويل وال شفيع     

لذي أحسن كل شيء    ا. ذلك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم     . كان مقداره ألف سنة مما تعدون     
مث سواه ونفخ فيـه مـن   . مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني      . وبدأ خلق اإلنسان من طني    ،  خلقه
  .. "قليال ما تشكرون . وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة، روحه

ويف ضـمري   . هذه هي يف صفحة الكون املنظور     . وهذه هي آثار ألوهيته ودالئلها    ،   ذلك هو اهللا  
واليت يطلعهـم   ،  ويف نشأة اإلنسان وأطواره اليت يعرفها الناس      . ترامي وراء إدراك البشر احملدود    الغيب امل 

 . عليها اهللا يف كتابه احلق املبني
  .. "اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام  " 

 يل وجنهل عنها الكثري    والسماوات واألرض وما بينهما هي هذه اخلالئق اهلائلة اليت نعلم عنها القل           
الذي يقف اإلنسـان أمامـه مبـهورا    ، هي هذا امللكوت الطويل العريض الضخم املترامي األطراف .. 

هي هذا اخللق الذي جيمع إىل العظمة        .. مدهوشا متحريا يف الصنعة املتقنة اجلميلة املنسقة الدقيقة التنظيم        
، وال القلـب  ،  وال احلـس  ،  لذي ال يرى فيه البصر    ا،  اجلمال احلقيقي الكامل  . اجلمال األخاذ ،  الباهرة

. وال يذهب التكرار واأللفـة جباذبيتـه      ؛  وال ميل املتأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته       ؛  موضعا للنقص 
املتعددة األنواع واألجناس واألحجام واألشكال واخلواص      ،  مث هي هذه اخلالئق املنوعة    . املتجددة العجيبة 

، املتناسقة كلها يف نشـاط واحـد      ،  اخلاضعة كلها لناموس واحد   ،  الوظائفواملظاهر واالستعدادات و  
 . وتتجه إليه بالطاعة واالستسالم، املتجهة كلها إىل مصدر واحد تتلقى منه التوجيه والتدبري
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 ذا الوصف   - سبحانه   -فهو احلقيق    .. هو الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما       ..  واهللا
  .. العظيم

  .. "سماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام خلق ال " 
فأيام هذه األرض مقياس زمين ناشى ء مـن         .  وليست هي قطعا من أيام هذه األرض اليت نعرفها        

، تؤلف ليال وارا على هذه األرض الصغرية الضـئيلة ، دورة هذه األرض حول نفسها أمام الشمس مرة  
وقد وجد هذا املقياس الـزمين بعـد   ! فضاء الكون الرحيب  اليت ال تزيد على أن تكون هباءة منثورة يف          

 ! وهو مقياس يصلح لنا حنن أبناء هذه األرض الصغرية الضئيلة. وجود األرض والشمس
وال سـبيل لنـا إىل حتديـدها        ؛   أما حقيقة هذه األيام الستة املذكورة يف القرآن فعلمها عند اهللا          

  .. "وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون " : ل عنهافهي من أيام اهللا اليت يقو. وتعيني مقدارها
 تلك األيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت ا السماوات واألرض وما بينهما حىت انتـهت إىل           

 .. أو ستة أدهار ال يعلم ما بني أحدها واآلخر إال اهللا          . أو ستة مراحل يف النشأة والتكوين     . ما هي عليه  
فلنأخذها كما هي غيبا    . خر غري األيام األرضية اليت تعارف عليها أبناء الفناء        وهي على أية حال شيء آ     

إمنا يقصد التعبري إىل تقرير التـدبري والتقـدير يف          . من غيب اهللا ال سبيل إىل معرفته على وجه التحديد         
ذا اخللق  وإحسانه لكل شيء خلقه يف الزمن واملراحل واألطوار املقدرة هل         . وفق حكمة اهللا وعلمه   ،  اخللق
 . العظيم

  .. "مث استوى على العرش  " 
أما العرش ذاته فال سبيل إىل قول شـيء         .  واالستواء على العرش رمز الستعالئه على اخللق كله       

 .. ولفـظ . فظاهر أنه كناية عن االستعالء    . وليس كذلك االستواء  . وال بد من الوقوف عند لفظه     ،  عنه
وال يكـون يف    .  ال تتغري عليه األحـوال     -ألن اهللا سبحانه    ،  لزمينال ميكن قطعا أن يكون للترتيب ا      ،  مث

فاالستعالء درجة  . إمنا هو الترتيب املعنوي   .  مث يكون يف حال أو وضع تال       - سبحانه   -حال أو وضع    
 . يعرب عنها هذا التعبري، فوق اخللق

 :  ويف ظالل االستعالء املطلق يلمس قلوم باحلقيقة اليت متسهم
  .. "من دونه من ويل وال شفيع ما لكم  " 
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وهـو خـالق   ؟ وهو سبحانه املسيطر على العرش والسماوات واألرض وما بينهما       ؟  ومن؟   وأين
 ؟ وأين هو الشفيع اخلارج على سلطانه؟ فأين هو الويل من دونه؟ السماوات واألرض وما بينهما

  .. "؟ أفال تتذكرون " 
 . واإلجتاه إليه وحده دون سواه، ار باهللا وتذكر هذه احلقيقة يرد القلب إىل اإلقر

فكل أمر يدبر يف السـماوات       .. يف الدنيا واآلخرة   .. التدبري والتقدير  ..  ومع اخللق واالستعالء  
 : ويرجع إليه مآله يف ذلك اليوم الطويل، واألرض وما بينهما يرفع إليه سبحانه يف يوم القيامة

 " يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون            مث. يدبر األمر من السماء إىل األرض      " 
 .. 

