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 +             اعبرثُلَاثَ وى وثْنٍة مِنحلًا أُوِلي أَجسلَاِئكَِة راِعِل الْمِض جالْأَراِت واومِللَِّه فَاِطِر الس دمالْح

  1لَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير يِزيد ِفي الْخلِْق ما يشاء ِإنَّ ال
                   ِزيـزالْع وهِدِه وعِمن ب ِسلَ لَهرفَلَا م ِسكما يما ولَه ِسكمٍة فَلَا ممحاِس ِمن رِللن ِح اللَّهفْتا يم

  ِكيمالِ          2الْحخ لْ ِمنه كُملَياللَِّه ع تموا ِنعاذْكُر اسا النها أَياء          يـمالس ـنقُكُم مزـراللَِّه ي رٍق غَي
  _3والْأَرِض لَا ِإلَه ِإلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ 

|     |     | 
. أقرب ما تكون إىل نسق سورة الرعد      . هذه السورة املكّية نسق خاص يف موضوعها ويف سياقها        

إيقاعات موحية مـؤثرة ـزه      . إىل ايتها فهي متضي يف إيقاعات تتواىل على القلب البشري من بدئها           
وليتدبر آيـات اهللا املبثوثـة يف       ؛  وروعة هذا الكون  ،  وتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود      ،  هزاً

وليتصور مصارع الغابرين يف    ؛  ويشعر برمحته ورعايته  ،  وليتذكر آالء اهللا  ؛  املتناثرة يف صفحاته  ،  تضاعيفه
، وآثار يده يف أطواء الكون    ،  وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع اهللا      ؛  األرض ومشاهدهم يوم القيامة   

وهو يرى ويلمس يف تلك البدائع وهذه اآلثار        . ويف أحداث التاريخ  ،  ويف حياة البشر  ،  ويف أغوار النفس  
ذلك كله يف أسلوب ويف      .. . ووحدة اليد الصانعة املبدعة القوية القديرة     ،  وحدة احلق ووحدة الناموس   

 . ويتأثر تأثر األحياء،  ال يتماسك له قلب حيس ويدركإيقاع
يصعب تقسيمها إىل فصول متميزة     .  والسورة وحدة متماسكة متوالية احللقات متتالية اإليقاعات      

تستمد مـن ينـابيع     ،  كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري     . املوضوعات فهي كلها موضوع واحد    
إىل ،  فتأخذ على النفس أقطارها وتف بالقلب من كل مطلع        . ثالكون والنفس واحلياة والتاريخ والبع    

 . اإلميان واخلشوع واإلذعان
.  والسمة البارزة امللحوظة يف هذه اإليقاعات هي جتميع اخليوط كلها يف يـد القـدرة املبدعـة       

بال معقـب وال    . وتشدها وترخيها ،  وتقبضها وتبسطها ؛  وإظهار هذه اليد حترك اخليوط كلها وجتمعها      
 . شريك وال ظهري

  .. وتطرد إىل ختامها،  ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة
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احلمد هللا فـاطر    :  "  هذا الكون اهلائل نلمح اليد القادرة القاهرة تربزه إىل الوجود وفق ما تريد            
يشـاء  يزيد يف اخللق ما     . جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع       ،  السماوات واألرض 

  ..  " إن اهللا على كل شيء قدير
بـال  . وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض   ،   وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرمحة تتدفق وتفيض       

 : معقب وال شريك
وهو العزيـز   ،  وما ميسك فال مرسل له من بعده      ،  ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا         " 

  ..  " احلكيم
 ..  "  " فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء       :  " ة تتدفق أو تغيض    واهلدى والضالل رمح  

  ..  " إن أنت إال نذير. إن اهللا يسمع من يشاء وما أنت مبسمع من يف القبور
فتثري ،  واهللا الذي أرسل الرياح   :  "  وهذه اليد تصنع احلياة األوىل وتنشر املوتى يف احلياة اآلخرة         

  ..  " كذلك النشور. فأحيينا به األرض بعد موا، تفسقناه إىل بلد مي، سحاباً
  ..  " من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً:  "  والعزة كلها هللا ومنه وحده تستمد

