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 +                ِكـيمالْح وهِة وِفي الْآِخر دمالْح لَهِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم ِللَِّه الَِّذي لَه دمالْح

  ِبري1الْخ      ِض وِفي الْأَر ِلجا يم لَمعي       ِحيمالـر وها وِفيه جرعا يماء ومالس ِرتلُ ِمنا يما وهِمن جرخا يم
 فُور2الْغ  

وقَالَ الَِّذين كَفَروا لَا تأِْتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتأِْتينكُم عاِلِم الْغيِب لَا يعزب عنه ِمثْقَالُ ذَرٍة               
 ِليجِزي الَِّذين آمنوا    3لسماواِت ولَا ِفي الْأَرِض ولَا أَصغر ِمن ذَِلك ولَا أَكْبر ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني               ِفي ا 

        كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم ملَه لَِئكاِت أُواِلحِملُوا الصع4و      أُو اِجِزينعا ماِتنا ِفي آيوعس الَِّذينو    ـملَه لَِئك
 ٍز أَِليمجن رم ذَاب5ع  

ويرى الَِّذين أُوتوا الِْعلْم الَِّذي أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك هو الْحق ويهِدي ِإلَـى ِصـراِط الْعِزيـِز                  
  6الْحِميِد 

ذَا مزقْتم كُلَّ ممزٍق ِإنكُم لَِفي خلٍْق جِديـٍد    وقَالَ الَِّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَى رجٍل ينبئُكُم إِ        
 أَفَلَـم  8 أَفْترى علَى اللَِّه كَِذبا أَم ِبِه ِجنةٌ بِل الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة ِفي الْعذَاِب والضلَاِل الْبِعيِد       7

فَهم من السماء والْأَرِض ِإن نشأْ نخِسف ِبِهـم الْـأَرض أَو نسـِقطْ    يروا ِإلَى ما بين أَيِديِهم وما خلْ    
  _9علَيِهم ِكسفًا من السماء ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً لِّكُلِّ عبٍد مِنيٍب 

|     |     | 
، واإلميان بـالوحي  ،  توحيد اهللا : موضوعات هذه السورة املكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية       

. وإىل جوارها تصحيح بعض القيم األساسية املتعلقة مبوضوعات العقيـدة الرئيسـية           . واالعتقاد بالبعث 
وأنه ما من   . مها قوام احلكم واجلزاء عند اهللا      - ال األموال وال األوالد    - وبيان أن اإلميان والعمل الصاحل    

 . نهقوة تعصم من بطش اهللا وما من شفاعة عنده إال بإذ
وعلى إحاطة علـم اهللا ومشولـه ودقتـه         ؛   والتركيز األكرب يف السورة على قضية البعث واجلزاء       

وتظلل ؛  وأساليب شىت ،  وتتكرر اإلشارة يف السورة إىل هاتني القضيتني املترابطتني بطرق منوعة         . ولطفه
 . جو السورة كله من البدء إىل النهاية

  ..  " بلى وريب لتأتينكم: قل. ال تأتينا الساعة: كفرواوقال الذين :  "  فعن قضية البعث يقول
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أولئك هلم مغفرة ورزق    ،  ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات    :  "  وعن قضية اجلزاء يقول   
  ..  " والذين سعوا يف آياتنا معاجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليم. كرمي

فروا هل ندلكم على رجل ينبئكم      وقال الذين ك  :  "  ويف موضع آخر قريب يف سياق السورة      
بل الـذين ال يؤمنـون      ؟  أفترى على اهللا كذبا أم به جنة      ؟  إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد       

 .  " باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد
ومن صور العذاب الذي كـانوا      ،  وما فيها من تأنيب للمكذبني ا     ،   ويورد عدة مشاهد للقيامة   

ولو ترى إذ الظاملون موقوفون عند رم يرجـع         :  " ن يف وقوعه كهذا املشهد    أو يشكو ،  يكذبون به 
قال الذين  . لوال أنتم لكنا مؤمنني   : يقول الذين استضعفوا للذين استكربوا    . بعضهم إىل بعض القول   

وقال الذين  . بل كنتم جمرمني  ؟  أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم      : استكربوا للذين استضعفوا  
. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهللا وجنعـل لـه أنـداداً              : للذين استكربوا استضعفوا  

هل جيزون إال مـا كـانوا   . وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا، وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب  
  "  .. ؟ يعملون

زعوا فـال فـوت     ولو ترى إذ ف   :  "  وتتكرر هذه املشاهد وتتوزع يف السورة وختتم ا كذلك        
وقد كفروا به من قبـل  ؟  وأىن هلم التناوش من مكان بعيد     . آمنا به : وقالوا. وأخذوا من مكان قريب   

إـم  . ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبـل               
 .  " كانوا يف شك مريب

يعلم ما يلج يف األرض ومـا خيـرج         :  "  وعن قضية العلم اإلهلي الشامل يرد يف مطلع السورة        
  ..  " وما يرتل من السماء وما يعرج فيها، منها

ال يعزب عنه   ،  بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب    : قل:  "  ويرد تعقيباً على التكذيب مبجيء الساعة     
  ..  " وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني، مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض

  ..  " إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب: قل:  " ويرد قرب ختام السورة 
ولـه  ، الذي له ما يف السماوات وما يف األرض "  ويف موضوع التوحيد تبدأ السورة باحلمد هللا    

  ..  " احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم اخلبري
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ادعوا الذين زعمتم من    : قل:  "  ويتحداهم مرات يف شأن الشركاء الذين يدعوم من دون اهللا         
وما له منهم   ،  وما هلم فيهما من شرك    ،  ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض        ،  دون اهللا 
  ..  " من ظهري

ويـوم  :  "  وتشري اآليات إىل عبادم للمالئكة وللجن وذلك يف مشهد من مشـاهد القيامـة             
أنـت ولينـا مـن    ! سبحانك: قالوا؟   يعبدون أهؤالء إياكم كانوا  : حيشرهم مجيعاً مث يقول للمالئكة    

 .  " بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم م مؤمنون. دوم
وال تنفع الشفاعة عنـده إال ملـن   :  "  وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة املالئكة هلم عند رم    

  ..  " احلق وهو العلي الكبري: قالوا؟ ماذا قال ربكم: حىت إذا فزع عن قلوم قالوا، أذن له
:  " وعجزهم عن معرفة موتـه    ،   ومبناسبة عبادم للشياطني ترد قصة سليمان وتسخري اجلن له        

فلما خر تبينت اجلن أن لو      . فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته            
  ..  " كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

لن نؤمن ـذا القـرآن وال       : وقال الذين كفروا  :  " رسالة يرد قوله   ويف موضوع الوحي وال   
ما هـذا إال رجـل يريـد أن         : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا     :  " وقوله ..  " بالذي بني يديه  

وقال الذين كفـروا للحـق ملـا        ،  ما هذا إال إفك مفترى    : وقالوا. يصدكم عما كان يعبد آباؤكم    
  ..  " مبنيإن هذا إال سحر : جاءهم

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو          :  "  ويرد عليهم بتقرير الوحي والرسالة    
ولكـن  . وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً       ..  "  " ويهدي إىل صراط العزيز احلميد    ،  احلق

  ..  " أكثر الناس ال يعلمون
إنـا مبـا    : ا أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مترفوها        وم:  "  ويف موضوع تقرير القيم يرد قوله     

إن ريب يبسط الرزق ملن     : قل. حنن أكثر أمواالً وأوالداً وما حنن مبعذبني      : وقالوا. أرسلتم به كافرون  
وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال         . ولكن أكثر الناس ال يعلمون    ،  يشاء ويقدر 

والذين يسعون  . فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون         ،  من آمن وعمل صاحلاً   
  ..  " يف آياتنا معاجزين أولئك يف العذاب حمضرون
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قصة آل داود الشاكرين على نعمة      :  ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التارخيي يف هذه األرض         
وفيه مصداق مشـهود للوعـد      . وهؤالءوما وقع هلؤالء    . وقصة سبأ املتبطرين الذين ال يشكرون     . اهللا

 . والوعيد
|     |     | 

، تعرض يف كل سـورة يف جمـال كـوين         ،  هذه القضايا اليت تعاجلها السور املكية يف صور شىت        
وجمال عرضها يف سورة سبأ هذه هو ذلـك         . جديدة على القلب يف كل مرة     ،  مصحوبة مبؤثرات منوعة  

ويف ساحة احلشر   . ويف عامل الغيب اهول املرهوب    ،  ض الفسيحة ممثالً يف رقعة السماوات واألر    ،  اال
ويف مشاهد  ،  ويف صحائف التاريخ املعلومة واهولة    . ويف أعماق النفس املطوية اللطيفة    . اهلائلة العظيمة 

موقظ له من الغفلة والضـيق      ،  ويف كل منها مؤثر موح للقلب البشري      . من ذلك التاريخ عجيبة غريبة    
 . واهلمود

، وعلى صحائفه وما فيها من آيـات اهللا       ؛  منذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون اهلائل         ف
وما يـرتل   ،  يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها       :  " وعلى جمايل علمه اللطيف الشامل الدقيق اهلائل      

يب لتأتينكم عامل   بلى ور : قل. ال تأتينا الساعة  : وقال الذين كفروا   ..  "  " من السماء وما يعرج فيها    
وال أصغر من ذلك وال أكـرب إال يف         ،  الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض          

  ..  " كتاب مبني
أفلم يروا إىل ما بني أيديهم وما       :  "  والذين يكذبون باآلخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة      

إن يف . قط عليهم كسفاً من السـماء إن نشأ خنسف م األرض أو نس؟  خلفهم من السماء واألرض   
  ..  " ذلك آلية لكل عبد منيب

 والذين يعبدون من دون اهللا مالئكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب املرهـوب يف املـأل                  
؟ ماذا قال ربكـم   : حىت إذا فزع عن قلوم قالوا     . وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له       :  " األعلى

  ..  " و العلي الكبريوه. احلق: قالوا
ويوم حيشرهم مجيعا   :  "  أو يواجههم باملالئكة يف ساحة احلشر حيث ال جمال للمواربة واادلة          

  " . اخل .. . أهؤالء إياكم كانوا يعبدون: مث يقول للمالئكة
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نطق وأمام م ،  الذين يتهمونه باالفتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرم          ع  واملكذبون لرسول اهللا  
أن تقوموا هللا مثىن وفرادى     . إمنا أعظكم بواحدة  : قل:  " قلوم بعيداً عن الغواشي واملؤثرات املصطنعة     

  ..  " إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد. ما بصاحبكم من جنة. مث تتفكروا
 وتواجهـه بتلـك املـؤثرات   ،  وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري يف تلك ااالت املتنوعة    

  .. حىت تنتهي مبشهد عنيف أخاذ من مشاهد القيامة كما أسلفنا. املوحية املوقظة
|     |     | 

وجيري سياق السورة يف عرض موضوعاا يف تلك ااالت وحتت تلك املـؤثرات يف جـوالت              
وإال فإنـه لـيس     . ميكن تقسيمها إىل مخسة أشواط لتيسري عرضها وشرحها       ؛  قصرية متالحقة متماسكة  

  .. وهذا هو طابع السورة الذي مييزها .. نها فواصل حتددها حتديداً دقيقاًبي
. وهو احلكيم اخلبري  ،  املالك ملا يف السموات واألرض احملمود يف اآلخرة       ،   تبدأ السورة باحلمد هللا   

. وتقرر علمه الشامل الدقيق ملا يلج يف األرض وما خيرج منها وما يرتل من السماء ومـا يعـرج فيهـا    
وعلم اهللا الذي ال يعزب عنـه       ،  كي إنكار الذين كفروا يء الساعة ورد اهللا عليهم بتوكيد جميئها          وحت

ليتم جزاء املؤمنني وجزاء الـذين      . مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب            
ين يشـهدون أن مـا   وتثبت رأي أويل العلم احلقيقي الذ. عن علم دقيق، يسعون يف آيات اهللا معاجزين   

وترد عليهم بـأم يف العـذاب       ،  وحتكي عجب الذين كفروا من قضية البعث      . أنزل اهللا لنبيه هو احلق    
  .. وددهم خبسف األرض من حتتهم أو إسقاط السماء كسفاً عليهم؛ والضالل البعيد

 .  وبذلك ينتهي الشوط األول
بتسخري قوى كثرية   ،  الشاكرين هللا على نعمته    فأما الشوط الثاين فيتناول طرفاً من قصة آل داود          

ومن هذه القوى املسخرة اجلن الـذين كـان         ،  غري متبطرين وال مستكربين   . لداود وسليمان بإذن اهللا   
وقد ظلوا يعملون لسليمان    . وهم ال يعلمون الغيب   . ويستفتوم يف أمر الغيب   ،  يعبدهم بعض املشركني  

وما . قصة سبأ . ويف مقابل قصة الشكر جتيء قصة البطر       .. . علمونعمالً شاقاً مهيناً بعد موته وهم ال ي       
وذلك أـم اتبعـوا      ..  " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق    :  " كانوا فيه من نعيم مل يشكروه     

 ! لوال أم أعطوه قيادهم خمتارين، وما كان له عليهم من سلطان، الشيطان
ال  " وهـم . دعوا الذين يزعموم آهلة من دون اهللا       ويبدأ الشوط الثالث بتحدي املشركني أن ي      

 ..  " ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري                 
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فاملالئكة يتلقـون أمـر اهللا باخلشـوع     - ولو كانوا من املالئكة - وهم ال ميلكون هلم شفاعة عند اهللا      
ويسأهلم عمـن يـرزقهم مـن        .. ل عنهم الفزع واالرجتاف العميق    وال يتحدثون حىت يزو   ؛  الراجف

مث يفوض أمـره     .. وهو الذي يرزقهم بال شريك    ،  واهللا مالك السماوات واألرض   . السماوات واألرض 
أن يـروه  ، وخيتم هذا الشوط بالتحدي كما بدأه .. وهو الذي يفصل فيما هم خمتلفون، وأمرهم إىل اهللا  

  ..  " كال بل هو اهللا العزيز احلكيم " . كاءالذين يلحقوم باهللا شر
وموقـف  ، وموقفهم منـها ، والشوط الرابع والشوط اخلامس يعاجلان معاً قضية الوحي والرسالة       

ويقرران القيم احلقيقية اليت يكون عليها احلساب       ؛  واعتزازهم بأمواهلم وأوالدهم  ،  املترفني من كل دعوة   
ويعرضان مصائر املؤمنني واملكـذبني يف      . صاحل ال األموال واألوالد   وهي قيم اإلميان والعمل ال    ،  واجلزاء

كما يتربأ فيها املالئكـة مـن       . يتربأ فيها التابعون من املتبوعني    ،  عدة مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة     
ويدعوهم بني هذه املشاهد إىل أن يرجعوا إىل فطرم يستلهموا جمردة عن             .. عبادة الضالني املشركني  