ليلقي على احلـس    " من السماء إىل األرض     " :  والتعبري يرسم جمال التدبري منظورا واسعا شامال      
وإال فمجال تدبري اهللا أوسع وأمشل من السـماء         . البشري الظالل اليت يطيقها وميلك تصورها وخيشع هلا       

ومتابعة التدبري شـامال هلـذه   ، لبشري حسبه الوقوف أمام هذا اال الفسيح  ولكن احلس ا  . إىل األرض 
 ! الرقعة اهلائلة اليت ال يعرف حىت األرقام اليت حتدد مداها

يرتفع إليه سبحانه يف عاله يف اليوم الذي        .  مث يرتفع كل تدبري وكل تقدير مبآله ونتائجه وعواقبه        
 "يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون         " شياء واألحياء   واأل،  قدره لعرض مآالت األعمال واألقوال    

. يرتفع .. إمنا يدبر بأمر اهللا إىل أجل مرسوم      ،  وليس شيء من هذا كله متروكا سدى وال خملوقا عبثا         .. 
فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنـه  ، فكل شيء وكل أمر وكل تدبري وكل مآل هو دون مقام اهللا ذي اجلالل  

 . حني يشاء
  .. "لك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذ " 

والذي يدبر األمـر مـن      . والذي استوى على العرش   . الذي خلق السماوات واألرض    ..  ذلك
وهو اخلـالق   . املطلع على ما يغيب وما حيضر      .. "ذلك عامل الغيب والشهادة     "  .. السماء إىل األرض  

الـرحيم يف إرادتـه وتـدبريه       . ي القادر على ما يريد    القو .. "العزيز الرحيم   " وهو  . املسيطر املدبر 
 . للمخاليق

  .. "الذي أحسن كل شيء خلقه  " 
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احلق املتمثل  . واللهم إن هذا هو احلق الذي تراه الفطرة وتراه العني ويراه القلب ويراه العقل              .. 
اا وأحواهلا ونشـاطها    ويف هيئ . ويف طبيعتها منفردة ويف تناسقها جمتمعة     . ووظائفها،  يف أشكال األشياء  

 . ويف كل ما يتعلق بوصف احلسن واإلحسان من قريب أو من بعيد. وحركاا
هذا كل شـيء خلقـه      . هذه يده ظاهرة اآلثار يف اخلالئق     . هذه صنعته يف كل شيء    !  سبحانه

اط وال إفر ،  وال زيادة عن حد اإلحسان وال نقص      ،  فال جتاوز وال قصور   ؛  يتجلى فيه اإلحسان واإلتقان   
كل شيء مقدر ال يزيد عن حد التناسـق اجلميـل           . يف حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة       ،  وال تفريط 

كل شيء من الذرة     .. وال يتجاوز مداه وال يقصر    . وال يتقدم عن موعده وال يتأخر     . الدقيق وال ينقص  
  اإلحسان واإلتقان  كلها يتجلى فيها  . ومن اخللية الساذجة إىل أعقد األجسام     . الصغرية إىل أكرب األجرام   

مقدرة تقـديرا دقيقـا يف      . وكلها من خلق اهللا   . وكذلك األعمال واألطوار واحلركات واألحداث    .. 
 . وفق اخلطة الشاملة لسري هذا الوجود من األزل إىل األبد مع تدبري اهللا، موعدها ويف جماهلا ويف مآهلا

معد ألداء هذا الدور    ،   الوجود مصنوع ليؤدي دوره املقسوم له يف رواية      ،  وكل خلق ،   كل شيء 
هذه اخللية الواحدة اهزة    . مزود باالستعدادات واخلصائص اليت تؤهله لدوره متام التأهيل       ،  إعدادا دقيقا 

هذه الدودة الساحبة اهزة باألرجل أو الشعريات وباملالسة واملرونة والقدرة على شـق       . بشىت الوظائف 
 .. مث هذا اإلنسان   .. هذا احليوان . هذه الزاحفة . هذا الطائر  .هذه السمكة . طريقها كأحسن ما يكون   

وهذه الدورات املنتظمـة الدقيقـة      ؛  وهذه األفالك والعوامل  . وهذا الكوكب السيار وهذا النجم الثابت     
حيثما امتد البصر متقن    . كل شيء . كل شيء  .. املنسقة العجيبة املضبوطة التوقيت واحلركة على الدوام      

 . يتجلى فيه اإلحسان واإلتقان. لتكوينبديع ا. الصنع
؛ ترى احلسن واإلحسان يف هذا الوجود بتجمعه      ،   والعني املفتوحة واحلس املتوفز والقلب البصري     

مينح اإلنسـان   ،  والتأمل يف خلق اهللا حيثما اجته النظر أو القلب أو الذهن          . وتراه يف كل أجزائه وأفراده    
جتمع السعادة من أطرافهـا     ،  ومن إيقاعات التناسق والكمال   ،  رصيدا ضخما من ذخائر احلسن واجلمال     

وهو يعيش يف هذا املهرجان اإلهلي اجلميـل  ؛ وتسكبها يف القلب البشري؛ بأحلى ما يف مثارها من مذاق  
يتملى آيات اإلحسان واإلتقان يف كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه يف رحلته على هذا                ،  البديع املتقن 
وراء أشكال هذا العامل الفانية باجلمال الباقي املنبثق من مجال الصـنعة اإلهليـة              ويتصل من   . الكوكب
 . األصيلة
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ومـن  ،  وال يدرك القلب شيئا من هذا النعيم يف رحلته األرضية إال حني يستيقظ من مهود العادة 
 يبصر بنـور    و إال حني  . ويتطلع إىل إحياءاته  ،  وإال حني يتسمع إليقاعات الكون من حوله      . ماللة األلفة 