واهللا خلقكم مـن  :  "  واخللق والتكوين والنسل واألجل خيوطها كلها يف تلك اليد ال تند عنها          
، وما يعمر من معمـر . حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمهوما . مث جعلكم أزواجاً،  مث من نطفة  ،  تراب

 :  " إن ذلك على اهللا يسري. وال ينقص من عمره إال يف كتاب
يوجل الليل   "  ويف تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات واألرض وحركات الكواكب واألفالك         

ذلكم اهللا ربكم له    . وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى      ،  يف النهار ويوجل النهار يف الليل     
  ..  " والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري. امللك

وتصبغ وتلون يف اجلماد والنبات واحليوان      ،   ويد اهللا املبدعة تعمل يف هذا الكون بطريقتها املعلمة        
بال جـدد   ومن اجل ،  فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواا    ،  أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء       :  " واإلنسان

 .  " ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك، بيض ومحر خمتلف ألواا وغرابيب سود
مث أورثنا الكتاب الذين اصـطفينا مـن     :  " وتورث اجليل اجليل  ،   وهذه اليد تنقل خطى البشر    

  ..  " هو الذي جعلكم خالئف يف األرض ..  "  " عبادنا
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إن اهللا ميسـك السـماوات واألرض أن        .  "  حتفظه من الزوال    وهي متسك ذا الكون اهلائل    
  ..  " ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، تزوال

وما كان اهللا ليعجـزه مـن       :  "  وهي القابضة على أزمة األمور ال يعجزها شيء على اإلطالق         
  ..  " شيء يف السماوات وال يف األرض

 وهو " وإىل اهللا ترجع األمور    ..  "  " العزيز احلكيم   "وهو ..  " على كل شيء قدير    "  وهو
 وهو ..  " وإىل اهللا املصري   "  ..  " الغين احلميد  " وهو ..  " وله امللك  "  ..  " عليم مبا يصنعون  " 
عـامل غيـب     " وهـو  ..  " خلبري بصري  " وإنه بعباده  ..  " غفور شكور  " وهو ..  " عزيز غفور " 

 " وكـان  ..  " حليماً غفـوراً   " وكان ..  " عليم بذات الصدور   " وهو.  . " السماوات واألرض 
  ..  " بعباده بصرياً " وكان ..  " عليماً قديراً

والظل الذي تلقيـه    ،  والسمة الغالبة عليها  ،  ومن تلك اآليات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة       
 . يف النفس على وجه العموم

وإال . ا تقسيمها إىل ستة مقاطع متجانسة املعاين لتيسري تناوهلـا          ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترن    
  .. . فهي شوط واحد متصل اإليقاعات واحللقات من بدئها إىل ايتها
|     |     | 

، جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع       ،  احلمد هللا فاطر السماوات واألرض     " 
  ..  " ى كل شيء قديرإن اهللا عل، يزيد يف اخللق ما يشاء

، وإيقاظه لرؤيـة آالئـه    ،  فهي سورة قوامها توجيه القلب إىل اهللا      .  تبدأ السورة بتقدمي احلمد هللا    
وفيضـه بالتسـبيح    ،  وامتالء احلس ذه البدائع   ،  ومتلي بدائع صنعه يف خلقه    ،  واستشعار رمحته وفضله  

 : واحلمد واالبتهال
  ..  " احلمد هللا " 

 : ذكر صفته الدالة على اخللق واإلبداع ويتلو محد اهللا 
  ..  " فاطر السماوات واألرض " 

واليت ال نعرف   ،   فهو منشىء هذه اخلالئق اهلائلة اليت نرى بعضها من فوقنا ومن حتتنا حيث كنا             
واليت ينتظمها ناموس واحد حيفظهـا يف تناسـق          .. أمنا األرض  .. إال القليل عن أصغرها وأقرا إلينا     
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مـع   - واليت حتوي ؛  على ما بينها من أبعاد هائلة ال يتصورها خيالنا البشري إال مبشقة عظيمة             ،وتوافق
من أسرار التناسب فيما بينها ما لو اختلت فيه نسـبة صـغرية              - ضخامتها وتباعد أفالكها ومداراا   