وهو ال يطلب إليهم أجراً     . وى وعن الضجيج يف أمر هذا الرسول الذي يندفعون يف تكذيبه بال دليل            اهل
وتنتـهي  . وخيتم كل من الشوطني مبشهد من مشاهد القيامة        .. وليس بكاذب وال جمنون   ،  على اهلدى 

 يبـدئ  قل جاء احلق ومـا . إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب: قل:  " السورة بإيقاعات قصرية قوية   
إن ضللت فإمنا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إيلّ ريب إنـه مسيـع    : قل. الباطل وما يعيد  

 . وختتم مبشهد من مشاهد القيامة قصري اخلطى قوي عنيف ..  " قريب
  ..  واآلن نأخذ بعد هذا العرض اإلمجايل يف التفصيل

|     |     | 
وهو احلكـيم   ،  وله احلمد يف اآلخرة   ،  وما يف األرض   ،الذي له ما يف السماوات    ،  احلمد هللا  " 

وهو الـرحيم  ، وما يعرج فيها، وما يرتل من السماء، وما خيرج منها، يعلم ما يلج يف األرض   . اخلبري
  ..  " الغفور

، وشـكهم يف اآلخـرة    ،  وتكذيبهم لرسوله ،   ابتداء السورة اليت تستعرض إشراك املشركني باهللا      
ولو مل يقم حبمده أحد من هـؤالء         - واهللا حممود لذاته  . ابتداء باحلمد هللا  . شورواستبعادهم للبعث والن  

وهو حممود يف هذا الوجود الذي يسبح حبمده وحممود من شىت اخلالئق ولو شذ البشـر عـن                   - البشر
 . سائر خالئق اهللا
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 يف  وما ألحـد  ،  فليس ألحد معه شيء   ؛   ومع احلمد صفة امللك ملا يف السماوات وما يف األرض         
وهـذه هـي القضـية األوىل يف         .. كل شيء فيهما   - سبحانه - فله،  السماوات واألرض من شرك   

 . واملالك لكل شيء هو اهللا الذي ال مالك لشيء سواه يف هذا الكون العريض. قضية التوحيد. العقيدة
ا جيحدونه  حىت ممن كانو  . واحلمد املرتفع من عباده   . احلمد الذايت  ..  " وله احلمد يف اآلخرة    " 
 . فيتمحض له احلمد والثناء، تتكشف يف اآلخرة، أو يشركون معه غريه عن ضاللة، يف الدنيا

ويصرف الدنيا واآلخـرة    ؛  احلكيم الذي يفعل كل ما يفعل حبكمة       ..  " وهو احلكيم اخلبري   " 
بري علمـاً   وبكل تد ،  وبكل أمر ،  اخلبري الذي يعلم بكل شيء     .. ويدبر أمر الوجود كله حبكمة    ؛  حبكمة

 . كامالً شامالً عميقاً حييط باألمور
 : جماهلا األرض والسماء،  مث يكشف صفحة من صحائف علم اهللا

  ..  " وما يعرج فيها، وما يرتل من السماء، وما خيرج منها، يعلم ما يلج يف األرض " 
ائل عجيـب   فإذا هو أمام حشد ه    ،   ويقف اإلنسان أمام هذه الصفحة املعروضة يف كلمات قليلة        

 ! ال يصمد هلا اخليال، واهليئات، واملعاين، والصور، واألشكال، واألحجام، واحلركات، من األشياء
مما تشري  ،   ولو أن أهل األرض مجيعا وقفوا حيام كلها يتتبعون وحيصون ما يقع يف حلظة واحدة              

 ! إليه اآلية ألعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقني
وكم من شيء يف هذا اللحظـة خيـرج   ؟  الواحدة يلج يف األرض فكم من شيء يف هذه اللحظة  

 ؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة يعرج فيها؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة يرتل من السماء؟ منها
كم من دودة   ؟  كم من حبة ختتىب ء أو ختبأ يف جنبات هذه األرض          ؟  كم من شيء يلج يف األرض     

، كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز      ؟  رض يف أقطارها املترامية   ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج يف األ        
وكم وكم مما يلج يف األرض وعني اهللا عليه         ؟  ومن إشعاع كهرباء تندس يف األرض يف أرجائها الفسيحة        

 ؟ ساهرة ال تنام
وكم من غاز   ؟  وكم من بركان يتفجر   ؟  وكم من نبع يفور   ؟  كم من نبتة تنبثق   ؟   وكم خيرج منها  

وكم وكم مما يرى وممـا      ؟  وكم من حشرة خترج من بيتها املستور      ؟   مستور ينكشف  وكم من ؟  يتصاعد
 ؟ ومما يعلمه البشر ومما جيهلونه وهو كثري، ال يرى
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، وكم من شعاع حمـرق    ؟  وكم من شهاب ثاقب   ؟  كم من نقطة مطر   ؟   وكم مما يرتل من السماء    
ة تشمل الوجود وختص بعض     وكم من رمح  ؟  وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور      ؟  وكم من شعاع منري   

 . وكم وكم مما ال حيصيه إال اهللا .. وكم من رزق يبسطه اهللا ملن يشاء من عباده ويقدر. العبيد
كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما ال يعرفه                ؟   وكم مما يعرج فيها   

 .  اهللا يف عالهوكم من دعوة إىل اهللا معلنة أو مستسرة مل يسمعها إال؟ اإلنسان
وكم من ملك يعرج بأمر مـن       .  وكم من روح من أرواح اخلالئق اليت نعلمها أو جنهلها متوفاة          

 . وكم من روح يرف يف هذا امللكوت ال يعلمه إال اهللا. روح اهللا
وكم وكم مما ال يعلمه     ؟  ومن ذرة غاز صاعدة من جسم     ،   مث كم من قطرة خبار صاعدة من حبر       

 ! ؟ سواه
وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم ملا يف اللحظة الواحـدة ولـو قضـوا              ؟  ظة واحدة كم يف حل  

وعلم اهللا الشامل اهلائل اللطيف العميق حييط ذا كله يف كل مكان            ؟  األعمار الطوال يف العد واإلحصاء    
، وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات حتت عـني اهللا                .. ويف كل زمان  

  ..  " وهو الرحيم الغفور "  .. ع هذا يستر ويغفروهو م
فمثل هذا  .  وإن آية واحدة من القرآن كهذه اآلية ملما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر               

ومثل هذا التصور الكوين ال دافع إليه من طبيعة تصـور           ؛  اخلاطر الكوين ال خيطر بطبيعته على قلب بشر       
اليت ال تشـبهها    ! لمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة اهللا بارىء هذا الوجود        ومثل هذه اإلحاطة بال   ،  البشر

 ! صنعة العبيد
|     |     | 

وبعد تقرير تلك احلقيقة يف تلك الصورة الرائعة الواسعة املدى الفسيحة اال حيكي إنكار الذين               
اهللا هو العليم بالغيب الذي     وهم القاصرون الذين ال يعلمون ماذا يأتيهم به الغد و         ؛  كفروا مبجيء الساعة  

والساعة ال بد منها ليالقي احملسن واملسيء جزاء مـا          ؛  ال يند عن علمه شيء يف السماء وال يف األرض         
 : قدما يف هذه األرض

ال يعزب عنـه    ،  عامل الغيب ،  بلى وريب لتأتينكم  : قل: ال تأتينا الساعة  : وقال الذين كفروا   " 
ليجـزي  . وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني         ،  رضمثقال ذرة يف السماوات وال يف األ      
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والذين سـعوا يف آياتنـا معـاجزين    . الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي      
  ..  " أولئك هلم عذاب من رجز أليم

ترك فحكمة اهللا ال ت   .  وإنكار الذين كفروا لآلخرة ناشيء من عدم إدراكهم حلكمة اهللا وتقديره          
وال يلقى  ،  مث ال يلقى احملسن جزاء إحسانه     ؛  حيسن منهم من حيسن ويسيء منهم من يسيء       ،  الناس سدى 

فكل من  . أنه يستبقي اجلزاء كله أو بعضه لآلخرة      : وقد أخرب اهللا على لسان رسله     . املسيء جزاء إساءته  
ولكن الـذين كفـروا       ..يدرك حكمة اهللا يف خلقه يدرك أن اآلخرة ضرورية لتحقيق وعد اهللا وخربه            

فريد عليهم مؤكـداً     ..  " ال تأتينا الساعة  :  " ومن مث يقولون قولتهم هذه    . حمجوبون عن تلك احلكمة   
 - عليه صـلوات اهللا    - وصدق اهللا تعاىل وصدق رسول اهللا      ..  " بلى وريب لتأتينكم  : قل:  " جازماً

واهللا الذي يؤكد جمـيء     . ا ال علم هلم به    وجيزمون مب ،  وهم ال يعلمون الغيب ومع ذلك يتأولون على اهللا        
 . فقوله احلق عن علم مبا هنالك وعن يقني ..  " عامل الغيب:  " الساعة هو

تشهد هي األخرى بأن هذا     ،   مث يعرض هذا العلم يف صورة كونية كاليت سبقت يف مطلع السورة           
 : ه الصورألن خيال البشر ال ختطر له عادة مثل هذ، القرآن ال يكون من صنع بشر

وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف        ؛  ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض          " 
  ..  " كتاب مبني

وإنه ليست هلا سابقة يف كالم البشـر        . إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية     :  ومرة أخرى نقول  
إحاطته ال خيطر على بـاهلم أن       فعندما يتحدث البشر عن مشول العلم ودقته و       . شعره ونثره على السواء   

ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السـماوات وال يف األرض           :  " يصوروه يف هذه الصورة الكونية العجيبة     
ولست أعرف يف كالم البشر إجتاهاً إىل مثل هـذا التصـور             "  ..  .. . وال أصغر من ذلك وال أكرب     

مبا يعلم من األوصاف الـيت      ،  ويصف علمه ،  الذي يصف نفسه  ،  سبحانه،  فهو اهللا . للعلم الدقيق الشامل  
وبذلك يرفع تصور املسلمني إلهلهم الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته يف حـدود طاقتـهم       ! ال ختطر للبشر  

 . البشرية احملدودة على كل حال
وال ينـد   ،  أنه علم اهللا الذي يقيد كل شيء       " إال يف كتاب مبني   :  "  وأقرب تفسري لقوله تعاىل   

 . وال أصغر من ذلك وال أكرب، رة يف السماوات وال يف األرضعنه مثقال ذ
 والذرة كان معروفاً  .  " وال أصغر من ذلك    .. . مثقال ذرة :  "  ونقف أمام لفتة يف قوله تعاىل     

أن هناك مـا هـو       - بعد حتطيم الذرة   - فاآلن يعرف البشر  . أا أصغر األجسام   - إىل عهد قريب   -
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وتبارك اهللا الذي يعلم عبـاده مـا   ! ا اليت مل تكن يف حسبان أحد يومذاك      وهو جزيئا ،  أصغر من الذرة  
 . يشاء من أسرار صفته ومن أسرار خلقه عندما يشاء

 : وعلمه الذي ال تند عنه صغرية وال كبرية،  جميء الساعة حتماً وجزماً
ا يف  والذين سـعو  . أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي    . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات     " 

  ..  " أولئك هلم عذاب من رجز أليم، آياتنا معاجزين
وهناك تقدير يف اخللق لتحقيق اجلزاء احلق للذين آمنـوا وعملـوا            .  فهناك حكمة وقصد وتدبري   

  .. وللذين سعوا يف آيات اهللا معاجزين، الصاحلات
 " منهم من خطايا وهلـم    ملا يقع    " مغفرة "  فأما الذين آمنوا وحققوا إميام بالعمل الصاحل فلهم       

، فناسب أن يعرب عن نعيم اآلخرة ذا الوصف       ،  والرزق جييء ذكره كثرياً يف هذه السورة       " رزق كرمي 
 . وهو رزق من رزق اهللا على كل حال

. فلهم عذاب من أليم العـذاب وسـيئه       ،   وأما الذين سعوا باذلني جهدهم للصد عن آيات اهللا        
 !  اجتهادهم ومعاجزم وكدهم يف سبيل السوءجزاء. والرجز هو العذاب السيىء

وهي ال بد   ؛  وحكمة الساعة اليت جيزمون بأا ال تأتيهم      ،   وذا وذلك تتحقق حكمة اهللا وتدبريه     
  .. أن جتيء

|     |     | 
وهـو   - وتأكيد اهللا يئها   - وهي غيب من غيب اهللا     - ومبناسبة جزمهم بأن الساعة ال تأتيهم     

 " الـذين أوتـوا العلـم      " ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن        ع وتبليغ رسول اهللا   - عامل الغيب 
 : يدركون ويشهدون بأن ما جاءه من ربه هو احلق وأنه يهدي إىل طريق العزيز احلميد

ويهدي إىل صـراط العزيـز    ،  ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق           " 
  ..  " احلميد

الذين يعلمون من كتـام أن هـذا        ،   أن املقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب         وقد ورد 
 . وأنه يقود إىل صراط العزيز احلميد، القرآن هو احلق

من أي جيل ومـن أي      ،  فالذين أوتوا العلم يف أي زمان ويف أي مكان        .  وجمال اآلية أكرب وأمشل   
والقرآن كتاب مفتوح   !  " العلم " أن يوصف بأنه  واستحق  ؛  يرون هذا مىت صح علمهم واستقام     ،  قبيل
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وهو يكشف عن احلق املستكن يف      . وفيه من احلق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح          . لألجيال
 . وهو أصدق ترمجة وصفية هلذا الوجود وما فيه من حق أصيل. كيان هذا الوجود كله

  ..  " ويهدي إىل صراط العزيز احلميد " 
واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطـى       ؛  حلميد هو املنهج الذي أراده للوجود      وصراط العزيز ا  

مبا فيه من احليـاة  ، وهو الناموس الذي يهيمن على أقدار هذا الكون كله        . هذا الكون الذي يعيشون فيه    
 . وال يف نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه، البشرية اليت ال تنفصل يف أصلها ونشأا

هدي إىل صراط العزيز احلميد مبا ينشئه يف إدراك املؤمن من تصور للوجود وروابطه وعالقاتـه                 ي
يف  - وهو معهـا   - وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله     ؛  ودوره فيه ،  ومكان هذا اإلنسان منه   ؛  وقيمه

 . الوجودوتناسق حركات اجلميع وتوافقها يف االجتاه إىل باريء ؛ حتقيق مشيئة اهللا وحكمته يف خلقه
متفقة مـع   ،  وإقامته على أسس سليمة   ،   ويهدي إىل صراط العزيز احلميد بتصحيح منهج التفكري       

حبيث يؤدي هذا املنهج بالفكر البشري إىل إدراك طبيعة هـذا           ؛  اإليقاعات الكونية على الفطرة البشرية    
 . م وال تعويقوالتجاوب معها بال عداء وال اصطدا، واالستعانة ا، الكون وخواصه وقوانينه

 ويهدي إىل صراط العزيز احلميد مبنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع اجلماعة              
مع جمموعة اخلالئق اليت تعمـر       - أفراداً ومجاعات  - ويعد اجلماعة البشرية للتجاوب والتناسق    . البشرية

كل ذلـك   .. الكون الذي تعيش فيهويعد هذه اخلالئق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة      ! هذا الكون 
 . يف بساطة ويسر ولني

 ويهدي إىل صراط العزيز احلميد مبا فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة اإلنسان وظروف               
فـال يشـذ   ؛ وسائر اخلالئق، متناسقة مع القوانني الكلية اليت حتكم بقية األحياء، حياته ومعاشه األصيلة 

 . وهو أمة من هذه األمم يف نطاق هذا الكون الكبري. اتهعنها اإلنسان بنظمه وتشريع
، الدليل الذي وضعه خالق اإلنسان وخالق الصراط      .  إن هذا الكتاب هو الدليل إىل هذا الصراط       

وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة يف طريق لو حصلت على دليل             . العارف بطبيعة هذا وذاك   
 ! ؟ فكيف مبنشىء الطريق ومنشىء ء السالك يف الطريق. طريقمن وضع املهندس الذي أنشأ هذا ال

|     |     | 
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ودهشتهم البالغـة هلـذا     ،  وبعد هذه اللمسة املوقظة املوجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث         
فهو يتفوه بكل غريـب     ،  ال يتحدث به إال من أصابه طائف من اجلن        ،  الذي يرونه عجيباً غريباً   ،  األمر

 . ي الكذب ويقول مبا ال ميكن أن يكونأو يفتر، عجيب
هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفـي خلـق              : وقال الذين كفروا   " 

  " بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيـد         ؟  أفترى على اهللا كذباً أم به جنة      ! جديد
 .. 