وإال حـني يتـذكر اهللا      . اهللا فتتكشف له األشياء عن جواهرها اجلميلة كما خرجت من يد اهللا املبدعة            
فيزيـد شـعوره   ؛ فيحس بالصلة بني املبدع وما أبدع    ؛  كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من بدائعه        

 . ألنه يرى حينئذ من ورائه مجال اهللا وجالله، جبمال ما يرى وما حيس
وإن اإلنسان لريتقي يف إدراك هذا اجلمال واالستمتاع        . وإن مجاله ال ينفد   .  هذا الوجود مجيل    إن

 . وفق ما يريده له مبدع الوجود. قدر ما يريد. به إىل غري ما حدود
فإتقان الصنعة جيعل كمال الوظيفـة يف كـل   .  وإن عنصر اجلمال ملقصود قصدا يف هذا الوجود  

 .. ويف كل خلـق   ،  وكمال التكوين يتجلى يف صورة مجيلة يف كل عضو        . يصل إىل حد اجلمال   ،  شيء
. هـذه السـحب  . هذه الظالل. هذا الصبح. هذا الليل. هذه النجمة. هذه الزهرة . هذه النحلة  .. انظر

 ! هذا التناسق الذي ال عوج فيه وال فطور. هذه املوسيقى السارية يف الوجود كله
، يلفتنا القـرآن إليهـا لنتمالهـا      ؛   إا رحلة ممتعة يف هذا الوجود اجلميل الصنع البديع التكوين         

فيوقظ القلب لتتبـع مواضـع احلسـن         .. "الذي أحسن كل شيء خلقه      " : ونستمتع ا وهو يقول   
 . واجلمال يف هذا الوجود الكبري

  .. " وبدأ خلق اإلنسان من طني"  .. "الذي أحسن كل شيء خلقه  " 
فالتعبري قابل ألن يفهم منه أن الطني كان        .  ومن إحسانه يف اخللق بدء خلق هذا اإلنسان من طني         

، ومل حيدد عدد األطوار اليت تلت مرحلة الطني وال مـداها وال زمنـها             . وكان يف املرحلة األوىل   ،  بداءة
" ص اآلخر الذي يف سورة      وخباصة حني يضم هذا النص إىل الن      . فالباب فيها مفتوح ألي حتقيق صحيح     

فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إىل تسلسـل يف           .. "خلق اإلنسان من ساللة من طني       "  .. "املؤمنون  
 . مراحل النشأة اإلنسانية يرجع أصال إىل مرحلة الطني

. وأا نشأت من الطني   ؛   وقد يكون ذلك إشارة إىل بدء نشأة اخللية احلية األوىل يف هذه األرض            
ال مـا  . وهذا هو السر الذي مل يصل إليه أحد. الطني كان املرحلة السابقة لنفخ احلياة فيها بأمر اهللاوأن  
وال كم اسـتغرق    ،  وال يذكر القرآن كيف مت هذا     . ومن اخللية احلية نشأ اإلنسان    . وال كيف كان  . هو

يس يف هذا البحث    ول؛  فاألمر يف حتقيق هذا التسلسل متروك ألي حبث صحيح        . من الزمن ومن األطوار   
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وهذا هو احلد املأمون بـني      . ما يصادم النص القرآين القاطع بأن نشأة اإلنسان األوىل كانت من الطني           
 . االعتماد على احلقيقة القرآنية القاطعة وقبول ما يسفر عنه أي حتقيق صحيح

بأن األنـواع   : ئلة تقرير أن نظرية النشوء واالرتقاء لدارون القا       - ذه املناسبة    - غري أنه حيسن    
وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة جتعل       ؛  تسلسلت من اخللية الواحدة إىل اإلنسان يف أطوار متوالية        

أن هذه النظرية غري صحيحة يف هـذه         .. أصل اإلنسان املباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون اإلنسان        
 جتعل هذا التطور من نوع إىل نوع        -عرفها   اليت مل يكن دارون قد       -النقطة وأن كشف عوامل الوراثة      

وحتـتم أن   ؛  فهناك عوامل وراثة كامنة يف خلية كل نوع حتتفظ له خبصائص نوعه           . ضربا من املستحيل  
فالقط أصله قط   . وال خيرج قط عن نوعه وال يتطور إىل نوع جديد         ،  يظل يف دائرة النوع الذي نشأ منه      

وكل ما ميكـن    . واإلنسان. والقرد. واحلصان. والثور. كوالكلب كذل . وسيظل قطا على توايل القرون    
. دون االنتقال إىل نوع آخـر     .  هو االرتقاء يف حدود النوع نفسه      - حسب نظريات الوراثة     -أن يقع   

وهذا يبطل القسم الرئيسي يف نظرية دارون اليت فهم ناس من املخدوعني باسم العلم أا حقيقـة غـري                   
 ! )1(م قابلة للنقض يف يوم من األيا

 ! مث نعود إىل ظالل القرآن
  .. "مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني  " 

من النطفة إىل العلقـة إىل املضـغة إىل         :  من ماء النطفة الذي هو املرحلة األوىل يف تطور اجلنني         
 حني ينظر إىل    وإا لرحلة هائلة  . يف هذه الساللة اليت تبدأ باملاء املهني      ،  العظام إىل كمال التكوين اجلنيين    