 . لتحطمت كلها وتناثرت بدداً
دون أن نقـف  ،  خلق السماوات واألرض وإننا لنمر على مثل هذه اإلشارة يف القرآن الكرمي إىل 

ال ، كما منر على مشاهد السماوات واألرض ذاا مبثل هذه الـبالدة        ؛  أمامها طويالً لنتدبر مدلوهلا اهلائل    
فلم تعد تلك املشاهد توقع على أوتاره تلك اإليقاعـات          ،  ذلك أن حسنا قد تبلد    . نقف أمامها إال قليالً   

. املتيقظة آلثار يده املبدعة يف هذا الوجود      ،  لى القلوب املوصولة بذكر اهللا    اليت توقعها ع  ،  املوقظة املوحية 
وذلك أن األلفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة اليت حيسها القلب وهو ينظر إىل مثل هـذه البـدائع للمـرة         

 . األوىل
،  وال حيتاج القلب املفتوح الواعي املوصول باهللا إىل علم دقيـق مبواقـع النجـوم يف السـماء                 

وعالقة بعضها ببعض يف أحجامها     ،  وطرق سريها يف مداراا   ،  ونسب الفضاء حوهلا  ،  وأحجامها ونسبها 
ال حيتاج القلب املفتوح الواعي املوصول باهللا إىل علم دقيق ذا كله ليستشعر              .. . وأوضاعها وحركاا 

. املشاهد بذاا على أوتـاره    فحسبه إيقاع هذه    . الروعة والرهبة أمام هذا اخللق اهلائل اجلميل العجيب       
حسـبه  . حسبه مشهد النور الفائض يف الليلة القمـراء       . حسبه مشهد النجوم املتناثرة يف الليلة الظلماء      

حسبه الغروب الزاحف بالظالم املـوحي بـالوداع        . الفجر املشقشق بالنور املوحي بالتنفس واالنطالق     
د ال تنتهي وال يستقصيها سائح يقضي عمـره يف  بل حسبه هذه األرض وما فيها من مشاه     .. واالنتهاء

بل حسبه زهرة واحدة ال ينتهي التأمل يف ألواا وأصـباغها وتشـكيلها              .. السياحة والتطلع والتملي  
  .. . وتنسيقها

وحسب القلـب   .. . اجلليل منها والدقيق .. .  والقرآن يشري إشاراته املوحية لتدبر هذه اخلالئق 
  .. والتوجه إليه بالتسبيح واحلمد واالبتهال،  عظمة فاطرهاواحدة منها إلدراك

جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث        ..  "  " احلمد هللا فاطر السماوات واألرض     " 
  ..  " ورباع

واملالئكـة هـم     .. واحلديث يف هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل اهللا من احلق            
ومـن مث   . وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجلـه      .  من خيتاره من عباده يف األرض      رسل اهللا بالوحي إىل   
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وهم صلة مـا بـني السـماء        . يذكر اهللا املالئكة بصفتهم رسالً عقب ذكره خللق السماوات واألرض         
 . وأنبيائه ورسله إىل اخللق بأعظم وظيفة وأجلها، وهم يقومون بني فاطر السماوات واألرض. واألرض

وقد . جند وصفاً للمالئكة خيتص يئتهم     - فيما مر بنا من القرآن يف هذه الظالل        -  وألول مرة 
ومن عنده ال يستكربون عـن      :  " مثل قوله تعاىل  ،  ورد وصفهم من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم       

 إن الذين عند ربك ال    :  " وقوله "  .. )1(يسبحون الليل والنهار ال يفترون      ،  عبادته وال يستحسرون  
:  أما هنا فنجد شيئاً خيتص بتكوينهم اخللقي       "  .. )2(يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون       

ألننا ال نعرف كيف هـم وال       . وهو وصف ال ميثلهم للتصور     ..  " أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع    " 
ر قـد   فكل تصـو  . دون تصور معني له   ،  وال منلك إال الوقوف عند هذا الوصف      . كيف أجنحتهم هذه  