فيعجبون الناس من أمر القائل     .  قضية البعث   إىل هذا احلد من االستغراب والدهش كانوا يقابلون       
هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكـم           :  " ا يف أسلوب حاد من التهكم والتشهري      

إنكم : حىت ليقول ،  ينطق بقول مستنكر بعيد   ،  هل ندلكم على رجل عجيب غريب      " ؟  لفي خلق جديد  
 ! ؟ وتعودون للوجود، يدبعد املوت والبلى والتمزق الشديد ختلقون من جد

 " ؟    أفترى على اهللا كذباً أم به جنـة       :  " واالستنكار والتشهري ،   وميضون يف العجب والتعجيب   
أو مسته اجلن فهـو     ،  إال كاذب يفتري على اهللا ما مل يقله        - بزعمهم - فما يقول مثل هذا الكالم    .. 

 ! يهذي أو ينطق بالعجيب الغريب
؟ وفيم العجب وهم قد خلقوا ابتداء     ! إنكم ستخلقون خلقاً جديداً   : مألنه يقول هل  ؟   ومل هذا كله  

ولو قد نظروها وتدبروها مـا عجبـوا أدىن   . عجيبة خلقهم األول. إم ال ينظرون هذه العجيبة الواقعة  
ومن مث يعقب على تشهريهم وتعجيبهم تعقيباً شديداً        . ولكنهم ضالون ال يهتدون   . عجب للخلق اجلديد  

 : مرهوباً
  ..  " بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد"  

، فهو لتحققه كـأم واقعـون فيـه   ،  وقد يكون املقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب اآلخرة       
معـىن أن   . وقد يكون هذا تعبرياً عن معىن آخر       .. وقوعهم يف الضالل البعيد الذي ال يرجى معه اهتداء        

فالذي يعيش  . وهي حقيقة عميقة  . ة يعيشون يف عذاب كما يعيشون يف ضالل       الذين ال يؤمنون باآلخر   
ال أمل له وال رجاء يف نصفة وال عـدل وال جـزاء وال              . بال عقيدة يف اآلخرة يعيش يف عذاب نفسي       

ويف احلياة مواقف وابتالءات ال يقوى اإلنسان على مواجهتها إال ويف نفسه            . عوض عما يلقاه يف احلياة    
وإال ابتغاء وجه اهللا والتطلع إىل رضاه يف ذلك العـامل           . وثواا للمحسن وعقاا للمسيء   ،  ةرجاء اآلخر 

وإن تكن مثقال حبة من خردل فـتكن يف صـخرة أو يف              الذي ال تضيع فيه صغرية وال كبرية      ،  اآلخر
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 وال ريـب يف     والذي حيرم هذه النافذة املضيئة الندية املرحية يعيش       . السماوات أو يف األرض يأت ا اهللا      
يعيش فيهما وهو حي على هذه األرض قبل أن يلقى عـذاب اآلخـرة             . العذاب كما يعيش يف الضالل    

 ! جزاء على هذا العذاب الذي لقيه يف دنياه
وحتـري  ،   إن اإلعتقاد باآلخرة رمحة ونعمة يهبهما اهللا ملن يستحقهما من عباده بإخالص القلب            

وهي جتمع على الـذين ال يؤمنـون       ،  ذا هو الذي تشري إليه اآلية     وأرجح أن ه  . والرغبة يف اهلدى  ،  احلق
 . باآلخرة بني العذاب والضالل البعيد

|     |     | 
 لو شـاء اهللا    - هؤالء املكذبون باآلخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوين يصور هلم أنه واقع م            

 : قطعاً عليهممشهد األرض ختسف م والسماء تتساقط . وظلوا هم يف ضالهلم البعيد -
، إن نشأ خنسف ـم األرض ؟ أفلم يروا إىل ما بني أيديهم وما خلفهم من السماء واألرض  " 

  ..  " إن يف ذلك آلية لكل عبد منيب. أو نسقط عليهم كسفاً من السماء
منتزع يف الوقت ذاته من مشاهدام أو من مدركام املشهودة على           ،   وهو مشهد كوين عنيف   

وسقوط قطـع مـن     . وترويه القصص والروايات أيضاً   .  األرض يقع ويشهده الناس    فخسف. كل حال 
فهذه . وهم رأوا شيئاً من هذا أو مسعوا عنه       . السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق       

والعذاب أقـرب إلـيهم لـو أراد اهللا أن          . الذين يستبعدون جميء الساعة   ،  اللمسة توقظ الغفاة الغافلني   
ميكن أن يقع م من هذه األرض وهذه السماء اليت جيدوا           .  يف هذه األرض قبل قيام الساعة      يأخذهم به 

وال يـأمن   . وليست بعيدة عنهم بعد الساعة املغيبة يف علم اهللا        ،  حميطة م ،  من بني أيديهم ومن خلفهم    
 . مكر اهللا إال القوم الفاسقون

توقع من خسف األرض يف أية حلظـة أو         والذي ي ،   ويف هذا الذي يشهدونه من السماء واألرض      
 : يف هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب. سقوط قطع من السماء

  .. ال يضل ذلك الضالل البعيد ..  " إن يف ذلك آلية لكل عبد منيب " 
|     |     | 

 أَِن اعمـلْ    10لَنا لَـه الْحِديـد      ولَقَد آتينا داوود ِمنا فَضلًا يا ِجبالُ أَوِبي معه والطَّير وأَ          + 
 ِصريلُونَ بمعا تي ِبما ِإناِلحلُوا صماعِد ورِفي الس رقَداٍت واِبغ11س  
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 بـين   وِلسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الِْقطِْر وِمن الِْجن من يعملُ             
 يعملُونَ لَه ما يشاء ِمن محاِريب       12يديِه ِبِإذِْن ربِه ومن يِزغْ ِمنهم عن أَمِرنا نِذقْه ِمن عذَاِب السِعِري             

          نقَِليلٌ ما وكْرش وداولُوا آلَ دماٍت اعاِسيوٍر رقُداِب ووِجفَاٍن كَالْجاِثيلَ ومتو    كُورالش اِدي13 ِعب 
                   أَن لَّو ِت الِْجننيبت را خفَلَم هأَتأْكُلُ ِمنسِض تةُ الْأَرابِتِه ِإلَّا دولَى مع ملَّها دم توِه الْملَيا عنيا قَضفَلَم

  14كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَِبثُوا ِفي الْعذَاِب الْمِهِني 
               وا لَـهـكُراشو كُمبِق رزاٍل كُلُوا ِمن رِشمِمٍني ون ياِن عتنةٌ جآي كَِنِهمسٍإ ِفي مبكَانَ ِلس لَقَد

     غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْد15ب        نج ِهميتنم ِبجاهلْندبِرِم ولَ الْعيس ِهملَيا علْنسوا فَأَرضرى أُكٍُل    فَأَعاتِن ذَويت
 وجعلْنا  17 ذَِلك جزيناهم ِبما كَفَروا وهلْ نجاِزي ِإلَّا الْكَفُور          16خمٍط وأَثٍْل وشيٍء من ِسدٍر قَِليٍل       

            ريا السا ِفيهنرقَدةً وى ظَاِهرا قُرا ِفيهكْنارى الَِّتي بالْقُر نيبو مهنيب      ا آِمِننيامأَيو اِليا لَيوا ِفيه18ِسري 
                ٍق ِإنَّ ِفي ذَِلـكزمكُلَّ م ماهقْنزماِديثَ وأَح ماهلْنعفَج مهوا أَنفُسظَلَما وفَاِرنأَس نيب اِعدا بنبفَقَالُوا ر

  19لَآياٍت لِّكُلِّ صباٍر شكُوٍر 
 وما كَانَ لَـه علَـيِهم مـن    20يِهم ِإبِليس ظَنه فَاتبعوه ِإلَّا فَِريقًا من الْمؤِمِنني      ولَقَد صدق علَ  

  _21سلْطَاٍن ِإلَّا ِلنعلَم من يؤِمن ِبالْآِخرِة ِممن هو ِمنها ِفي شك وربك علَى كُلِّ شيٍء حِفيظٌ 
|     |     | 

وصوراً من تسخري اهللا ملن يشاء من عبـاده قـوى           ؛   هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر      حيوي
وتتكشف من خـالل    . ولكن قدرة اهللا ومشيئته ال يقيدمها مألوف البشر       . وخلقا ال تسخر عادة للبشر    

أو يطلبون عنـدهم علـم      ،  هذه الصور وتلك حقائق عن الشياطني الذين كان يعبدهم بعض املشركني          
ومـا لـه   ، وعن أسباب الغواية اليت يتسلط ا الشيطان على اإلنسان      . هم عن الغيب حمجوبون   الغيب و 

وعن تدبري اهللا يف كشف ما هو مكنون مـن عمـل            . عليه من سلطان إال ما يعطيه من نفسه باختياره        
ما انتهى  وبذكر اآلخرة ينتهي هذا الشوط ك     . الناس وبروزه يف صورة واقعة لينالوا عليه اجلزاء يف اآلخرة         

  .. الشوط األول يف السورة
|     |     | 

، وألنا له احلديد أن اعمل سـابغات      . يا جبال أويب معه والطري    . ولقد آتينا داود منا فضالً     " 
  ..  " إين مبا تعملون بصري. واعملوا صاحلاً، وقدر يف السرد
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  " ية لكل عبد منيـب    إن يف ذلك آل   :  " كالذي ختم بذكره الشوط األول    ،   وداود عبد منيب  
مث يـبني هـذا     . ويقدم هلا بذكر ما آتاه اهللا له من الفضل        ؛  والسياق يعقب بقصته بعد تلك اإلشارة     .. 

 : الفضل
  ..  " يا جبال أويب معه والطري " 

، كان يرتل به مزامريه   ؛   وتذكر الروايات أن داود عليه السالم أويت صوتاً مجيالً خارقاً يف اجلمال           
ويف الصحيح أن رسـول     . ما اهللا أعلم بصحته    " العهد القدمي  " ورد منها يف كتاب   ،   دينية وهي تسابيح 

لقد :  " ع مث قال . يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته      ا مسع صوت أيب موسى األشعري     ع اهللا
  " . أويت هذا مزماراً من زمامري آل داود

أنه قد بلغ من الشـفافية والتجـرد يف          - عليه السالم  -  واآلية تصور من فضل اهللا على داود      
؛ يف تسبيح بارئها وبارئـه    ،  فاتصلت حقيقتها حبقيقته  ؛  تسابيحه أن انزاحت احلجب بينه وبني الكائنات      

حني اتصلت كلها باهللا    ،  إذ مل يعد بني وجوده ووجودها فاصل وال حاجز        ،  ورجعت معه اجلبال والطري   
؛ وبني كائن من خلق اهللا وكائن     ،   نوع من خلق اهللا ونوع     ترتاح معها الفوارق بني   ؛  صلة واحدة مباشرة  

فإذا هي تتجاوب   ؛  اليت كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق     ،  وترتد كلها إىل حقيقتها اللدنية الواحدة     
وهي درجة من اإلشراق والصفاء والتجرد ال يبلغها أحد         ،  وتتالقى يف نغمة واحدة   ،  يف تسبيحها للخالق  

ويرده إىل كينونته اللدنية اليت يلتقـي فيهـا ـذا           ،  يزيح عنه حجاب كيانه املادي     ،إال بفضل من اهللا   
 . وكل ما فيه وكل من فيه بال حواجز وال سدود، الوجود

رجعت معـه اجلبـال     ،  يرتل مزامريه وميجد خالقه    - عليه السالم  -  وحني انطلق صوت داود   
وإـا   .. املتجهة إىل بارئـه الواحـد     ،  نه الواحد وجتاوب الكون بتلك الترانيم السارية يف كيا      ،  والطري

 ! ومن جرب نوعها ولو يف حلظة من حياته، للحظات عجيبة ال يتذوقها إال من عنده ا خرب
 .  " وألنا له احلديد " 

ويف ظل هذا السياق يبدو أن األمر كان خارقة ليست مـن      .  وهو طرف آخر من فضل اهللا عليه      
 واهللا أعلم  - إمنا كان ،  مر أمر تسخني احلديد حىت يلني ويصبح قابالً للطرق        فلم يكن األ  . مألوف البشر 

وإن كان جمرد اهلداية إلالنة احلديد بالتسـخني        . معجزة يلني ا احلديد من غري وسيلة اللني املعهودة         -
 وهي ظالل خـوارق   ،  ولكننا إمنا نتأثر جو السياق وظالله وهو جو معجزات        . يعد فضالً من اهللا يذكر    
 . خارجة على املألوف
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 .  " أن اعمل سابغات وقدر يف السرد " 
الدرع صـفيحة  . صفائح - عليه السالم - روي أا كانت تعمل قبل داود   . والسابغات الدروع 

فأهلم اهللا داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينـة يسـهل            . واحدة فكانت تصلب اجلسم وتثقله    
. وأمر بتضييق تداخل هذه الرقائق لتكون حمكمة ال تنفذ منها الرماح          ؛  تشكيلها وحتريكها حبركة اجلسم   

 . وكان األمر كله إهلاماً وتعليماً من اهللا. وهو التقدير يف السرد
 :  وخوطب داود وأهله