حىت تصل إىل اإلنسـان املعقـد       . طبيعة التطورات اليت متر ا تلك النقطة الضائعة من ذلك املاء املهني           
 . وإا ملسافة شاسعة ضخمة بني الطور األول والطور األخري! البديع التكوين

 :  وذلك ما يعرب عنه القرآن يف آية واحدة تصور هذه الرحلة املديدة
  .. "وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة ، ونفخ فيه من روحه ،مث سواه " 

 ! وما أعظم املعجزة اليت مير عليها الناس غافلني! وما أبعد الشقة! ما أضخم الرحلة.  يا اهللا

                                                 
 .  من الظالل 19 جزء 2573وص .  يراجع كتاب العلم يدعو إىل اإلميان )1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

لوال أـا يـد اهللا      ،   أين تلك النقطة الصغرية املهينة من ذلك اإلنسان الذي تصري إليه يف النهاية            
واليت دي تلك النقطة الصغرية الضعيفة إىل اختاذ طريقهـا يف النمـو             .  هذه اخلارقة  املبدعة اليت تصنع  

 ؟ والتطور والتحول من هيئتها الساذجة إىل ذلك اخللق املعقد املركب العجيب
مث التنويع يف أصناف اخلاليا املتعددة ذات الطبيعة        .  هذا االنقسام يف تلك اخللية الواحدة والتكاثر      

اليت تتكاثر هي بدورها لتقوم كل جمموعة منها بتكوين عضو خـاص ذي             ؛  لوظيفة املختلفة وا،  املختلفة
حيتوي بدوره على أجـزاء ذات      ،  وهذا العضو الذي تكونه خاليا معينة من نوع خاص        . وظيفة خاصة 

هـذا االنقسـام     .. تكوا خاليا أكثر ختصصا يف داخل العضو الواحد       ،  وظائف خاصة وطبيعة خاصة   
وأيـن كانـت تكمـن تلـك        ؟  مع هذا التنويع كيف يتم يف اخللية األوىل وهي خلية واحدة          والتكاثر  

؟ اخلصائص كلها اليت تظهر فيما بعد يف كل جمموعة من اخلاليا املتخصصة الناشئة من تلك اخللية األوىل                
اين مـن  مث املميزة لكل جنني إنس  ؟  مث أين كانت تكمن اخلصائص املميزة جلنني اإلنسان من سائر األجنة          

ووظـائف  ،  مث احلافظة لكل ما يظهر بعد ذلك يف اجلنني من استعدادات خاصة           ؟  سائر األجنة اإلنسانية  
 ! ومسات وشيات طوال حياته ؟، معينة

 ومن ذا الذي كان ميكن أن يتصور إمكان وقوع هذه اخلارقة العجيبة لوال أا وقعـت فعـال                  
 ؟ وتكرر وقوعها

إـا التفسـري     .. وإا النفخة من روح اهللا يف هذا الكيان       ؛  إلنسان إا يد اهللا اليت سوت هذا ا      
مث هي النفخة مـن روح       .. والناس عنها غافلون  ،  الوحيد املمكن هلذه العجيبة اليت تتكرر يف كل حلظة        

اهللا اليت جعلت من هذا الكائن العضوي إنسانا ذا مسع وذا بصر وذا إدراك إنسـاين مميـز مـن سـائر      
وكل تعليل آخر عاجز عن      .. "وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة      " : وية احليوانية الكائنات العض 

 . تفسري تلك العجيبة اليت تواجه العقل البشري باحلرية الغامرة اليت ال خمرج منها بغري ذلك التفسري
ل الفض. الفضل الذي جيعل من املاء املهني ذلك اإلنسان الكرمي        .  ومع كل هذا الفيض من الفضل     

والتطـور  ،  الذي أودع تلك اخللية الصغرية الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والنمـاء              
مث أودعها كل تلك اخلصائص واالستعدادات والوظائف العليـا الـيت           . والتجمع والتخصص ،  والتحول

قلـيال مـا    " : مع كل هذا الفيض فإن الناس ال يشكرون إال يف القليـل            .. جتعل من اإلنسان إنسانا   
  .. "تشكرون 

|     |     | 
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وإن ،  اخلارقة لكل مـألوف   ،  وأطوار هذه النشأة العجيبة   ،  ويف ظل مشهد النشأة األوىل لإلنسان     
يف ظل هذا املشهد يعرض اعتراضـهم علـى         . وتقع أمام األنظار واألمساع   ،  كانت تتكرر يف كل حلظة    

 : الشك وذلك االعتراض غريبني كل الغرابةفيبدو هذا . وشكهم يف البعث والنشور، النشأة اآلخرة
  .. "بل هم بلقاء رم كافرون ؟ أإذا ضللنا يف األرض أإنا لفي خلق جديد: وقالوا " 

وحتول أجسـامهم إىل رفـات      ،  بعد موم ودفنهم  ،   إم يستبعدون أن خيلقهم اهللا خلقا جديدا      
لقد بـدأ اهللا    ؟   من غرابة أمام النشأة األوىل     فماذا يف هذا  ،  ويضل فيها ،  وخيتلط بذراا ،  يغيب يف األرض  

فالنشأة اآلخـرة  . من هذه األرض اليت يقولون إن رفام سيضل فيها وخيتلط ا       . خلق اإلنسان من طني   
ومن مث يقولون    .. "بل هم بلقاء رم كافرون      " ! وليس فيها غريب وال جديد    ،  شبيهة بالنشأة األوىل  

هللا هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك واالعتراض على األمر الواضح            فهذا الكفر بلقاء ا   . ما يقولون 
 . والذي يقع ما هو قريب منه يف كل حلظة، الذي وقع مرة