؛ والذي ورد يف القرآن هـو هـذا       . ومل يرد إلينا وصف حمدد للشكل واهليئة من طريق معتمد         . خيطى ء 
ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما       ،  عليها مالئكة غالظ شداد   :  " وهو قوله تعاىل يف وصف جهنم     

رأى  ع ن الـنيب  أ:  " والذي ورد يف األثـر    . وهو كذلك ال حيدد شكالً وال هيئة       "  .. )3(يؤمرون  
وهو كذلك ال يعـني شـكالً وال         "  .. )4(له ستمائة جناح    :  " ويف رواية  " جربيل يف صورته مرتني   

 . والعلم هللا وحده يف هذه الغيبيات. فاألمر إذن مطلق. هيئة
. حيث ال يعرف اإلنسان إال شكل اجلناحني للطائر       .  ومبناسبة ذكر األجنحة مثىن وثالث ورباع     

وعدم تقيدها بشكل مـن أشـكال       ،  فيقرر طالقة املشيئة   ..  " يزيد يف اخللق ما يشاء     " يذكر أن اهللا  
إن اهللا   ..  " ووراء ما نعلم أكثر وأكثر    . وفيما نشهده حنن ونعلمه أشكال ال حتصى من اخللق         .. اخللق

اوهلـا  فال تبقى وراءه صـورة ال يتن      . وهذا التعقيب أوسع من سابقه وأمشل      ..  " على كل شيء قدير   
 . من صور اخللق واإلنشاء والتغيري والتبديل، مدلوله

|     |     | 
وهو العزيـز   ،  وما ميسك فال مرسل له من بعده      ،  ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا         " 

  ..  " احلكيم

                                                 
 . 20 - 19آية .  سورة األنبياء)1(
 . 206: آية.  سورة األعراف)2(
 . 6: آية.  سورة التحرمي)3(
 .  متفق عليه من رواية ابن مسعود)4(
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ستقر وحني ت .  يف هذه اآلية الثانية من السورة صورة من صور قدرة اهللا اليت ختم ا اآلية األوىل               
هذه الصورة يف قلب بشري يتم فيه حتول كامل يف تصوراته ومشاعره واجتاهاته وموازينه وقيمه يف هذه                 

 . احلياة مجيعاً
وتيئسه من مظنـة كـل      .  إا تقطعه عن شبهة كل قوة يف السماوات واألرض وتصله بقوة اهللا           

 السماوات واألرض وتفـتح     وتوصد أمامه كل باب يف    . رمحة يف السماوات واألرض وتصله برمحة اهللا      
 . وتغلق يف وجهه كل طريق يف السماوات واألرض وتشرع له طريقه إىل اهللا. أمامه باب اهللا

ويعجز اإلنسان عن جمرد مالحقتها وتسـجيلها يف        ؛   ورمحة اهللا تتمثل يف مظاهر ال حيصيها العد       
وفيما أنعـم بـه   ؛ قه ومن حتتهوفيما سخر له من حوله ومن فو؛ وتكرميه مبا كرمه، ذات نفسه وتكوينه  

 عليه مما يعلمه ومما ال يعلمه وهو كثري
ويف كـل  ، وجيدها من يفتحها اهللا له يف كل شيء. ورمحة اهللا تتمثل يف املمنوع متثلها يف املمنوح      

وحيثمـا  ،  وجيدها فيما حولـه   ؛  ويف مشاعره ،  جيدها يف نفسه   .. ويف كل مكان  ،  ويف كل حال  ،  وضع
ويفتقدها من ميسكها اهللا عنه      .. ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو احلرمان         . وكيفما كان ،  كان

ولو وجد كل شيء مما يعده الناس عالمة        . ويف كل مكان  ،  ويف كل حالة  ،  ويف كل وضع  ،  يف كل شيء  
 ! الوجدان والرضوان

حتفهـا   - وما من حمنـة   . حىت تنقلب هي بذاا نقمة     - ميسك اهللا معها رمحته    -  وما من نعمة  
. فإذا هو مهـاد    - مع رمحة اهللا   - ينام اإلنسان على الشوك    .. حىت تكون هي بذاا نعمة     - رمحة اهللا 