  ..  " واعملوا صاحلاً إين مبا تعملون بصري " 
،  ما تعملون وجيازي عليـه     مراقبني اهللا الذي يبصر   ؛   ال يف الدروع وحدها بل يف كل ما تعملون        

  .. واهللا به بصري، فال يفلت منه شيء
|     |     | 

 : فأما سليمان فقد آتاه اهللا أفضاالُ أخرى - عليه السالم - ذلك ما آتاه اهللا داود
ومن اجلن من يعمـل     ،  وأسلنا له عني القطر   ،  ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر      " 

يعملون له ما يشاء من حماريب      . زغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري       ومن ي . بني يديه بإذن ربه   
 .  " وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكراً. وقدور راسيات. ومتاثيل وجفان كاجلواب

وتبدو ظالل اإلسرائيليات واضـحة يف تلـك        ،   وتسخري الريح لسليمان تتكاثر حوله الروايات     
والتحـرج مـن اخلـوض يف تلـك      - اليهود األصلية مل تذكر شيئا عنهاوإن تكن كتب   - الروايات

ومنه يستفاد  . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ ال نتعداه       . واالكتفاء بالنص القرآين أسلم   . الروايات أوىل 
ذكر يف سورة األنبيـاء     [  وجعل غدوها أي توجهها غادية إىل بقعة معينة       ،  أن اهللا سخر الريح لسليمان    

. ورواحها أي انعكاس اجتاهها يف الرواح يستغرق شهراً كـذلك         ،  يستغرق شهراً  ]ض املقدسة   أا األر 
وال  .. وحيققها بـأمر اهللا    - عليه السالم  - يدركها سليمان ،  وفق مصلحة حتصل من غدوها ورواحها     

 . منلك أن نزيد هذا إيضاحاً حىت ال ندخل يف أساطري ال ضابط هلا وال حتقيق
  ..  "  القطروأسلنا له عني " 
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وقد . وسياق اآليات يشري إىل أن هذا كان معجزة خارقة كإالنة احلديد لداود           .  والقطر النحاس 
أو بأن أهلمه اهللا إذابة النحـاس  . يكون ذلك بأن فجر اهللا له عيناً بركانية من النحاس املذاب من األرض            

 . وهو فضل من اهللا كبري. حىت يسيل ويصبح قابالً للصب والطرق
  ..  " ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه"  

. واجلن كل مستور ال يـراه البشـر       .  وكذلك سخر له طائفة من اجلن يعملون بأمره بإذن ربه         
وهو يذكر هنـا أن     . وهناك خلق مساهم اهللا اجلن وال نعرف حنن من أمرهم شيئاً إال ما ذكره اهللا عنهم               

 : فمن عصى منهم ناله عذاب اهللا - ه السالمعلي - اهللا سخر طائفة منهم لنبيه سليمان
  ..  " ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري " 

يذكر على هذا النحو لبيان خضوع اجلن        - قبل االنتهاء من قصة التسخري     -  ولعل هذا التعقيب  
ن عن أمـر    وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغو     . وكان بعض املشركني يعبدهم من دون اهللا      . هللا
 . اهللا

  : - عليه السالم -  وهم مسخرون لسليمان
  ..  " يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات " 

واجلوايب مجع جابيـة    . والتماثيل الصور من حناس وخشب وغريه     ،   واحملاريب من أماكن العبادة   
،  تصنع لسليمان جفاناً كبرية للطعام تشـبه اجلـوايب    وقد كانت اجلن  . وهي احلوض الذي جيىب فيه املاء     

وهذه كلها مناذج مما سخر اهللا اجلن لسليمان لتقوم          .. وتصنع له قدوراً ضخمة للطبخ راسية لضخامتها      
وكلها أمور خارقة ال سبيل إىل تصورها أو تعليلها إال بأا خارقة من صـنع               . له به حيث شاء بإذن اهللا     

 . ا الواضح الوحيدوهذا هو تفسريه. اهللا
 :  وخيتم هذا بتوجيه اخلطاب إىل آل داود

  ..  " اعملوا آل داود شكراً " 
فاعملوا يـا آل     - عليهما السالم  -  سخرنا لكم هذا وذلك يف شخص داود وشخص سليمان        

 . والعمل الصاحل شكر هللا كبري. ال للتباهي والتعايل مبا سخره اهللا. داود شكراً هللا
  ..  " عبادي الشكوروقليل من  " 
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يكشف من جانب عـن عظمـة       .  تعقيب تقريري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصص       
ويكشف من جانب آخر عن تقصري البشر يف شكر         . فضل اهللا ونعمته حىت ليقل القادرون على شكرها       

وا عن الشكر   فكيف إذا قصروا وغفل   . وهم مهما بالغوا يف الشكر قاصرون عن الوفاء       . نعمة اهللا وفضله  
 ! ؟ من األساس

وإن .. ؟     وماذا ميلك املخلوق اإلنساين احملدود الطاقة من الشكر على آالء اهللا وهي غري حمدودة             
وعن أميانـه وعـن     ،  وهذه النعم تغمر اإلنسان من فوقه ومن حتت قدميه         .. تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها    

 ! دى هذه اآلالء الضخاموهو ذاته إح. وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه، مشائله
وتنطلق ألسنتنا بكل ما خيطر لنا علـى        ،   كنا جنلس مجاعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب      

وكأمنـا  ؛  يبحث عن شـيء   ،  يدور هنا وهناك من حولنا     " سوسو " ذلك حينما جاء قطنا الصغري    . بال
حىت أهلمنا اهللا أنه يطلـب      . دركوال منلك حنن أن ن    ؛  ولكنه ال ميلك أن يقول    ،  يريد أن يطلب إلينا شيئاً    

وأدركنا يف هذه اللحظة     .. وهو ال ميلك أن يقول وال أن يشري       . وكان يف شدة العطش   . املاء وكان هذا  
وأيـن   .. وفاضت نفوسنا بالشكر حلظـة    . واإلدراك والتدبري ،  شيئاً من نعمة اهللا علينا بالنطق واللسان      

 . الشكر من ذلك الفيض اجلزيل
وكان شعاع منها ال يتجاوز حجمه حجم القرش        . يلة حمرومني من رؤية الشمس     وكنا فترة طو  

وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع ميرره على وجهه ويديه وصدره وظهـره وبطنـه               . ينفذ إلينا أحياناً  
ولست أنسى أول يوم بعد ذلـك  ! مث خيلي مكانه ألخيه ينال من هذه النعمة ما نال . وقدميه ما استطاع  

، ويف جوارحه كلها  ،  لست أنسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا        . ه الشمس وجدنا في 
 ! احلمد هللا .. مشس ربنا وما تزال تطلع. هذه هي الشمس! اهللا .. وهو يقول يف نغمة عميقة مديدة

ونسبح ونغرق  . وحنن نستحم يف الضوء والدفء    ،   فكم نبعثر يف كل يوم من هذه األشعة احمليية        
 ! ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر املتاح املباح من غري مثن وال كد وال معاناة؟  نعمة اهللايف

وال ،  ونبذل اجلهد كلـه   ،   وحني منضي نستعرض آالء اهللا على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله           
ليتـدبرها  ،  اءعلى طريقة القرآن يف اإلشارة واإلمي     ،  فنكتفي إذن ذه اإلشارة املوحية    . نبلغ من هذا شيئاً   

يوفق إليهـا مـن     ،  وهي إحدى آالء اهللا   ،  قدر ما يوفقه اهللا لنعمة الشكر     ،  وميضي على إثرها  ،  كل قلب 
  .. يستحقها بالتوجه والتجرد واإلخالص
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مشهد وفاة سليمان واجلن ماضـية      . مث منضي مع نصوص القصة القرآنية يف املشهد األخري منها         
الـيت  ،  حىت يدهلم على ذلك أكل األرضة لعصاه      ،  ال تعلم نبأ موته   وهي  ؛  تعمل بأمره فيما كلفها عمله    

 : وسقوطه، كان مرتكزاً عليها
فلما خر تبينـت    ،  فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته             " 

  ..  " اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني
واجلن تروح وجتيء مسخرة فيما كلفهـا  ؛  على عصاه حني وافاه أجله     وقد روي أنه كان متكئاً    

اليت تتغـذى   ،  قيل إا األرضة  . حىت جاءت دابة األرض   ،  فلم تدرك أنه مات   ؛  إياه من عمل شاق شديد    
. يف األماكن اليت تعيش فيهـا     ،  وهي تلتهم أسقف املنازل وأبواا وقوائمها بشراهة فظيعة       ،  باألخشاب

رى تقيم منازهلا دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه احلشرة اليت ال                ويف صعيد مصر ق   
وحينئذ فقـط   . فلما خنرت عصا سليمان مل حتمله فخر على األرض        . تبقي على املادة اخلشبية وال تذر     

 .  . " تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني " وعندئذ. علمت اجلن موته
وهؤالء هـم   . هؤالء هم سخرة لعبد من عباد اهللا      .  فهؤالء هم اجلن الذين يعبدهم بعض الناس      

 ! وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد؛ حمجوبون عن الغيب القريب
|     |     | 

. ويف قصة آل داود تعرض صفحة اإلميان باهللا والشكر على أفضاله وحسن التصرف يف نعمائـه               
وقد مضى يف سورة النمل ما كان بني سليمان وبني ملكتـهم مـن              .  املقابلة هي صفحة سبأ    والصفحة
مما يوحي بأن األحداث اليت تتضمنها وقعت بعد ما كـان           . وهنا جييء نبؤهم بعد قصة سليمان     . قصص

 . بينها وبني سليمان من خرب
هم وتفرقهم بعد ذلك     يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزواهلا عن            

وهم كانوا على عهد امللكة اليت جاء نبؤها يف سورة النمل مع سـليمان يف ملـك                 . ومتزقهم كل ممزق  
وأوتيت من  ،  إين وجدت امرأة متلكهم   :  " ذلك إذ يقص اهلدهد على سليمان     . ويف خري عميم  ،  عظيم

وقد أعقب ذلك    ..   "وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا      . وهلا عرش عظيم  ،  كل شيء 
وحتكي ما حل   ؛  فالقصة هنا تقع أحداثها بعد إسالم امللكة هللا       . إسالم امللكة مع سليمان هللا رب العاملني      

 . م بعد إعراضهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعيم
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وما طلب إليهم من شكر املنعم بقـدر  ،  وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم      
 : ونما يطيق

. كلوا من رزق ربكم واشكروا لـه      . لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال          " 
  ..  " بلدة طيبة ورب غفور

وكانوا يف أرض خمصبة ما تزال منـها بقيـة إىل           ؛   وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنويب اليمن      
غزيرة اليت تأتيهم من البحر يف اجلنوب       وقد ارتقوا يف سلم احلضارة حىت حتكموا يف مياه األمطار ال          . اليوم

وجعلوا على فم الوادي بينهما سداً به عيـون         ،  فأقاموا خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلني      ،  والشرق
فكان هلم من هـذا  . وحتكموا فيها وفق حاجتهم،  وخزنوا املاء بكميات عظيمة وراء السد     ،  تفتح وتغلق 

  " . د مأربس:  " وقد عرف باسم. مورد مائي عظيم
ومـن مث   ،   وهذه اجلنان عن اليمني والشمال رمز لذلك اخلصب والوفرة والرخاء واملتاع اجلميل           

 : وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اهللا شاكرين. كانت آية تذكر باملنعم الوهاب
  ..  " كلوا من رزق ربكم واشكروا له " 

ران على القصور من الشكر والتجاوز عـن  نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغف  .  وذكروا بالنعمة 
 . السيئات

  ..  " بلدة طيبة ورب غفور " 
فماذا يقعدهم عن احلمد    . ومساحة يف السماء بالعفو والغفران    .  مساحة يف األرض بالنعمة والرخاء    

 : ولكنهم مل يشكروا ومل يذكروا؟ والشكران
مخط وأثل وشيء   :  جنتني ذوايت أكل   وبدلناهم جبنتيهم ،  فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم     " 

  ..  " من سدر قليل
فسـلبهم  ،  والتصرف احلميد فيما أنعم اهللا علـيهم      ،  وعن العمل الصاحل  ،   أعرضوا عن شكر اهللا   

وأرسل السيل اجلارف الذي حيمل العرم يف طريقه وهـي          ،  سبب هذا الرخاء اجلميل الذي يعيشون فيه      
مث مل يعد املاء خيزن بعـد ذلـك         ؛  حت املياه فطغت وأغرقت   فحطم السد وانسا  ،  احلجارة لشدة تدفقه  
 : وتبدلت تلك اجلنان الفيح صحراء تتناثر فيها األشجار الربية اخلشنة. فجفت واحترقت

  ..  " مخط وأثل وشيء من سدر قليل: وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل " 
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وهو . والسدر النبق . لطرفاءواألثل شجر يشبه ا   .  واخلمط شجر األراك أو كل شجر ذي شوك       
 ! أجود ما صار هلم ومل يعد هلم منه إال قليل

  ..  " ذلك جزيناهم مبا كفروا " 
  ..  واألرجح أنه كفران النعمة

  ..  " وهل جنازي إال الكفور " 
وبـدهلم مـن    ،  ضيق اهللا عليهم يف الرزق    .  وكانوا إىل هذا الوقت ما يزالون يف قراهم وبيوم        

وكان العمران ما يزال متصالً بينهم وبني       . ولكنه مل ميزقهم ومل يفرقهم    ؛  والنعماء خشونة وشدة  الرفاهية  
فقد كانت اليمن ما تزال عامرة يف مشال بالد         . وبيت املقدس يف الشام   ،  مكة يف اجلزيرة  : القرى املباركة 

 : والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون. سبأ ومتصلة بالقرى املباركة
سـريوا فيهـا    . وقدرنا فيها السري  ،  جعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة        و " 

  ..  " ليايل وأياماً آمنني
فكان السفر فيها حمـدود     .  وقيل كان املسافر خيرج من قرية فيدخل األخرى قبل دخول الظالم          

ملنـازل وتقـارب احملطـات يف       كما كانت الراحة موفورة لتقارب ا     . مأموناً على املسافرين  ،  املسافات
 . الطريق

لعله يـرد  ، ومل يوجههم إىل التضرع إىل اهللا؛  فلم ينفعهم النذير األول   ،   وغلبت الشقوة على سبأ   
 : بل دعوا دعوة احلمق واجلهل. عليهم ما ذهب من الرخاء

  ..  " فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا " 
ال تلك السـفرات    .  إال مرات متباعدة على مدار العام      اليت ال تقع  ؛   تطلبوا األسفار البعيدة املدى   

 : وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس! اليت ال تشبع لذة الرحالت، القصرية املتداخلة املنازل
  ..  " وظلموا أنفسهم " 

 : ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر،  واستجيبت دعوم
 ..   " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق " 
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وقصـة  ، وعادوا أحاديث يرويها الرواة؛ وتفرقوا يف أحناء اجلزيرة مبددي الشمل   ؛   شردوا ومزقوا 
 . بعد أن كانوا أمة ذات وجود يف احلياة. على األلسنة واألفواه