مكتفيا بالربهان احلي املاثل يف نشأم األوىل       ،   لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفام ورجعتهم      
 : وال زيادة
  .. "مث إىل ربكم ترجعون  ،يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم: قل " 

وكيف يتوىف األنفس فهذا من غيـب       ؟  فأما ملك املوت من هو     ..  هكذا يف صورة اخلرب اليقني    
 . وال زيادة على ما نتلقاه من هذا املصدر الوحيد. الذي نتلقى خربه من هذا املصدر الوثيق األكيد، اهللا

|     |     | 
يقفهم وجها لوجه أمام مشـهد      ،  رجعة اليت يشكون فيها   ومبناسبة البعث الذي يعترضون عليه وال     

 : مشهد حي شاخص حافل بالتأثرات واحلركات واحلوار كأنه واقع مشهود؛ من مشاهد القيامة
، فارجعنا نعمل صاحلا  ،  ربنا أبصرنا ومسعنا  . ولو ترى إذ ارمون ناكسو رؤوسهم عند رم        " 

ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس         ،   ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها      -إنا موقنون   
 "وذوقوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملـون        ،  إنا نسيناكم ،   فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا      -أمجعني  

 .. 
وإعالن اليقني مبا شـكوا     ،  واإلقرار باحلق الذي جحدوه   ،   إنه مشهد اخلزي واالعتراف باخلطيئة    

 وهم ناكسو رؤوسهم خجال وخزيا     .. إلصالح ما فات يف احلياة األوىل     وطلب العودة إىل األرض     ،  فيه
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ولكن هذا كله جييء بعـد فـوات األوان          .. الذي كانوا يكفرون بلقائه يف الدنيا      .. "عند رم   " .. 
 . حيث ال جيدي اعتراف وال إعالن

؛ ملوقـف كلـه   يقرر احلقيقة اليت تتحكم يف ا     ،   وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل      
 : وتتحكم قبل ذلك يف حياة الناس ومصائرهم

ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنـة والنـاس           . ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها      " 
  .. "أمجعني 

كما وحد طريق املخلوقـات     ،  هو طريق اهلدى  .  ولو شاء اهللا جلعل جلميع النفوس طريقا واحدا       
     تدي بإهلام كامن يف فطر ا من احلشرات والطري والـدواب         ،  االيتأو ؛  وتسلك طريقة واحدة يف حيا

لكن إرادة اهللا اقتضت أن يكون هلـذا اخللـق املسـمى            . اخلالئق اليت ال تعرف إال الطاعات كاملالئكة      
ويؤدي دوره يف هـذا     ؛  وخيتار اهلداية أو حييد عنها    ؛  ميلك معها اهلدى والضالل   ،  باإلنسان طبيعة خاصة  

ومن مث كتـب  . اليت فطره اهللا عليها لغرض وحلكمة يف تصميم هذا الوجود  ،   الطبيعة اخلاصة  الكون ذه 
ويسلكون الطريق املـؤدي إىل     ،  اهللا يف قدره أن ميأل جهنم من اجلنة ومن الناس الذين خيتارون الضاللة            

 . جهنم
. ذا القول هؤالء ممن حق عليهم ه    . وهؤالء ارمون املعروضون على رم وهم ناكسو رؤوسهم       

 : ومن مث يقال هلم
  .. "فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا  " 

، ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليـوم      .. فنحن يف املشهد يف اليوم اآلخر     .  يومكم هذا احلاضر  
. واهللا ال ينسـى أحـدا      .. "إنا نسيناكم   " ذوقوا  . وإمهالكم االستعداد له وأنتم يف فسحة من الوقت       

 . معاملة فيها مهانة وفيها إمهال وفيها ازدراء، املون معاملة املهملني املنسينيولكنهم يع
  .. "وذوقوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملون  " 

. وترك ارمون ملصـريهم املهـني     . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه    .  ويسدل الستار على املشهد   
وهذه ! وكأم شاخصون حيث تركهم   ،  اكوحيس قارئ القرآن وهو جياوز هذه اآليات كأنه تركهم هن         

 . إحدى خصائص التصوير القرآين احمليي للمشاهد املوحي للقلوب
|     |     | 
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له عطر آخر   ،  ويف جو آخر  ،  يف ظل آخر  ،  يسدل الستار على ذلك املشهد لريفعه عن مشهد آخر        
داعني إىل  ،  بتني عابدين مشهدهم خاشعني خم  . إنه مشهد املؤمنني  . تستروح له األرواح وختفق له القلوب     

وقد ذخر هلم رم من اجلزاء ما ال يبلـغ  . طامعة راجية يف فضل اهللا    ،  رم وقلوم راجفة من خشية اهللا     
 : إىل تصوره خيال

. وهم ال يستكربون  ،  إمنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ا خروا سجدا وسبحوا حبمد رم            " 
فال تعلم نفـس مـا      . ومما رزقناهم ينفقون  ،  م خوفا وطمعا  يدعون ر ،  تتجاىف جنوم عن املضاجع   

  .. "جزاء مبا كانوا يعملون ، أخفي هلم من قرة أعني
، الشفيفة احلساسة املرجتفة من خشية اهللا وتقـواه       ،  اللطيفة،   وهي صورة وضيئة لألرواح املؤمنة    
هذه األرواح هـي الـيت   .  وال استكباريف غري ما استعالء، املتجهة إىل را بالطاعة املتطلعة إليه بالرجاء    