فإذا  - برمحة اهللا  - ويعاجل أعسر األمور  . فإذا هو شوك القتاد    - وقد أمسكت عنه   - وينام على احلرير  
وخيـوض ـا    .  هي مشقة وعسر   فإذا - وقد ختلت رمحة اهللا    - ويعاجل أيسر األمور  . هي هوادة ويسر  

 ! ويعرب بدوا املناهج واملسالك فإذا هي مهلكة وبوار. املخاوف واألخطار فإذا هي أمن وسالم
ال ضيق ولـو كـان صـاحبها يف         . إمنا الضيق يف إمساكها دون سواه     .  وال ضيق مع رمحة اهللا    

مساكها ولو تقلب اإلنسان    وال وسعة مع إ   . أو يف جحيم العذاب أو يف شعاب اهلالك       ،  غياهب السجن 
فمن داخل النفس برمحة اهللا تتفجر ينـابيع السـعادة والرضـا            . ويف مراتع الرخاء  ،  يف أعطاف النعيم  

 ! ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد واملعاناة. والطمأنينة
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فال  .. وتسد مجيع املسالك  ،  وافذوتوصد مجيع الن  ،   هذا الباب وحده يفتح وتغلق مجيع األبواب      
وهذا الباب وحده يغلق وتفتح مجيع األبواب والنوافـذ          .. فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء    . عليك

 ! وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. واملسالك فما هو بنافع
ويشـوك  ،  وختشن احليـاة  ،  ويضيق العيش . ويضيق السكن . مث يضيق الرزق  ،   هذا الفيض يفتح  

مث يفيض الـرزق    . وهذا الفيض ميسك  . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة    . فال عليك  .. املضجع
 ! وإمنا هو الضنك واحلرج والشقاوة والبالء. فال جدوى. ويقبل كل شيء

تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهـد إذا         .. واجلاه والسلطان ،  والصحة والقوة ،   املال والولد 
 . فإذا فتح اهللا أبواب رمحته كان فيها السكن والراحة والسعادة واالطمئنان. ا رمحة اهللاأمسكت عنه

وإذا هو رغد يف الـدنيا وزاد إىل        ؛  فإذا هو متاع طيب ورخاء     - مع رمحته  -  يبسط اهللا الرزق  
 وقد يكون معه احلرمان   ،  وإذا هو مثار حسد وبغض    ،  فإذا هو مثار قلق وخوف    ،  وميسك رمحته . اآلخرة

 . وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار، ببخل أو مرض
ومضـاعفة  ،  فإذا هي زينة يف احلياة ومصدر فرح واسـتمتاع         - مع رمحته  -  ومينح اهللا الذرية  

، وميسك رمحته فإذا الذرية بالء ونكد وعنت وشـقاء     . لألجر يف اآلخرة باخللف الصاحل الذي يذكر اهللا       
 ! وسهر بالليل وتعب بالنهار

وميسـك  . والتذاذ باحليـاة ، فإذا هي نعمة وحياة طيبة   - مع رمحته  - ويهب اهللا الصحة والقوة    
فينفق الصحة والقوة فيما حيطم اجلسـم      ،  نعمته فإذا الصحة والقوة بالء يسلطه اهللا على الصحيح القوي         

 ! ويدخر السوء ليوم احلساب، ويفسد الروح
ووسيلة الدخار  ،  ومصدر أمن ،  فإذا هي أداة إصالح    - مع رمحته  -  ويعطي اهللا السلطان واجلاه   

، وميسك اهللا رمحته فإذا اجلاه والسلطان مصدر قلـق علـى فومـا            . الطيب الصاحل من العمل واألثر    
وال يستمتع جباه   ،  ومثار حقد وموجدة على صاحبهما ال يقر له معهما قرار         ،  ومصدر طغيان وبغي ما   