  ..  " إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور " 
ويف قصة سـبأ آيـات      . والشكر يف النعماء  . الصرب يف البأساء   ..  يذكر الصرب إىل جوار الشكر    

 . هلؤالء وهؤالء
وجعلنا بينهم وبني القـرى     :  " فقد يكون املقصود بقوله   . وهناك فهم آخر  .  هذا فهم يف اآلية   

حيام ،  بينما حتول سبأ إىل قوم فقراء     . أي قرى غالبة ذات سلطان     ..  " اليت باركنا فيها قرى ظاهرة    
. فلم يصربوا علـى االبـتالء  . اء املراعي ومواضع املاءوكثرت أسفارهم وانتقاالم ور   . صحراوية جافة 

ومل يصحبوا هذا الدعاء باستجابة     . أي قلل من أسفارنا فقد تعبنا      ..  " ربنا باعد بني أسفارنا   :  " وقالوا
ففعل اهللا ـم مـا      . ومل يصربوا للمحنة  ،  وكانوا قد بطروا النعمة   . وإنابة هللا تستحق استجابته لدعائهم    

إن :  " ويكون التعقيب  .. وحديثاً يروى وقصة حتكى   ،  فأصبحوا أثراً بعد عني   ؛  كل ممزق ومزقهم  ،  فعل
 .. وقلة صربهم على احملنـة    ،  مناسباً لقلة شكرهم على النعمة     ..  " يف ذلك آليات لكل صبار شكور     

 . وهو وجه رأيته يف اآلية واهللا أعلم مبراده
|     |     | 

والتقـدير  ،  إىل إطار التدبري اإلهلي العـام     ،  ر القصة احملدود  ويف ختام القصة خيرج النص من إطا      
وما يكمن فيها   ،  ويكشف عن احلكمة املستخلصة من القصة كلها      ؛  والسنة اإلهلية العامة  ،  احملكم الشامل 

 : وخلفها من تقدير وتدبري
 وما كان لـه علـيهم مـن       . إال فريقاً من املؤمنني   . ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه      " 

  ..  " وربك على كل شيء حفيظ. سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك
ألن إبليس صدق علـيهم ظنـه يف        ،  الذي انتهى إىل تلك النهاية    ،   لقد سلك القوم هذا املسلك    

ـ  ..  " فاتبعوه إال فريقاً من املؤمنني   " ،  فأغواهم،  قدرته على غوايتهم   ال كما يقع عادة يف اجلماعات ف
وميكن لكل مـن  ؛ وتثبت أن هنالك حقاً ثابتاً يعرفه من يطلبه   ؛  ختلو من قلة مؤمنة تستعصي على الغواية      

وما كان إلبليس من سلطان قاهر علـيهم ال         . حىت يف أحلك الظروف   ،  أراد أن جيده وأن يستمسك به     
يهم ليثبت على احلـق     إمنا هو تسليطه عل   . فليس هنالك قهر هلم منه وال سيطرة عليهم له        . ميلكون رفعه 

 " مـن يـؤمن بـاآلخرة      " وليظهر يف عامل الواقع   . وليزيغ منهم من ال يبتغي احلق ويتحراه      ،  من يثبت 
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بال عاصم  . فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية     ..  " ممن هو منها يف شك    " ،    فيعصمه إميانه من االحنراف   
 . من رقابة هللا وال تطلع لليوم اآلخر

ولكنه سبحانه يرتب اجلزاء على ظهوره ووقوعه فعـالً يف          . قبل ظهوره للناس   واهللا يعلم ما يقع     
 . دنيا الناس

وجمال غواية إبلـيس    . جمال تقدير اهللا وتدبريه لألمور واألحداث     .  ويف هذا اال الواسع املفتوح    
يف هـذا    .. جإال تسليطه ليظهر املكنون يف علم اهللا من املصائر والنتائ         ،  بال سلطان قاهر عليهم   ،  للناس

ويتسع جمال النص القـرآين     . يف كل مكان ويف كل زمان     ،  اال الواسع تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم       
فهـي قصـة   . إمنا يصلح تقريراً حلال البشر أمجعني، فال يعود قاصراً على قصة سبأ، وجمال هذا التعقيب 

 . ل حالالغواية واهلداية ومالبساما وأسباما وغاياما ونتائجهما يف ك
  ..  " وربك على كل شيء حفيظ " 

  .. وال يهمل شيء وال يضيع، فال يند شيء وال يغيب
|     |     | 

وبالتركيز . وهكذا تنتهي اجلولة الثانية يف السورة باحلديث عن اآلخرة كما انتهت اجلولة األوىل            
 . السورة والتوكيدومها املوضوعان اللذان يشتد عليهما التركيز يف . على علم اهللا وحفظه

|     |     | 
قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم من دوِن اللَِّه لَا يمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍة ِفي السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض                + 

ده ِإلَّا ِلمن أَِذنَ لَه حتـى ِإذَا   ولَا تنفَع الشفَاعةُ ِعن22وما لَهم ِفيِهما ِمن ِشرٍك وما لَه ِمنهم من ظَِهٍري  
 الْكَِبري ِليالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م ن قُلُوِبِهمع ع23فُز  

             ـدلَى هلَع اكُمِإي ا أَوِإنو ِض قُِل اللَّهالْأَراِت واومالس نقُكُم مزرن يـلَاٍل     ى أَ قُلْ مِفـي ض و
  24مِبٍني

  25قُل لَّا تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ 
 ِليمالْع احالْفَت وهو قا ِبالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمج26قُلْ ي  

  _27ء كَلَّا بلْ هو اللَّه الْعِزيز الْحِكيم قُلْ أَروِني الَِّذين أَلْحقْتم ِبِه شركَا
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|     |     | 
ولكنها جولة تطوف بالقلب البشـري يف جمـال         . إا جولة قصرية حول قضية الشرك والتوحيد      

وتقف به مواقـف مرهوبـة    . دنياه وآخرته . مسائه وأرضه . حاضره وغيبه . ظاهره وخافيه . الوجود كله 
. وحسابه وجزائه ،  كما تقف به أمام رزقه وكسبه     . يغشاها الذهول من اجلالل   و؛  ترجف فيها األوصال  

كل أولئك يف إيقاعـات      .. ويف موقف الفصل والعزل والتميز واالنفراد     ،  ويف زمحة التجمع واالختالط   
كل قولـة منـها تـدمغ        "  .. قل .. قل .. قل:  " وضربات كأا املطارق  ،  وفواصل متالحقة ،  قوية

 . ع بالربهان يف قوة وسلطانوتصد، باحلجة
|     |     | 

، ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض        . ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا     : قل " 
  ..  " وما له منهم من ظهري، وما هلم فيهما من شرك

 :  إنه التحدي يف جمال السماوات واألرض على اإلطالق
  ..  " هللاقل ادعوا الذين زعمتم من دون ا " 

وليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا ميلكون من شيء يف السماوات أو يف            . وليظهروا. فليأتوا.  ادعوهم
 ؟ األرض جل أو هان

  ..  " ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض " 
فاملالك لشيء يتصرف فيه وفـق      . وال سبيل ألن يدعوا ملكية شيء يف السماوات أو يف األرض          

ويف أي شيء يتصرفون تصرف املالـك يف هـذا          ؟  فماذا ميلك أولئك املزعومون من دون اهللا      . شيئتهم
 ؟ الكون العريض

 : وال على سبيل املشاركة،  ال ميلكون يف السماوات واألرض مثقال ذرة ملكية خالصة
  ..  " وما هلم فيهما من شرك " 

 :  حاجة إىل معنيفما هو يف. ال يستعني م يف شيء - سبحانه -  واهللا
  ..  " وما له منهم من ظهري " 
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وهم املالئكة الـذين كانـت      .  ويظهر أن اآلية هنا تشري إىل نوع خاص من الشركاء املزعومني          
مـا نعبـدهم إال     :  " ولعلهم ممن قالوا عنـهم    . وتزعم هلم شفاعة عند اهللا    ؛  العرب تدعوهم بنات اهللا   

وذلك يف مشـهد تتفـزع لـه        .  نفى شفاعتهم هلم يف اآلية التالية      ومن مث  ..  " ليقربونا إىل اهللا زلفى   
 : األوصال يف حضرة ذي اجلالل

  ..  " وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له " 
فأمـا  . واهللا ال يأذن يف الشفاعة يف غري املؤمنني به املستحقني لرمحته          .  فالشفاعة مرهونة بإذن اهللا   
ال للمالئكة وال لغريهم من املأذونني بالشفاعة       ،  ن يأذن بالشفاعة فيهم   الذين يشركون به فليسوا أهال أل     

 ! منذ االبتداء
 : وهو مشهد مذهل مرهوب؛  مث صور املشهد الذي تقع فيه الشفاعة

  ..  " احلق وهو العلي الكبري: قالوا؟ ماذا قال ربكم: حىت إذا فزع عن قلوم قالوا " 
وينتظر الشفعاء واملشفوع فـيهم أن يتـأذن ذو         ،   يقف الناس  يوم.  إنه مشهد يف اليوم العصيب    

. وتعنـو الوجـوه   . ويطول التوقـع  . ويطول االنتظار . اجلالل يف عليائه بالشفاعة ملن ينالون هذا املقام       
 . وختشع القلوب يف انتظار اإلذن من ذي اجلالل واإلكرام. وتسكن األصوات

ويتوقف إدراكهم عن   . رهبة الشافعني واملشفوعني هلم   فتنتاب ال ،   مث تصدر الكلمة اجلليلة الرهيبة    
 . اإلدراك

وأفاقوا من الروعة اليت غمرم     ،  وكشف الفزع الذي أصام    ..  " حىت إذا فزع عن قلوم     " 
لعل منهم من يكون قد متاسك حـىت        . يقوهلا بعضهم لبعض   " ؟  ما ذا قال ربكم   : قالوا.  " فأذهلتهم

قالوا : ولعلهم املالئكة املقربون هم الذين جييبون ذه الكلمة املة اجلامعة         .  . " احلق: قالوا " . وعى
  " وهو العلي الكبري  .  " فكل قوله احلق  . احلق اللدين . احلق األزيل . احلق الكلي . احلق: قال ربكم . احلق
  .. وصف يف املقام الذي يتمثل فيه العلو والكرب لإلدراك من قريب.. 

 ! اليت ال ينطق فيها إال بالكلمة الواحدة، ملة تشي بالروعة الغامرة وهذه اإلجابة ا
فهـل بعـد هـذا    . وهذه صورة املالئكة فيه بني يدي رم.  فهذا هو موقف الشفاعة املرهوب   
 ! ؟ شفعاء يف من يشرك باهللا، املشهد ميلك أحد أن يزعم أم شركاء هللا

|     |     | 
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ويليه اإليقاع الثاين    .. ك املشهد اخلاشع الواجف املرهوب العسري     يف ذل ،  ذلك هو اإليقاع األول   
، الباسط القابض . الدال على وحدة اخلالق الرازق    ،  ويغفلون عن مصدره  ،  عن الرزق الذي يستمتعون به    

 : الذي ليس له شريك
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل        . قل اهللا  .. قل من يرزقكم من السماوات واألرض      " 

  ..  " مبني
ذلك فيما كـان     .. رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور      .  والرزق مسألة واقعة يف حيام    

ورزق األرض من نبـات      .. يعرفه املخاطبون ووراءه كثري من األصناف واأللوان تتكشف آناً بعد آن          
ـ        .. وحيوان وعيون ماء وزيوت ومعادن وكنوز      ى مـدار   وغريها مما يعرفه القدامى ويتكشف غريه عل

  .. الزمان
  "  .. ؟ من يرزقكم من السماوات واألرض: قل " 
  ..  " اهللا: قل " 

 .  فما ميلكون أن مياروا يف هذا وال أن يدعوا سواه
وال ميكـن   . فأحدكما ال بد مهتد وأحدكما ال بد ضال       . مث كل أمرهم وأمرك إىل اهللا     . اهللا:  قل

 :  من ضاللأن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو
  ..  " وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني " 

إن أحدنا  : للمشركني ع أن يقول رسول اهللا   .  وهذه غاية النصفة واالعتدال واألدب يف اجلدال      
. مث يدع حتديد املهتدي منهما والضال     . واآلخر ال بد أن يكون على ضالل      ،  ال بد أن يكون على هدى     

، فإمنا هو هاد ومعلم   ! والرغبة يف اجلدال واحملال   ،   هدوء ال تغشى عليه العزة باإلمث      ليثري التدبر والتفكر يف   
 ! رد اإلذالل واإلفحام، يبتغي هداهم وإرشادهم ال إذالهلم وإفحامهم

 اجلدل على هذا النحو املهذب املوحي أقرب إىل ملس قلوب املستكربين املعانـدين املتطـاولني               
. وأجدر بأن يثري التدبر اهلادىء واالقتناع العميـق       ،  ين على اإلذعان واالستسالم   املستكرب،  باجلاه واملقام 

  .. وهو منوذج من أدب اجلدل ينبغي تدبره من الدعاة
|     |     | 
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يف أدب كـذلك وقصـد      ،  الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته      ،  ومنه كذلك اإليقاع الثالث   
 : وإنصاف

  ..  "  نسأل عما تعملونوال، ال تسألون عما أجرمنا: قل " 
وقد ! ومن معه هم املخطئون اجلارمون     ع  ولعل هذا كان رداً على اام املشركني بأن الرسول        

وذلك كما يقع من أهل الباطل أن       . أي املرتدين عن دين اآلباء واألجداد      " الصابئني:  " كانوا يسموم 
 ! يف تبجح ويف غري ما استحياء! يتهموا أهل احلق بالضالل

  ..  " وال نسأل عما تعملون، ال تسألون عما أجرمنا: قل " 
ويرى إن كان يقـوده إىل  ، وعلى كل أن يتدبر موقفه    .. ولكل تبعته ولكل جزاؤه   .  فلكل عمله 

 . فالح أو إىل بوار
. وهذه هي اخلطوة األوىل يف رؤية وجه احلق       .  وذه اللمسة يوقظهم إىل التأمل والتدبر والتفكر      

 . االقتناعمث يف 
|     |     | 

 : مث اإليقاع الرابع
  ..  " وهو الفتاح العليم، مث يفتح بيننا باحلق، جيمع بيننا ربنا: قل " 

وليدعو ،  ليلتقي احلق بالباطل وجهاً لوجه    ،   ففي أول األمر جيمع اهللا بني أهل احلق وأهل الباطل         
ويصـطرع احلـق   ، مر ختتلط األمور وتتشابك  ويف أول األ  . ويعاجل الدعاة دعوم  ،  أهل احلق إىل حقهم   

 .. ولكن ذلك كله إىل حني     .. وقد يغشى الباطل على احلق    ؛  وقد تقوم الشبهات أمام الرباهني    ؛  والباطل
وهو الفتـاح    ..  " وحيكم بينهم حكمه الفاصل املميز احلاسم األخري      ،  مث يفصل اهللا بني الفريقني باحلق     