 . وتتلقاها باحلس املتوفز والقلب املستيقظ والضمري املستنري، تؤمن بآيات اهللا
وتعظيما هللا الـذي ذكـروا      ،  تأثرا مبا ذكروا به   " خروا سجدا   "  هؤالء إذا ذكروا بآيات رم      

عن اإلحساس الذي ال يعرب عنـه إال        تعبريا  ،  وشعورا جبالله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل       ،  بآياته
 .. "وهم ال يسـتكربون     " . مع حركة اجلسد بالسجود   . "وسبحوا حبمد رم    " متريغ اجلباه بالتراب    

 . فهي استجابة الطائع اخلاشع املنيب الشاعر جبالل اهللا الكبري املتعال
 التعبري العجيب الـذي  يف.  مث مشهدهم املصور هليئتهم اجلسدية ومشاعرهم القلبية يف حملة واحدة  

 : يكاد جيسم حركة األجسام والقلوب
  .. "تتجاىف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا وطمعا  " 

ولكـن  . ودعاء اهللا ،  ويتهجدون بالصالة . الوتر. صالة العشاء اآلخرة  .  إم يقومون لصالة الليل   
فريسـم صـورة     .. "جنوم عن املضاجع    تتجاىف  " : التعبري القرآين يعرب عن هذا القيام بطريقة أخرى       

وإن . ولكن هذه اجلنوب ال تسـتجيب . املضاجع يف الليل تدعو اجلنوب إىل الرقاد والراحة والتذاذ املنام       
. ألن هلا شغال عن املضاجع اللينة والرقاد اللذيـذ        . كانت تبذل جهدا يف مقاومة دعوة املضاجع املشتهاة       

. وبالتوجه إليه يف خشية ويف طمع يتنازعها اخلـوف والرجـاء   . هشغال بالوقوف يف حضرت   . شغال برا 
واخلوف من معصـيته    . واخلوف من غضبه والطمع يف رضاه     . اخلوف من عذاب اهللا والرجاء يف رمحته      

حىت لكأـا جمسـمة    ،  والتعبري يصور هذه املشاعر املرجتفة يف الضمري بلمسة واحدة        . والطمع يف توفيقه  
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، والصالة اخلاشـعة  ،  وهم إىل جانب هذه احلساسية املرهفة      .. "خوفا وطمعا   يدعون رم   " : ملموسة
  .. "ومما رزقناهم ينفقون "  .. والدعاء احلار يؤدون واجبهم للجماعة املسلمة طاعة هللا وزكاة

.  هذه الصورة املشرفة الوضيئة احلساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع اخلـاص الفريـد             
واإلكرام اإلهلي واحلفاوة الربانيـة ـذه   ، واإلعزاز الذايت، جلى فيه ظالل الرعاية اخلاصةاجلزاء الذي تت 

 : النفوس
  .. "فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون  " 

وتوليه بذاته العلية إعداد املذخور هلم عنـده        ؛   بالقوم - سبحانه   - تعبري عجيب يشي حبفاوة اهللا      
والذي يظل عنـده    . هذا املذخور الذي ال يطلع عليه أحد سواه       . حلفاوة والكرامة مما تقر به العيون     من ا 

وإا لصورة وضيئة هلذا اللقاء احلبيـب       ! عند لقياه ! خاصة مستورا حىت يكشف ألصحابه عنه يوم لقائه       
 . الكرمي يف حضرة اهللا

 -ومـن هـم     ! غمرهم سبحانه بفضله  وكم ذا ي  ! كم ذا يفيض اهللا على عباده من كرمه       !  يا هللا 
 حىت يتوىل اهللا جل جالله إعداد ما يدخره هلم من           -كائنا ما كان عملهم وعبادم وطاعتهم وتطلعهم        

 ! لوال أنه فضل اهللا الكرمي املنان ؟؟ يف عناية ورعاية وود واحتفال، جزاء
|     |     | 

يعقب بتلخيص مبدأ اجلـزاء     ،  الناعم الكرمي ومشهد املؤمنني   ؛  وأمام مشهد ارمني البائس الذليل    
على أسـاس  ، والذي يعلق اجلزاء بالعمل؛ الذي يفرق بني املسيئني واحملسنني يف الدنيا أو اآلخرة ،  العادل

 : العدل الدقيق
أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلـهم       . ال يستوون ؟  أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا      " 

كلما أرادوا أن خيرجوا منها     . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار    . وا يعملون جنات املأوى نزال مبا كان    
ولنذيقنهم مـن العـذاب األدىن   . ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون    : وقيل هلم ،  أعيدوا فيها 

إنا من ارمني   ؟  ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها        . دون العذاب األكرب لعلهم يرجعون    
  .. "منتقمون 

حىت يستووا يف اجلزاء يف الدنيا      ،   وما يستوي املؤمنون والفاسقون يف طبيعة وال شعور وال سلوك         
والفاسقون . عاملون على منهاجه القومي   ،  واملؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إىل اهللا     . ويف اآلخرة سواء  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

،  مع ـج اهللا للحيـاة  منحرفون شاردون مفسدون يف األرض ال يستقيمون على الطريق الواصل املتفق         
وأن يلقى كل منـهما     ،  فال عجب إذن أن خيتلف طريق املؤمنني والفاسقني يف اآلخرة         . وقانونه األصيل 

 . اجلزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يداه
أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى اليت تؤويهم وتضمهم نزال يرتلـون               " 