 ! اً ضخماً من النارويدخر ما لآلخرة رصيد، وال سلطان
مـع   .. . كلها تتغري وتتبدل من حال إىل حـال  . واملقام الطيب . والعمر الطويل .  والعلم الغزير 

وزهيد من املتاع   . وقليل من العمر يبارك اهللا فيه     ،  وقليل من املعرفة يثمر وينفع     .. اإلمساك ومع اإلرسال  
 . جيعل اهللا فيه السعادة
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وال يصعب   .. ويف كل حال  ،  يف كل أمر ويف كل وضع     . كاألفرادواألمم  . واجلماعات كاآلحاد 
 ! القياس على هذه األمثال

ولكن شـعورك   . فرمحة اهللا تضمك وتغمرك وتفيض عليك     !  ومن رمحة اهللا أن حتس برمحة اهللا      
وثقتك ا وتوقعها يف كـل أمـر هـو          . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرمحة     . بوجودها هو الرمحة  

وهو عذاب ال يصبه اهللا     . لعذاب هو العذاب يف احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها           وا. الرمحة
 .  " إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون " . على مؤمن أبداً

 - عليه السـالم   - وجدها إبراهيم .  ورمحة اهللا ال تعز على طالب يف أي مكان وال يف أي حال            
عليـه   - ووجدها يونس . يف اجلب كما وجدها يف السجن      - ليه السالم ع - ووجدها يوسف . يف النار 
يف اليم وهو طفل جمـرد   - عليه السالم  - ووجدها موسى . يف بطن احلوت يف ظلمات ثالث      - السالم

. كما وجدها يف قصر فرعون وهو عدو له متربص بـه ويبحـث عنـه   ، من كل قوة ومن كل حراسة   
فأووا :  " فقال بعضهم لبعض  . افتقدوها يف القصور والدور   ووجدها أصحاب الكهف يف الكهف حني       

وصاحبه يف الغار والقوم يتعقبوما      ع ووجدها رسول اهللا  .  " إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته      
، منقطعاً عن كل شبهة يف قـوة      . ووجدها كل من آوى إليها يأساً من كل ما سواها          .. ويقصون اآلثار 

 . داً باب اهللا وحده دون األبوابقاص، وعن كل مظنة يف رمحة
ومن مث فال خمافـة     . ومىت أمسكها فال مرسل هلا    .  مث إنه مىت فتح اهللا أبواب رمحته فال ممسك هلا         

وال ، وال خوف من فوت وسـيلة . وال رجاء يف شيء، وال خمافة من شيء. وال رجاء يف أحد. من أحد 
واألمر مباشرة  . وما ميسك اهللا فال مرسل    .  فال ممسك  ما يفتح اهللا  . إمنا هي مشيئة اهللا   . رجاء مع الوسيلة  

ويرسل وميسك وفق   . يقدر بال معقب على اإلرسال واإلمساك      ..  " وهو العزيز احلكيم   "  .. إىل اهللا 
 . حكمة تكمن وراء اإلرسال واإلمساك

  ..  " ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا " 
بال وساطة وبال وسيلة إال التوجه إليـه يف         ،  ن يطلبوها مباشرة منه    وما بني الناس ورمحة اهللا إال أ      
 . طاعة ويف رجاء ويف ثقة ويف استسالم

 .  " وما ميسك فال مرسل له من بعده " 
فما أحد مبرسل مـن رمحـة اهللا مـا          . وال خوف ألحد من خلقه    ،   فال رجاء يف أحد من خلقه     

 . أمسكه اهللا
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وح يف التصورات واملشاعر والقيم واملوازين تقره هذه اآلية يف          وأي وض ؟  وأي قرار ؟   أية طمأنينة 
 ! ؟ الضمري

ومـوازين ال   ؛  وتنشىء يف الشعور قيماً هلذه احلياة ثابتة      ؛   آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة     
كان . جلت أم هانت  . كربت أم صغرت  . ذهبت أم جاءت  . تز وال تتأرجح وال تتأثر باملؤثرات كلها      

 ! س أو األحداث أو األشياءمصدرها النا
 صورة واحدة لو استقرت يف قلب إنسان لصمد كالطود لألحـداث واألشـياء واألشـخاص               