  .. ن علم وعن معرفة بني احملقني واملبطلنيالذي يفصل وحيكم ع ..  " العليم
وهو . فاهللا ال بد حاكم وفاصل ومبني عن وجه احلق        .  وهذا هو االطمئنان إىل حكم اهللا وفصله      

ويبـذل  ، وال جيمع بني احملقني واملبطلني إال ريثما يقوم احلق بدعوته        . ال يترك األمور خمتلطة إال إىل حني      
 . اهللا أمره ويفصل بفصلهمث ميضي ؛ وجيرب جتربته، طاقته

وال ، فليس ألحد أن حيدد موعـدها .  واهللا سبحانه هو الذي يعلم ويقدر مىت يقول كلمة الفصل    
  ..  " وهو الفتاح العليم.  " فاهللا هو الذي جيمع وهو الذي يفتح. أن يستعجلها
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|     |     | 
 : الشركاء املزعومنيشبيهاً باإليقاع األول يف التحدي عن ، مث يأيت اإليقاع األخري

  ..  " بل هو اهللا العزيز احلكيم. كال. أروين الذين أحلقتم به شركاء: قل " 
؟ أروين إياهم من هم    ..  " أروين الذين أحلقتم به شركاء    :  "  ويف السؤال استنكار واستخفاف   

وكلها  .. ؟  وبأي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى     ؟  وما مكام ؟  وما صفتهم ؟  وما قيمتهم ؟  وما هم 
 . تشي باالستنكار واالستخفاف

 . وما له سبحانه من شركاء. فما هم بشركاء ..  " كال:  "  مث اإلنكار يف ردع وتأنيب
  ..  " بل هو اهللا العزيز احلكيم " 

  .. وال يكون له على اإلطالق شريك.  ومن هذه صفاته ال يكون هؤالء شركاء له
|     |     | 

ويف . يف هيكل الكون اهلائـل    . وتلك اإليقاعات العنيفة العميقة   ،  شوط القصري ذا ينتهي ذلك ال   
 . ويف أعماق النفوس وأغوار القلوب. ويف مصطرع احلق والباطل. موقف الشفاعة املرهوب

|     |     | 
 +         الن أَكْثَر لَِكنا وِذيرنا وِشرياِس بِإلَّا كَافَّةً لِّلن اكلْنسا أَرمونَ    ولَمعى   28اِس لَا يتقُولُونَ ميو 

 اِدِقنيص مِإن كُنت دعذَا الْوونَ 29هقِْدمتسلَا تةً واعس هنونَ عأِْخرتسٍم لَّا توي اديع30 قُل لَّكُم م  
         نيلَا ِبالَِّذي بآِن وذَا الْقُرِبه ِمنؤوا لَن نكَفَر قَالَ الَِّذينقُوفُونَ       ووونَ مى ِإِذ الظَّاِلمرت لَوِه ويدي 

ِعند ربِهم يرِجع بعضهم ِإلَى بعٍض الْقَولَ يقُولُ الَِّذين استضِعفُوا ِللَِّذين استكْبروا لَولَا أَنـتم لَكُنـا                 
  ِمِننيؤ31م     تاس وا ِللَِّذينركْبتاس ـلْ           قَالَ الَِّذيناءكُم بِإذْ ج دعى بدِن الْهع اكُمنددص نحِعفُوا أَنض

   ِرِمنيجم مـا أَن               32كُنتنونرأْمـاِر ِإذْ تهالنِل واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ِعفُوا ِللَِّذينضتاس قَالَ الَِّذينو 
 وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ ِفي أَعناِق الَِّذين كَفَروا            نكْفُر ِباللَِّه ونجعلَ لَه أَندادا    

  33هلْ يجزونَ ِإلَّا ما كَانوا يعملُونَ 
 وقَالُوا نحن أَكْثَر    34 ِبِه كَاِفرونَ    وما أَرسلْنا ِفي قَريٍة من نِذيٍر ِإلَّا قَالَ مترفُوها ِإنا ِبما أُرِسلْتم           

      ذَِّبنيعِبم نحا نما ولَادأَوالًا وواِس لَا             35أَمالن أَكْثَر لَِكنو قِْدرياء وشن يِلم قزطُ الرسبي يبقُلْ ِإنَّ ر 
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ي تقَربكُم ِعندنا زلْفَى ِإلَّا من آمن وعِملَ صاِلحا فَأُولَِئـك   وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم ِبالَّتِ     36يعلَمونَ  
 والَِّذين يسعونَ ِفي آياِتنا معاِجِزين أُولَِئك       37لَهم جزاء الضعِف ِبما عِملُوا وهم ِفي الْغرفَاِت آِمنونَ          

 ربي يبسطُ الرزق ِلمن يشاء ِمن ِعباِدِه ويقِْدر لَه وما أَنفَقْتم مـن               قُلْ ِإنَّ  38ِفي الْعذَاِب محضرونَ    
 اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهي39ش  

 قَالُوا سبحانك أَنت    40ويوم يحشرهم جِميعا ثُم يقُولُ ِللْملَاِئكَِة أَهؤلَاء ِإياكُم كَانوا يعبدونَ           
 فَالْيوم لَا يمِلك بعضـكُم ِلـبعٍض   41وِلينا ِمن دوِنِهم بلْ كَانوا يعبدونَ الِْجن أَكْثَرهم ِبِهم مؤِمنونَ  

  _42 ِبها تكَذِّبونَ نفْعا ولَا ضرا ونقُولُ ِللَِّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّتي كُنتم
|     |     | 

، وموقف املترفني من كل رسالة     ع هذه اجلولة تتناول موقف الذين كفروا مما جاءهم به الرسول         
فيحسـبوا دلـيالً    ،  وما جيدون من أعراض هذه الدنيا يف أيديهم       ،  وهم الذين تغرهم أمواهلم وأوالدهم    

ومن مث يعرض علـيهم     . تهم من العذاب يف الدنيا واآلخرة     وحيسبون أا مانع  ؛  على اختيارهم وتفضيلهم  
ويف هذه املشـاهد    . لريوا إن كان شيء من ذلك نافعا هلم أو واقياً         ،  كأا واقعة ،  مشاهدهم يف اآلخرة  

ويسـتعينوم ميلكـون هلـم يف       ،  يتضح كذلك أنه ال املالئكة وال اجلن الذين كانوا يعبدوم يف الدنيا           
فتنكشف القـيم   ؛   خالل اجلدل يوضح القرآن حقيقة القيم اليت هلا ثقل يف ميزان اهللا            ويف .. اآلخرة شيئاً 

وليسا دليالً  ،  ويتقرر أن بسط الرزق وقبضه أمران جيريان وفق إرادة اهللا         ؛  الزائفة اليت يعتزون ا يف احلياة     
  .. إمنا ذلك ابتالء. على رضى أو غضب وال على قرىب أو بعد

|     |     | 
مـىت  : ويقولون،  ولكن أكثر الناس ال يعلمون    ،   أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً      وما " 

  ..  " لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون: قل؟ هذا الوعد إن كنتم صادقني
ق وأنه ليس بني أصحاب احل    ؛  وما فيها من تقرير فردية التبعة     ،   جييء هذا البيان بعد اجلولة املاضية     

 . وأمرهم بعد ذلك إىل اهللا، وأصحاب الباطل إال الدعوة والبيان
واستعجاهلم له مبا يعـدهم ويوعـدهم مـن    ؛ وجهلهم حبقيقتها ع  ويتبعه هنا بيان وظيفة النيب    

 : وتقرير أن ذلك موكول إىل موعده املقدور له يف غيب اهللا؛ اجلزاء
 ..   " وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً " 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

31

أما حتقيق  ؛  وعند هذا احلد تنتهي   . التبشري واإلنذار  ..  هذه هي حدود الرسالة العامة للناس مجيعاً      
 : هذا التبشري وهذا اإلنذار فهو من أمر اهللا

  "  .. ؟ مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني: ويقولون. ولكن أكثر الناس ال يعلمون " 
والقرآن حـريص   . وعدم إدراكهم حلدود الرسالة    ؛ وهذا السؤال يوحي جبهلهم لوظيفة الرسول     

. وهو قائم يف حدود وظيفته ال يتخطاها      . فما حممد إال رسول حمدد الوظيفة     . على جتريد عقيدة التوحيد   
وال  - وليس من عملـه أن يتـوىل  ؛ وهو الذي حدد له عمله    ،  هو الذي أرسله  . واهللا هو صاحب األمر   

فال يسـأل جمـرد     . وهو يعرف حدوده  ،  ذلك موكول إىل ربه   .  .حتقيق الوعد والوعيد   - حىت أن يعلم  
 : وربه يكلفه أن يرد عليهم رداً معيناً فيقوم به. ومل يكل إليه أمره، سؤال عن شيء مل يطلعه عليه ربه

  ..  " لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون: قل " 
. وال يستقدم لرجاء أحـد    ،  يستأخر لرغبة أحد  ال  .  وكل ميعاد جييء يف أجله الذي قدره اهللا له        

وقـدر اهللا   . وكل أمر متصل بـاآلخر    . فكل شيء خملوق بقدر   . وليس شيء من هذا عبثاً وال مصادفة      
يرتب األحداث واملواعيد واآلجال وفق حكمته املستورة اليت ال يدركها أحد من عباده إال بقـدر مـا                  

 . يكشف اهللا له
ومن مث فإن أكثر الناس     .  دليل على عدم إدراك هذه احلقيقة الكلية        واالستعجال بالوعد والوعيد  

 . وعدم العلم يقودهم إىل السؤال واالستعجال. ال يعلمون
|     |     | 

  ..  " لن نؤمن ذا القرآن وال بالذي بني يديه: وقال الذين كفروا " 
، وال الكتب اليت سبقته   ،  لقرآنال ا .  فهو العناد واإلصرار ابتداء على رفض اهلدى يف كل مصادره         

ومعىن هـذا أـم     . فال هذا وال ذاك هم مستعدون لإلميان به ال اليوم وال الغد           . واليت تدل على صدقه   
فهو العمـد   . وجيزمون عن قصد بأم لن ينظروا يف دالئل اهلدى كائنة ما كانت           ،  يصرون على الكفر  
 ! إذن وسبق اإلصرار

 : وفيه جزاء هذا اإلصرار، يامةعندئذ جيبههم مبشهدهم يوم الق
يقـول الـذين    ،  يرجع بعضهم إىل بعض القول    ،  ولو ترى إذ الظاملون موقوفون عند رم       " 

أحنـن  : قال الذين استكربوا للذين استضـعفوا     ! لوال أنتم لكنا مؤمنني   : استضعفوا للذين استكربوا  
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بل : ستضعفوا للذين استكربوا  وقال الذين ا  ! بل كنتم جمرمني  ؟  بعد إذ جاءكم  ،  صددناكم عن اهلدى  
؛ وأسروا الندامة ملـا رأوا العـذاب       .. مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهللا وجنعل له أنداداً          

  "  .. ؟ هل جيزون إال ما كانوا يعملون. وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا
فلو ترى قوهلم يف     ..  "  بني يديه  لن نؤمن ذا القرآن وال بالذي     :  "  ذلك كان قوهلم يف الدنيا    

إمنا هم مذنبون   ؛  على غري إرادة منهم وال اختيار      " موقوفون " لو ترى هؤالء الظاملني وهم    . موقف آخر 
مث ها هـم  . رم الذي جيزمون بأم لن يؤمنوا بقوله وكتبه     ..  " عند رم  " بالوقوف يف انتظار اجلزاء   

، ويؤنب بعضهم بعضـاً   ،   لرأيت هؤالء الظاملني يلوم بعضهم بعضاً      لو ترى يومئذ  ! أوالء موقوفون عنده  
فماذا يرجعون مـن     ..  " يرجع بعضهم إىل بعض القول    :  " ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض       

 ؟ القول
  ..  " لوال أنتم لكنا مؤمنني: يقول الذين استضعفوا للذين استكربوا " 

يقولـون  ! وما يتوقعون بعدها من البالء    ،  قفة املرهوبة املهينة  فيلقون على الذين استكربوا تبعة الو      
كان ميـنعهم   . ومل يكونوا يف الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه املواجهة        ؛  هلم هذه القولة اجلاهرة اليوم    
واإلدراك الذي  ،  والكرامة اليت منحها إياهم   ،  وبيع احلرية اليت وهبها اهللا هلم     ،  الذل والضعف واالستسالم  

فهم يقولوا غري خـائفني     ،  وواجهوا العذاب األليم  ،  أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة     . م به عليهم  أنع
 !  " لوال أنتم لكنا مؤمنني " ! وال مبقني

وهؤالء الضـعفاء يريـدون أن      . فهم يف البالء سواء   .  ويضيق الذين استكربوا بالذين استضعفوا    
وجيبهوم بالسب  ،  وعندئذ يردون عليهم باستنكار   ! هذا البالء حيملوهم تبعة اإلغواء الذي صار م إىل        

 : الغليظ
بل كنتم  ؟  أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم      : قال الذين استكربوا للذين استضعفوا     " 

 !  " جمرمني
وقد كانوا يف الدنيا ال يقيمون وزناً للمستضـعفني وال          ،  واإلقرار باهلدى ،  فهو التخلي عن التبعة   

وأمـام   - أما اليـوم  ! وال يقبلون منهم خمالفة وال مناقشة     ،  وال يعتربون هلم وجوداً   ،   منهم رأياً  يأخذون
بل كنـتم    "  ..  " ؟  أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم      :  " فهم يسألوم يف إنكار    - العذاب
 ! ألنكم جمرمون، ال تدون، من ذات أنفسكم ..  " جمرمني
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ولكنهم يف اآلخرة حيث تسـقط      . بع املستضعفون ال ينبسون ببنت شفة      ولو كانوا يف الدنيا لق    
ومـن مث ال يسـكت      . وتتفتح العيون املغلقة وتظهر احلقائق املسـتورة      ؛  اهلاالت الكاذبة والقيم الزائفة   

بل جيبهون املستكربين مبكرهم الذي مل يكن يفتر اراً وال ليالً للصـد عـن               ،  املستضعفون وال خينعون  
والستخدام النفوذ والسـلطان يف التضـليل       ،  ولألمر باملنكر ،  ولتلبيس احلق ،  تمكني للباطل ولل؛  اهلدى

 : واإلغواء
إذ تأمروننا أن نكفر بـاهللا      ،  بل مكر الليل والنهار   : وقال الذين استضعفوا للذين استكربوا     " 

  ..  " وجنعل له أنداداً
وال ينجي املسـتكربين    ،  الء وال هؤالء   مث يدرك هؤالء وهؤالء أن هذا احلوار البائس ال ينفع هؤ          