  .. "انوا يعملون جزاء مبا ك، فيه ويثوون
ويا سوءها من مأوى خري منـه  . يصريون إليها ويأوون  .. "وأما الذين فسقوا فمأواهم النار       " 
وهو مشهد فيه حركة احملاولة للفـرار والـدفع   " كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها   " ! التشريد
فهو التقريـع زيـادة علـى الـدفع     . "ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون  : وقيل هلم " . للنار

 . والتعذيب
فـاهللا يتوعـدهم   . وليسوا مع هذا متروكني إىل ذلك املوعـد    .  ذلك مصري الفاسقني يف اآلخرة    
 : بالعذاب يف هذه الدنيا قبل عذاب اآلخرة

  .. "ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب  " 
فاهللا سبحانه و تعاىل ال حيب أن يعذب        ؛  ب األدىن  لكن ظالل الرمحة تتراءى من وراء هذا العذا       

فهو يوعدهم بأن يأخذهم    . وإذا مل يصروا على موجبات العذاب     ،  عباده إذا مل يستحقوا العذاب بعملهم     
ولـو  . ويردهم أمل العذاب إىل الصـواب     ،  وتستيقظ فطرم  .. "لعلهم يرجعون   " بالعذاب يف األرض    

فأما إذا ذكروا بآيات رم فأعرضوا      .  الذين رأيناه يف مشهدهم األليم     فعلوا ملا صاروا إىل مصري الفاسقني     
ومن أظلم ممن ذكـر بآيـات       " عنها وجاءهم العذاب األدىن فلم يرجعوا ومل يعتربوا فإم إذن ظاملون            

 .. "إنا من ارمني منتقمون     " : وإم إذن يستحقون االنتقام يف الدنيا واآلخرة      " ؟  ربه مث أعرض عنها   
 ! واجلبار املتكرب هو الذي يتوعد هؤالء الضعاف املساكني باالنتقام الرعيب. يا هوله من ديدو

|     |     | 
ومشاهد هؤالء  ،  وعواقب املؤمنني والفاسقني  ،  وتنتهي تلك اجلولة مع مصائر ارمني والصاحلني      

ولة جديدة مع موسى وقومه     مث يأخذ سياق السورة يف ج     . وهؤالء يف اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون      
 الذي جعله اهللا هـدى      - عليه السالم    -جولة خمتصرة ال تزيد على إشارة إىل كتاب موسى          . ورسالته

وإىل التقاء صاحب القرآن مع صاحب      . هدى للمؤمنني  ع   كما جعل القرآن كتاب حممد    ؛  لبين إسرائيل 
صابرين املوقنني من قوم موسى ليكونوا أئمة       وإىل اصطفاء ال  . التوراة على األصل الواحد والعقيدة الثابتة     
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وبيانا للصفة اليت تستحق ا اإلمامـة يف األرض         ،  لقومهم إحياء للمسلمني يف ذلك احلني بالصرب واليقني       
 : والتمكني
.  فال تكن يف مرية من لقائه وجعلناه هـدى لـبين إسـرائيل             -ولقد آتينا موسى الكتاب      " 

إن ربك هو يفصـل بينـهم يـوم    .  ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنونوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا    
  .. "القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون 

على  ع   على معىن تثبيت الرسول   " فال تكن يف مرية من لقائه       " :  وتفسري هذه العبارة املعترضة   
والذي يلتقـي عليـه   ؛ وتقرير أنه احلق الواحد الثابت الذي جاء به موسى يف كتابه ؛  احلق الذي جاء به   

هذا التفسري أرجح عندي مما أورده بعض املفسرين من أا إشارة إىل             .. الرسوالن ويلتقي عليه الكتابان   
والعقيـدة  ،  فإن اللقاء على احلـق الثابـت      . ملوسى عليه السالم يف ليلة اإلسراء واملعراج       ع   لقاء النيب 
من التكذيب   ع   اق التثبيت على ما يلقاه النيب     والذي ينسلك يف سي   ،  هو الذي يستحق الذكر   ،  الواحدة

" : وكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده يف اآليـة          . ويلقاه املسلمون من الشدة والألواء    ،  واإلعراض
لإلحياء للقلة املسلمة يومذاك يف      .. "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون           

ليكون منهم أئمـة للمسـلمني      ،  وتوقن كما أيقنوا  ،  ختارون من بين إسرائيل   مكة أن تصرب كما صرب امل     
 . وهو الصرب واليقني، ولتقرير طريق اإلمامة والقيادة. كما كان أولئك أئمة لبين إسرائيل

 :  أما اختالف بين إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إىل اهللا
  .. " فيه خيتلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا " 

|     |     | 
 : وبعد هذه اإلشارة يأخذ السياق املكذبني يف جولة مع مصارع الغابرين

. إن يف ذلك آليـات    ؟  أو مل يهد هلم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم             " 
 . ؟" أفال يسمعون 

.  اهللا ماضية ال تتخلف وال حتايب      وسنة،  ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة اهللا يف املكذبني        
والقرآن الكرمي ينبه إىل ثبـات      . وضعفها وقوا ،  وهذه البشرية ختضع لقوانني ثابتة يف نشوئها ودثورها       

أو الباقية  ،  الدارسة اخلربة ،  وآثار املاضني ،  ويتخذ من مصارع القرون   ،  واطراد تلك السنن  ،  هذه القوانني 
واخلوف من بطش   ،  وإثارة احلساسية ،  وإيقاظ القلوب ،  ض للعربة يتخذ منها معار  . بعد سكاا موحشة  
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ويرفع ـذا مـدارك البشـر       . كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس      . اهللا وأخذه للجبارين  
، وينسى النظام الثابت يف حياة البشـر      ؛  فال ينعزل شعب أو جيل يف حدود الزمان واملكان        ،  ومقاييسهم