، وهم ال يفتحون رمحة اهللا حني ميسـكها       . ولو تضافر عليها اإلنس واجلن    . والقوى والقيم واالعتبارات  
  ..  " وهو العزيز احلكيم ..  " وال ميسكوا حني يفتحها

. أ القرآن مبثل هذه اآلية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر يف صدر اإلسالم               وهكذا أنش 
تنشىء يف األرض ما شـاء اهللا  ، الفئة اليت صنعت على عني اهللا بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة       

قر مـن   وتقر يف األرض ما شاء اهللا أن ي       . ونظم وأوضاع ،  وقيم وموازين ،  أن ينشىء من عقيدة وتصور    
الفئة اليت كانت قدراً من قدر اهللا يسـلطه         . مناذج احلياة الواقعة اليت تبدو لنا اليوم كاألساطري واألحالم        

ذلك أا  . على من يشاء يف األرض فيمحو ويثبت يف واقع احلياة والناس ما شاء اهللا من حمو ومن إثبات                 
ولكنها كانـت    .. وكفى .. لة اليت تصورها  وال مع املعاين اجلمي   ،  مل تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن      

  .. وهلا، وتعيش يف واقعها ا، تتعامل مع احلقيقة اليت متثلها آيات القرآن
قادراً على أن ينشىء بآياته تلك أفراداً وفئـات متحـو           ،   وما يزال هذا القرآن بني أيدي الناس      

فتأخـذها  ،   هذه الصور يف القلـوب     ذلك حني تستقر   .. ما يشاء اهللا   - بإذن اهللا  - وتثبت يف األرض  
  .. كأا تلمسه باأليدي وتراه باألبصار، حقاً حتسه. وتتمثلها حقاً، جداً

|     |     | 
  .. ويبقى أن أتوجه أنا باحلمد هللا على رمحة منه خاصة عرفتها منه يف هذه اآلية
واجهتين يف حلظـة     . لقد واجهتين هذه اآلية يف هذه اللحظة وأنا يف عسر وجهد وضيق ومشقة            

ويسر اهللا  . واجهتين يف ذات اللحظة    .. وعسر من مشقة  ،  وضيق بضائقة ،  وشقاء نفسي ،  جفاف روحي 
كأمنا هي رحيق أرشفه وأحس سريانه      ؛  وأن تسكب حقيقتها يف روحي    . يل أن أطلع منها على حقيقتها     

م نفسـها يل تفسـرياً واقعيـاً    تقد. فكانت رمحة بذاا. حقيقة أذوقها ال معىن أدركه . ودبيبه يف كياين  
ولكنـها  . ومررت ا من قبل كثرياً    . وقد قرأا من قبل كثرياً    . حلقيقة اآلية اليت تفتحت يل تفتحها هذا      
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منوذجاً من رمحـة اهللا      .. هأنذا: وتقول،  وترتل حبقيقتها اردة  ،  اللحظة تسكب رحيقها وحتقق معناها    
 ! فانظر كيف تكون. حني يفتحها

إا نعمة ضـخمة أن يتفـتح       ! ولكن لقد تغري كل شيء يف حسي      . تغري شيء مما حويل    إنه مل ي  
نعمة يتـذوقها   . كاحلقيقة الكربى اليت تتضمنها هذه اآلية     ،  القلب حلقيقة كربى من حقائق هذا الوجود      

وقد عشـتها   . أو نقلها لآلخرين عن طريق الكتابة     ،  ولكنه قلما يقدر على تصويرها    ؛  اإلنسان ويعيشها 
وهأنذا أجـد   . ومت هذا كله يف أشد حلظات الضيق واجلفاف اليت مرت يب يف حيايت            . ذوقتها وعرفتها وت

وأنـا يف   . الفرج والفرح والري واالسترواح واالنطالق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضـيق              
. وة من النور  آية من القرآن تفتح ك    . إا رمحة اهللا يفتح اهللا باا ويسكب فيضها يف آية من آياته           ! مكاين