وعلـيهم تبعـة إضـالل اآلخـرين        ،  املستكربون عليهم وزرهم  . فلكل جرميته وإمثه  . وال املستضعفني 
ال يعفيهم أـم كـانوا      ،  فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة    ،  واملستضعفون عليهم وزرهم  . وإغوائهم

 اإلدراك وباعوا احلريـة ورضـوا ألنفسـهم أن          فعطلوا،  لقد كرمهم اهللا باإلدراك واحلرية    . مستضعفني
وأصام الكمد واحلسـرة    ؛  فاستحقوا العذاب مجيعاً  . يكونوا ذيوالً وقبلوا ألنفسهم أن يكونوا مستذلني      

 : وهم يرون العذاب حاضراً هلم مهيأ
  ..  " وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب " 

 . وال تتحرك ا الشفاه،  تفوه ا األلسنةفال،  وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات يف الصدور
 :  مث أخذهم العذاب املهني الغليظ الشديد

  ..  " وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا " 
مهمـالً خطـام إىل خطـاب       ،   مث يلتفت السياق حيدث عنهم وهم مسحوبون يف األغـالل         

 ! املتفرجني
  "  .. ؟ هل جيزون إال ما كانوا يعملون " 

هذا ظـامل بتجـربه     . وكالمها ظامل .  ويسدل الستار على املستكربين واملستضعفني من الظاملني      
، وحريـة اإلنسـان   ،  وإدراك اإلنسـان  ،  وهذا ظامل بتنازله عن كرامة اإلنسان     . وطغيانه وبغيه وتضليله  

  .. ال جيزون إال ما كانوا يعملون. وكلهم يف العذاب سواء .. وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان
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شهدوا أنفسهم هناك   . يسدل الستار وقد شهد الظاملون أنفسهم يف ذلك املشهد احلي الشاخص          
ويف الوقت متسع لتاليف ذلك املوقـف ملـن       . وشهدهم غريهم كأمنا يروم   . وهم بعد أحياء يف األرض    

 ! يشاء
|     |     | 

 : كل رسالةذلك الذي قاله املترفون من كرباء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام 
  ..  " إنا مبا أرسلتم به كافرون: وما أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مترفوها " 

ويفقـدها  ،  وهو الترف يغلظ القلـوب    . على مدار الدهور  ،  وموقف مكرور ،   فهي قصة معادة  
وال ،  فتستكرب على اهلدى وتصر على الباطل     ؛  ويفسد الفطرة ويغشيها فال ترى دالئل اهلداية      ؛  احلساسية

 . تتفتح للنور
فيحسـبونه  ،  ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقـوة       ،   واملترفون ختدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل     

 : أو أم يف مكان أعلى من احلساب واجلزاء، وخيالون أنه آية الرضى عنهم؛ مانعهم من عذاب اهللا
  ..  " وما حنن مبعذبني، حنن أكثر أمواالً وأوالداً: وقالوا " 

ليست لـه   ،  ويبني هلم أن بسط الرزق وقبضه     ؛   والقرآن يضع هلم ميزان القيم كما هي عند اهللا        
وال مينع بذاته عذاباً وال يـدفع إىل  ؛ وال يدل على رضى وال غضب من اهللا    ؛  عالقة بالقيم الثابتة األصيلة   

 :  آخر من سنن اهللايتبع قانوناً، وعن الرضى والغضب، إمنا هو أمر منفصل عن احلساب واجلزاء. عذاب
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون. إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر: قل " 

مسـألة  ،  ومتلك وسائل املتاع والزينة أو احلرمان منها      ؛  مسألة بسط الرزق وقبضه   .  وهذه املسألة 
وحيرم ،  اطل والفساد ذلك حني تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والب        . حييك منها شيء يف صدور كثرية     

فيحسب بعض الناس أن اهللا ما كان ليغدق على أحـد           ؛  من أعراضها أحياناً أهل اخلري واحلق والصالح      
وهـم يروـا حموطـة      ،  أو يشك بعض الناس يف قيمة اخلري واحلق والصالح        . إال وهو عنده ذو مقام    

 ! باحلرمان
ويقرر أن اهللا يبسط الرزق     .  ينظر اهللا إليها    ويفصل القرآن هنا بني أعراض احلياة الدنيا والقيم اليت        

وقد يغدق اهللا الـرزق  . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى وال عالقة بينهما. ملن يشاء ويقدر 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

35

وقد يضيق اهللا على أهل الشر كما يضيق        . على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض           
 . ال تكون واحدة يف مجيع هذه احلاالتولكن العلل والغايات . على أهل اخلري

ويتضاعف رصيدهم  ،   لقد يغدق اهللا على أهل الشر استدراجاً هلم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً           
وقد ! ذا الرصيد األثيم   - وفق حكمته وتقديره   - مث يأخذهم يف الدنيا أو يف اآلخرة      ،  من اإلمث واجلرمية  

وينتهوا ـذا إىل مضـاعفة      ،  وجزعاً وضيقاً ويأساً من رمحة اهللا     ،  ةحيرمهم فيزدادوا شراً وفسوقاً وجرمي    
 . رصيدهم من الشر والضالل

ليمكنهم من أعمال صاحلة كثرية ما كانوا بالغيها لو مل يبسـط            ،   ولقد يغدق اهللا على أهل اخلري     
ا كله رصيداً من    ويذخروا ذ ؛  وليشكروا نعمة اهللا عليهم بالقلب واللسان والفعل اجلميل       ،  هلم يف الرزق  

وقد حيرمهم فيبلو صربهم علـى      . احلسنات يستحقونه عند اهللا بصالحهم ومبا يعلمه من اخلري يف قلوم          
؛ وهو خري وأبقـى   ،  ورضاهم برم وحده  ،  واطمئنام إىل قدره  ،  ورجاءهم فيه ،  وثقتهم برم ،  احلرمان

 . وينتهوا ذا إىل مضاعفة رصيدهم من اخلري والرضوان
فهي مسألة منفصلة   ،  ومن حكمة اهللا  ،   ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس          وأياً

ولكنـها  . عن أن تكون دليالً بذاا على أن املال والرزق واألبناء واملتاع قيم تقدم أو تؤخر عنـد اهللا                 
 فأحسـن   فمن وهبه اهللا ماالً وولـداً     . تتوقف على تصرف املبسوط هلم يف الرزق أو املضيق عليهم فيه          

وليست األمـوال واألوالد    . فيهما التصرف فقد يضاعف له اهللا يف الثواب جزاء ما أحسن يف نعمة اهللا             
 : ولكن تصرفهم يف األموال واألوالد هو الذي يضاعف هلم يف اجلزاء؛ بذاا هي اليت تقرم من اهللا

مل صاحلاً فأولئك هلم    إال من آمن وع   . وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى        " 
والذين يسعون يف آياتنـا معـاجزين أولئـك يف          . جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون       

  ..  " العذاب حمضرون
وأن ما ينفق منـه يف      ؛   مث يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده اهللا حلكمة منفصلة            

 :  احلقيقة واضحة يف القلوبلتقر هذه، سبيل اهللا هو الذخر الباقي الذي يفيد
وما أنفقتم من شيء فهـو خيلفـه        . إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له         : قل " 

  ..  " وهو خري الرازقني
|     |     | 
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حيث يواجههم اهللا سبحانه باملالئكة الـذين       ،  وخيتم هذه اجلولة مبشهدهم حمشورين يوم القيامة      
ويقولون مـىت هـذا     ،  مث يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به       ؛  كانوا يعبدوم من دون اهللا    

 : كما جاء يف أول هذا الشوط؟ الوعد
سبحانك أنت  : قالوا؟  أهؤالء إياكم كانوا يعبدون   : مث يقول للمالئكة  ،  ويوم حيشرهم مجيعاً   " 

بعضكم لبعض نفعاً وال    فاليوم ال ميلك    . بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم م مؤمنون      . ولينا من دوم  
  ..  " ذوقوا عذاب النار اليت كنتم ا تكذبون: ونقول للذين ظلموا، ضراً

هؤالء هـم   . أو يتخذوم عنده شفعاء   ،   فهؤالء هم املالئكة الذين كانوا يعبدوم من دون اهللا        
فكأمنا هذه العبادة   . مويتربأون من عبادة القوم هل    ،  فيسبحون اهللا ترتيهاً له من هذا االدعاء      ،  يواجهون م 

، إما بعبادته والتوجه إليه   . إمنا هم يتولون الشيطان   . وكأمنا مل تقع ومل تكن هلا حقيقة      ،  كانت باطالً أصالً  
ذلـك  ! وهم حني عبدوا املالئكة إمنا كانوا يعبدون الشيطان       . وإما بطاعته يف اختاذ شركاء من دون اهللا       

بـل  :  " ن منهم فريق يتوجه إىل اجلن بالعبادة أو االسـتعانة        وكا؛  إىل أن عبادة اجلن عرفت بني العرب      
ومن هنا جتيء عالقة قصة سليمان واجلـن بالقضـايا           ..  " كانوا يعبدون اجلن أكثرهم م مؤمنون     

 . على طريقة سياقة القصص يف القرآن الكرمي، واملوضوعات اليت تعاجلها السورة
ويوجه القول  . كاية والوصف إىل اخلطاب واملواجهة     وبينما املشهد معروض يتغري السياق من احل      

 : إليهم بالتأنيب والتبكيت
  ..  " فاليوم ال ميلك بعضكم لبعض نفعاً وال ضراً " 

والنار الـيت   . وال هؤالء الذين كفروا ميلك بعضهم لبعض شيئاً       .  ال املالئكة ميلكون للناس شيئاً    
ها هم أوالء يروا واقعاً ال شـك  ، عد إن كنتم صادقنيوكانوا يقولون مىت هذا الو    ،  كذب ا الظاملون  

 : فيه
  " ذوقوا عذاب النار اليت كنتم ا تكذبون: ونقول للذين ظلموا " 

 .  وذا ختتم اجلولة مركزة على قضية البعث واحلساب واجلزاء كسائر اجلوالت يف هذه السورة
|     |     | 

 +   ناتآي ِهملَيلَى عتِإذَا تو              كُماؤآب دبعا كَانَ يمع كُمدصأَن ي ِريدلٌ يجذَا ِإلَّا را هاٍت قَالُوا منيا ب
                  ِبنيم رذَا ِإلَّا ِسحِإنْ ه ماءها جلَم قوا ِللْحكَفَر قَالَ الَِّذينى ورفْتم ذَا ِإلَّا ِإفْكا هقَالُوا مـا   43ومو 
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 وكَذَّب الَِّذين ِمن قَبِلِهم وما بلَغوا       44من كُتٍب يدرسونها وما أَرسلْنا ِإلَيِهم قَبلَك ِمن نِذيٍر          آتيناهم  
  45ِمعشار ما آتيناهم فَكَذَّبوا رسِلي فَكَيف كَانَ نِكِري 

لَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُم من ِجنٍة ِإنْ هو           قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا لِ      
  46ِإلَّا نِذير لَّكُم بين يدي عذَاٍب شِديٍد 

  47د قُلْ ما سأَلْتكُم من أَجٍر فَهو لَكُم ِإنْ أَجِري ِإلَّا علَى اللَِّه وهو علَى كُلِّ شيٍء شِهي
  48قُلْ ِإنَّ ربي يقِْذف ِبالْحق علَّام الْغيوِب 

 ِعيدا يماِطلُ والْب ِدئبا يمو قاء الْح49قُلْ ج  
 قَِريب ِميعس هي ِإنبر وِحي ِإلَيا يفَِبم تيدتِإِن اهفِْسي ولَى نا أَِضلُّ عمفَِإن لَلْت50قُلْ ِإن ض  

 وقَالُوا آمنا ِبِه وأَنى لَهم التنـاوش        51ولَو ترى ِإذْ فَِزعوا فَلَا فَوت وأُِخذُوا ِمن مكَاٍن قَِريٍب           
بين ما   وِحيلَ بينهم و   53 وقَد كَفَروا ِبِه ِمن قَبلُ ويقِْذفُونَ ِبالْغيِب ِمن مكَاٍن بِعيٍد            52ِمن مكَاٍن بِعيٍد    

  _54يشتهونَ كَما فُِعلَ ِبأَشياِعِهم من قَبلُ ِإنهم كَانوا ِفي شك مِريٍب 
|     |     | 
وعن القـرآن   ع ومقوالم عن النيب، هذا الشوط األخري يف السورة يبدأ باحلديث عن املشركني    

وهـم  ، الغابرين الذين أخذهم النكري يف الدنيا     ويريهم مصرع   ،  ويذكرهم مبا وقع ألمثاهلم   ؛  الذي جاء به  
  .. كانوا أقوى منهم وأعلم وأغىن

يدعوهم يف أول إيقاع منـها إىل أن        .  ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأمنا هي مطارق متوالية        
ويف . يقوموا هللا متجردين مث يتفكروا غري متأثرين باحلواجز اليت متنعهم من اهلدى ومن النظر الصـحيح               

وليس له  ،  يالحقهم بالدعوة  ع يقاع الثاين يدعوهم إىل التفكري يف حقيقة البواعث اليت جتعل الرسول          اإل
مث تتـواىل   ؟  فما هلم يتشككون يف دعوته ويعرضون     ،  وال هو يطلب على ذلك أجراً     ،  من وراء ذلك نفع   

 !  حياة وشعوروكل منها يهز القلب هزاً وال يتماسك له قلب به بقية من. قل. قل. قل: اإليقاعات
يناسب إيقاعه  ،  وخيتم الشوط وختتم معه السورة مبشهد من مشاهد القيامة حافل باحلركة العنيفة           

 . تلك اإليقاعات السريعة العنيفة
|     |     | 
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ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عمـا كـان يعبـد             : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا      " 
إن هـذا إال سـحر      : وقال الذين كفروا للحق ملا جاءهم     . فك مفترى ما هذا إال إ   : وقالوا. آباؤكم

 - وكذب الذين من قبلهم   . وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير     ،  وما آتيناهم من كتب يدرسوا    . مبني
  "  .. ؟ فكيف كان نكري، فكذبوا رسلي - وما بلغوا معشار ما آتيناهم

، برواسب غامضة من آثار املاضي     ع م رسول اهللا   لقد قابلوا احلق الواضح البني الذي يتلوه عليه       
ولقد أحسوا خطورة ما يـواجههم بـه        . وليس هلا قوام متماسك   ،  وتقاليد ال تقوم على أساس واضح     

أحسوا خطورته على ذلك اخللـيط املشـوش مـن    . القرآن الكرمي من احلق البسيط املستقيم املتماسك  
 :  آباءهم فقالوا قولتهم تلكالعقائد والعادات والتقاليد اليت وجدوا عليها

  ..  " ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم " 
فإن جمرد أنه خيالف ما كان عليه اآلباء ليس مطعناً مقنعـاً جلميـع              .  ولكن هذا وحده ال يكفي    

أنه جاء مبا جاء به     ويرد قوله   ،  ومن مث أتبعوا االدعاء األول بادعاء آخر ميس أمانة املبلغ         . العقول والنفوس 
 : من عند اهللا
  ..  " ما هذا إال إفك مفترى: وقالوا " 