 ! وإن كان الكثريون ينسون العربة حىت يالقوا نفس املصري. ناملطرد على توايل القرو
وإن لـه لرجفـة يف      ،  واحلس املبصـر  ،  للقلب الشاعر ،   وإن لآلثار اخلاوية حلديثا رهيبا عميقا     

ولقد كان العرب املخاطبون ذه اآلية ابتداء ميشـون         . وهزة يف القلوب  ،  ورعشة يف الضمائر  ،  األوصال
والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هـذه       . ن اآلثار الباقية من قرى قوم لوط      يف مساكن عاد ومثود ويرو    

مث ال يستجيش هذا    ؛  ميرون عليها وميشون فيها   ،  وأن تكون مساكن القوم أمامهم    ؛  القرون معروضة هلم  
وال يهدي هلـم    ؛  وتوقي مثل هذا املصري   ،  وال يستثري حساسيتهم خبشية اهللا    ،  وال يهز مشاعرهم  ،  قلوم

 : بالتصرف املنجي من استحقاق كلمة اهللا باألخذ والتدمريويبصرهم 
  .. "؟ أفال يسمعون. إن يف ذلك آليات " 

قبل أن يصـدق  ، أو يسمعون هذا التحذير،   يسمعون قصص الغابرين الذين ميشون يف مساكنهم      
 ! ويأخذهم النكري، م النذير

|     |     | 
وما تثريه يف القلب من رجفـة       ،  س من رهبة وروعة   وما توقعه يف احل   ،  وبعد ملسة البلى والدثور   

وجيول م جولة يف األرض امليتة تـدب فيهـا          ؛  يلمس قلوم بريشة احلياة النابضة يف املوات      . ورعشة
 : كما جال م من قبل يف األرض اليت كانت حية فأدركها البلى واملمات، احلياة

فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسـهم        ،  أو مل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز         " 
 . "؟ أفال يبصرون

فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع     ؛  يرون أن يد اهللا تسوق إليها املاء احمليي       ،   فهذه األرض امليتة البور   
وإن مشهد األرض اجلدبة واحليـا      . الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم       . النابض باحلياة 

إن هذا املشهد ليفتح نوافذ القلب املغلقة الستجالء هـذه احليـاة الناميـة               .. خضراءيصيبها فإذا هي    
إحسـاس  ؛  واإلحساس بواهب هذه احلياة اجلميلة الناضرة     ؛  والشعور حبالوة احلياة ونداوا   ؛  واستقباهلا

صفحات اليت تشيع احلياة واجلمال يف      ،  مع الشعور بالقدرة املبدعة واليد الصناع     ؛  حب وقرىب وانعطاف  
 . الوجود
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بعدما طوف به يف جمـايل البلـى   ،  وهكذا يطوف القرآن بالقلب البشري يف جمايل احلياة والنماء 
ولرفع احلواجز بينـه    ؛  ومهود العادة ،  وإيقاظه من بالدة األلفة   ،  الستجاشة مشاعره هنا وهناك   ،  والدثور

 . خوشواهد التاري، وعرب األحداث، وأسرار احلياة، وبني مشاهد الوجود
|     |     | 

فيحكي استعجاهلم بالعذاب   . ويف النهاية جييء املقطع األخري يف السورة بعد هذا املطاف الطويل          
ويرد عليهم خموفا حمذرا من حتقيق ما يسـتعجلون         . وشكهم يف صدق اإلنذار والتحذير    ؛  الذي يوعدون 

إىل اإلعـراض    ع   ة بتوجيه الرسول  وخيتم السور . وال ميهلون إلصالح ما فات    ،  يوم ال ينفعهم إميان   ،  به
 : وتركهم ملصريهم احملتوم، عنهم

يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إميام وال        : قل. مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني     : ويقولون " 
  .. "فأعرض عنهم وانتظر إم منتظرون . هم ينظرون

ذي كان خيدعهم أنه ال جييئهم      وحتقق الوعيد ال  ؛   والفتح هو الفصل فيما بني الفريقني من خالف       
والذي ال يقدمه استعجاهلم وال     ،  وهم غافلون عن حكمة اهللا يف تأخريه إىل أجله الذي قدره          ؛  من قريب 
 . وما هم بقادرين على دفعه وال اإلفالت منه. يؤخره

  .. "يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إميام وال هم ينظرون : قل " 
وال يـنفعهم   ،  فال ميهلهم بعـده   ،  إذ يأخذهم اهللا وهم كافرون    .  الدنيا  سواء كان هذا اليوم يف    

 : أو كان هذا اليوم يف اآلخرة إذ يطلبون املهلة فال ميهلون. إميام فيه
 : مث يعقبه اإليقاع األخري يف السورة .. ويزعزع القلوب،  وهذا الرد خيلخل املفاصل

  .. "فأعرض عنهم وانتظر إم منتظرون  " 
ويـدعهم  ، يده مـن أمـرهم   ع بعد أن ينفض الرسول،  طياته ديد خفي بعاقبة االنتظار    ويف

 . ملصريهم احملتوم
|     |     | 

، بعد تلك اجلوالت واإلحياءات واملشـاهد واملـؤثرات       ،  وختتم السورة على هذا اإليقاع العميق     
  .. عليه كل طريقوتأخذ ، وخطاب القلب البشري بشىت اإليقاعات اليت تأخذه من كل جانب
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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   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله  التوحيد وأهله ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 حنلـهم  كل ارمني على اختالف مللهم و      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             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم فهموأنصارهم واليهود وأحال

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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