  ..  " ما هذا إال إفك مفترى:  " ولكنهم يزيدونه توكيداً؛  واإلفك هو الكذب واالفتراء
 . مىت أوقعوا الشك يف مصدره اإلهلي،  ذلك ليشككوا يف قيمته ابتداء
 :  مث مضوا يصفون القرآن ذاته

  ..  " إن هذا إال سحر مبني: الذين كفروا للحق ملا جاءهموقال  " 
فحاولوا إذن أن يعللوا وقعـه      . إنه مفترى : فال يكفي أن يقولوا   ،   فهو كالم مؤثر يزلزل القلوب    

 ! إنه سحر مبني: فقالوا. القاهر يف القلوب
لوا بينها وبني   يواجهون ا اآليات البينات كي حيو     ،  حلقة بعد حلقة  ،   فهي سلسلة من االامات   

أمـا الـذين   . ولكنها مجلة من األكاذيب لتضليل العامة واجلماهري  . وال دليل هلم على دعواهم    . القلوب
فوق مقـدور   ،  فقد كانوا على يقني أنه قرآن كرمي       - وهم الكرباء والسادة   - كانوا يقولون هذا القول   

 ض هؤالء الكرباء بعضاً يف أمر حممـد وقد سبق يف الظالل ما حدث به بع    ! وفوق طاقة املتكلمني  ،  البشر



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

39

وما دبروا بينهم من كيد ليصدوا به اجلماهري عن هذا القرآن الذي يغلـب القلـوب                ؛  وأمر القرآن  ع
 ! )1(ويأسر النفوس 

؛ وهو يقرر أم أميون مل يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون بـه الكتـب             ،   وقد كشف القرآن أمرهم   
ومل يرسـل   . وليس من عند اهللا   ،  جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً     فيفتوا بأن ما    ؛  ويعرفون به الوحي  

 : فهم يهرفون إذن مبا ال علم هلم به ويدعون ما ليس يعلمون. إليهم من قبل رسول
 !  " وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وما آتيناهم من كتب يدرسوا " 

 مل يؤتوا معشار مـا أويت أولئـك         وهم. ويلمس قلوم بتذكريهم مبصارع الذين كذبوا من قبل       
أي اهلجـوم   . فلما كذبوا الرسل أخذهم النكري     .. ومن تعمري ،  ومن قوة ،  ومن مال ،  من علم . الغابرون

 : املدوي املنكر الشديد
فكيـف كـان    . فكذبوا رسلي  - وما بلغوا معشار ما آتيناهم     - وكذب الذين من قبلهم    " 

  "  .. ؟ نكري
فهـذا  . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم يف اجلزيرة      . مدمراً مهلكاً  ولقد كان النكري عليهم     

. سؤال موح يلمس قلوب املخـاطبني     " ؟    فكيف كان نكري   " وهذا السؤال التهكمي  . التذكري يكفي 
 ! وهم يعرفون كيف كان ذلك النكري

|     |     | 
وتقـدير  ،  الصـدق ومعرفة االفتراء من    ،  وهنا يدعوهم دعوة خالصة إىل منهج البحث عن احلق        

 : الواقع الذي يواجهونه من غري زيف وال دخل
. ما بصاحبكم من جنة   . مث تتفكروا ،  أن تقوموا هللا مثىن وفرادى     .. إمنا أعظكم بواحدة  : قل " 

  ..  " إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد
بعيداً . عن مالبسات األرض  بعيداً  . بعيداً عن املصلحة  . بعيداً عن اهلوى  .  إا دعوة إىل القيام هللا    

بعيداً عن التأثر بالتيـارات السـائدة يف        . فتبعد به عن اهللا   ،  عن اهلواتف والدوافع اليت تشتجر يف القلب      
 . واملؤثرات الشائعة يف اجلماعة. البيئة

                                                 
 .  كحديث الوليد بن املغرية وأيب سفيان بن حرب واألخنس بن شريق)1(
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، وال مع العبارات املطاطة   ؛  ال مع القضايا والدعاوى الرائجة    ،   دعوة إىل التعامل مع الواقع البسيط     
 . يت تبعد القلب والعقل من مواجهة احلقيقة يف بساطتهاال

والرؤية املضـطربة  ؛ بعيداً عن الضجيج واخللط واللبس،   دعوة إىل منطق الفطرة اهلادى ء الصايف      
 . والغبش الذي حيجب صفاء احلقيقة

منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب       .  وهي يف الوقت ذاته منهج يف البحث عن احلقيقة        
 . وعلى مراقبة اهللا وتقواه. الغواشي واملؤثراتو

ال لغرض وال هلـوى      .. القيام هللا . إن حتققت صح املنهج واستقام الطريق      ..  " واحدة "  وهي
مث التفكر والتدبر بال مؤثر خارج عن الواقـع الـذي            .. اخللوص .. التجرد .. وال ملصلحة وال لنتيجة   

 . يواجهه القائمون هللا املتجردون
ويأخذ معه ويعطي يف غري تأثر      ،  مثىن لرياجع أحدمها اآلخر    ..  " مثىن وفرادى . أن تقوموا هللا    "

وفرادى مـع الـنفس      .. وال تتلبث لتتبع احلجة يف هدوء     ،  بعقلية اجلماهري اليت تتبع االنفعال الطارى ء      
 . وجهاً لوجه يف متحيص هادى ء عميق

وما يقول  . ما عرفتم عنه إال العقل والتدبر والرزانة      ف ..  " ما بصاحبكم من جنة   . مث تتفكروا  " 
 . إن هو إال القول احملكم القوي املبني. شيئاً يدعو إىل التظنن بعقله ورشده

  ..  " إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد " 
 كاهلاتف. لينقذ من يستمع  . وقد سبقه النذير خبطوة   ،   ملسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع      

بارع  - فوق أنه صادق   - وهو تصوير . احملذر من حريق يف دار يوشك أن يلتهم من ال يفر من احلريق            
  .. موح مثري

: قال ا حدثين عبداهللا بن بريرة عن أبيه     ،  حدثنا أبو نعيم بشري ابن املهاجر     : قال اإلمام أمحد  
: قـالوا " ؟   ن ما مثلي ومثلكم   أيها الناس أتدرو  :  " فنادى ثالث مرات  ،  يوماً ع خرج علينا رسول اهللا   

إمنا مثلي ومثلكم مثل قوم خـافوا عـدواً         :  " صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      - قال. اهللا ورسوله أعلم  
وخشي أن يدركه العدو   ،  فأقبل لينذرهم ،  فبينما هو كذلك أبصر العدو    ،  فبعثوا رجالً يتراءى هلم   . يأتيهم

  "  .. أيها الناس أتيتم. أيها الناس أتيتم. س أتيتمأيها النا. فأهوى بثوبه، قبل أن ينذر قومه
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 "  إن كادت لتسـبقين . بعثت أنا والساعة مجيعاً   :  " ع قال رسول اهللا  :  وروي ذا اإلسناد قال   
 .. 

 : يتبعه اإليقاع الثاين.  ذلك هو اإليقاع األول املؤثر املوحي
  ..  " وهو على كل شيء شهيد. إن أجري إال على اهللا. ما سألتكم من أجر فهو لكم: قل " 

ويدعوهم هنا أن    .. ما بصاحبكم من جنة    ..  دعاهم يف املرة األوىل إىل التفكر اهلادى ء الربيء        
؟ ما بواعثه ؟  ما مصلحته . يفكروا ويسألوا أنفسهم عما يدعوه إىل القيام بإنذارهم بني يدي عذاب شديد           

 : جدام إىل هذه احلقيقة يف صورة موحيةويأمره أن يلمس منطقهم ويوقظ و؟ ماذا يعود عليه
 !  " ما سألتكم من أجر فهو لكم: قل " 

 . وفيه تنبيه. وفيه توجيه. وهو أسلوب فيه كم!  خذوا أنتم األجر الذي طلبته منكم
  ..  " إن أجري إال على اهللا " 

ىل مـا عنـد اهللا   ومن يتطلع إ. وأجره هو الذي أتطلع إليه . وهو الذي يأجرين  .  هو الذي كلفين  
 . فكل ما عند الناس هني عنده هزيل زهيد ال يستحق التفكري

  ..  " وهو على كل شيء شهيد " 
 . فيما أفعل وفيما أنوي وفيما أقول. وهو علي شهيد.  يعلم ويرى وال خيفى عليه شيء

 :  ويشتد اإليقاع الثالث وتقصر خطاه
   .. " إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب: قل " 

فمن ذا يقف للحـق الـذي       . احلق القوي الذي يقذف به اهللا     .  وهذا الذي جئتكم به هو احلق     
وكأمنا احلق قذيفة تصدع وخترق وتنفذ وال يقف هلا أحد          . إنه تعبري مصور جمسم متحرك    ؟  يقذف به اهللا  

 خيفـى   وال،  ويوجهها على علم  ،  فهو يقذف ا عن علم     " عالّم الغيوب  " يقذف ا اهللا   .. يف طريق 
فالطريق أمامه  . وال يقف للحق الذي يقذف به معترض وال سد يعوق         ،  وال تغيب عنه غاية   ،  عليه هدف 

 ! مكشوف ليس فيه مستور
 :  ويتلوه اإليقاع الرابع يف مثل عنفه وسرعته

  ..  " وما يبدىء الباطل وما يعيد، جاء احلق: قل " 
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جـاء  : قـل . ويف منهجها املستقيم  ،   قرآا ويف،  يف الرسالة ،   جاء هذا احلق يف صورة من صوره      
جاء . جاء بدفعته . جاء بقوته . جاء احلق . واصدع ذا النبأ  . وقرر هذا احلدث  . أعلن هذا اإلعالن  . احلق

وما عاد  ،  وما عادت له حياة   . فقد انتهى أمره   ..  " وما يبدىء الباطل وما يعيد     " باستعالئه وسيطرته 
 .  أنه إىل زوالوقد تقرر مصريه وعرف، له جمال

وأنه مل يعد هناك جمـال      ،  الذي يشعر من يسمعه أن القضاء املربم قد قضى        ،   إنه اإليقاع املزلزل  
 . لشيء آخر يقال

ومل يعد الباطل إال مماحكة ومماحلـة       . فمنذ جاء القرآن استقر منهج احلق واتضح      . وإنه لكذلك 
إال ،  ادية للباطل يف بعض األحوال والظـروف      ومهما يقع من غلبة م    . أمام احلق الواضح احلاسم اجلازم    

وهذه موقوتة مث   . غلبة الناس ال املبادىء   . إمنا هي غلبة على املنتمني إىل احلق      . أا ليست غلبة على احلق    
 . أما احلق فواضح بني صريح. تزول

 :  واإليقاع األخري
  " إنه مسيع قريب  . وإن اهتديت فبما يوحي إيلَّ ريب     . إن ضللت فإمنا أضل على نفسي     : قل " 

 .. 
وإن كنت مهتدياً فإن اهللا هو الذي هـداين         . فإمنا أضل على نفسي   .  فال عليكم إذن إن ضللت    

 . وأنا حتت مشيئته أسري فضله. ال أملك لنفسي منه شيئاً إال بإذنه، بوحيه
  ..  " إنه مسيع قريب " 

كانوا جيـدوا رطبـة     . فوسهمهكذا كانوا جيدون صفاته هذه يف ن      .  وهكذا كانوا جيدون اهللا   
وأن ؛  وأنه معىن بأمرهم عناية مباشرة    . كانوا حيسون أن اهللا يسمع هلم وهو قريب منهم        . باحلياة احلقيقية 

ومن مث كانوا يعيشون يف     . وأنه ال يهملها وال يكلها إىل سواه      . شكواهم وجنواهم تصل إليه بال واسطة     
، واقعـاً ،  وجيدون هذا كله يف نفوسـهم حيـاً       .  رعايته يف. يف عطفه . يف جواره . يف كنفه . أنس برم 
 . وليس معىن وال فكرة وال جمرد متثيل وتقريب، بسيطاً

  .. .  " إنه مسيع قريب " 
|     |     | 
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وأخرياً جييء اخلتام يف مشهد من مشاهد القيامة حافل باحلركة العنيفـة املتـرددة بـني الـدنيا                  
 : هم كرة يتقاذفها السياق يف املشهد السريع العنيفو، كأمنا هو جمال واحد. واألخرى
وأنى هلم التنـاوش  . آمنا به : وقالوا. ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب          " 

وحيل بينـهم وبـني مـا       . وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد         ؟  من مكان بعيد  
  ..  " وا يف شك مريبإم كان، كما فعل بأشياعهم من قبل، يشتهون

. من اهلول الذي فوجئـوا بـه       ..  " إذ فزعوا .  " فاملشهد معروض لألنظار   ..  " ولو ترى  " 
ومل يبعـدوا يف     ..  " وأخذوا من مكـان قريـب      " وال إفالت  " فال فوت  " وكأمنا أرادوا اإلفالت  

 . حماولتهم البائسة وحركتهم املذهولة
 " ؟  وأنى هلم التناوش من مكـان بعيـد        ..  " بعد فوات األوان  اآلن   ..  " آمنا به : وقالوا " 

 ! فضيعوه، ومكان اإلميان بعيد عنهم فقد كان ذلك يف الدنيا. وكيف يتناولون اإلميان من مكام هذا
 ! ومل يعد هلم أن حياولوه اليوم، فانتهى األمر ..  " وقد كفروا به من قبل " 
فلـم  ، وهو غيب كـان ، ذلك حني أنكروا هذا اليوم ..   "ويقذفون بالغيب من مكان بعيد     " 

واليوم حياولون تناول اإلميـان  . إمنا كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يكن هلم على إنكاره من دليل   
 ! به من مكان كذلك بعيد

واإلفالت من العذاب الـذي     ،  من اإلميان يف غري موعده     ..  " وحيل بينهم وبني ما يشتهون     " 
، ممن أخـذهم اهللا    ..  " كما فعل بأشياعهم من قبل    .  " والنجاة من اخلطر الذي يواجهونه    ،  نهيشهدو

 . وبعد أن مل يعد منه مفر، فطلبوا النجاة بعد نفاذ األمر
 ! فها هو ذا اليقني بعد الشك املريب ..  " إم كانوا يف شك مريب " 

|     |     | 
؛ وختتم مبشهد من مشاهد القيامـة     . ريع العنيف الشديد  وهكذا ختتم السورة يف هذا اإليقاع الس      

. كما مضى يف اية كل شوط فيها ويف ثناياهـا         . يثبت القضية اليت عليها التركيز والتوكيد يف السورة       
 . وقد بدأت السورة ذه القضية وختمت ا هذا اخلتام العنيف
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 عوالرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد،  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       جبهاد الطواغيت كل الطواغيت    دعوة إىل حتقيق التوحيد      |
 .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 ينوالرهبان الذ

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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   ركب ودعوة إىل اللحاق ب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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