وتشق طريقاً ممهوداً إىل الرضا والثقة والطمأنينة والراحة يف ومضة عـني ويف             . وتفجر ينبوعاً من الرمحة   
  .. . هدى ورمحة للمؤمنني. اللهم مرتل هذا القرآن. اللهم محداً لك. نبضة قلب ويف خفقة جنان

|     |     | 
فنجده يؤكد يف اآلية الثالثة إحياء اآليـتني        .  .ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إىل سياق السورة       

الذي ال إلـه إال     . وهو وحده اخلالق وهو وحده الرازق     ؛  فيذكر الناس بنعمة اهللا عليهم    ؛  األوىل والثانية 
 : ويعجب كيف يصرفون عن هذا احلق الواضح املبني؛ هو

؟  من السماء واألرض   هل من خالق غري اهللا يرزقكم     . يا أيها الناس اذكروا نعمة اهللا عليكم       " 
  "  .. ؟ فأىن تؤفكون. ال إله إال هو

فإذا هي واضـحة بينـة يروـا وحيسـوا          ؛  ونعمة اهللا على الناس ال تتطلب إال جمرد الذكر        
 . ولكنهم ينسون فال يذكرون، ويلمسوا

ويف ، ويف كل خطـوة ؛ وتفيضان عليهم بالرزق ،   وحوهلم السماء واألرض تفيضان عليهم بالنعم     
فهل من  . يفيضها اخلالق على خلقه   . ل حلظة فيض ينسكب من خريات اهللا ونعمه من السماء واألرض          ك

ومـا كـانوا    ،  إم ال ميلكون أن يقولوا هذا     ؟  خالق غريه يرزقهم مبا يف أيديهم من هذا الفيض العميم         
 يـذكرون وال  فما هلم ال، فإذا مل يكن هناك خالق رازق غري اهللا    . يدعونه وهم يف أغلظ شركهم وأضله     

 " ال إله إال هـو     " إنه؟  وما هلم ينصرفون عن محد اهللا والتوجه إليه وحده باحلمد واالبتهال          ؟  يشكرون
وإنـه لعجيـب أن      .. " ؟    فأىن تؤفكون  "  .. فكيف يصرفون عن اإلميان ذا احلق الذي ال مراء فيه         
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ن الـرزق وإنـه لعجيـب أن        ينصرف منصرف عن مثل هذا احلق الذي يواجههم به ما بني أيديهم م            
 ! ينصرف عن محد اهللا وشكره من ال جيد مفراً من االعتراف بذلك احلق املبني

|     |     | 
ويف كل منها صـورة ختلـق       . هذه اإليقاعات الثالثة القوية العميقة هي املقطع األول يف السورة         

ي يف جمموعها متكاملة متناسـقة      وه. اإلنسان خلقاً جديداً حني تستقر يف ضمريه على حقيقتها العميقة         
 يف شىت االجتاهات

|     |     | 
 +            وراألم عجرِإلَى اللَِّه تو ِلكن قَبلٌ مسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبِإن ي4و      دعِإنَّ و اسا النها أَيي 

     غلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلَا ت قاللَِّه ح ورركُم ِباللَِّه الْغنا  5روـدع ِخذُوهفَات ودع طَانَ لَكُميِإنَّ الش 
 الَِّذين كَفَروا لَهم عذَاب شـِديد والَّـِذين آمنـوا           6ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونوا ِمن أَصحاِب السِعِري        

 أَفَمن زين لَه سوُء عمِلِه فَرآه حسنا فَِإنَّ اللَّه يِضلُّ من            7رةٌ وأَجر كَِبري    وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم مغفِ   
  _8يشاء ويهِدي من يشاء فَلَا تذْهب نفْسك علَيِهم حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يصنعونَ 

|     |     | 
: بتلك احلقائق الكبرية األصـيلة    ،  ن السورة بتلك اإليقاعات الثالثة العميقة     انتهى املقطع األول م   
 . وحقيقة االنفراد بالرزق. وحقيقة االختصاص بالرمحة. حقيقة وحدانية اخلالق املبدع

ويرجع األمـر   ،  بالتسلية والتسرية عن تكذيبهم له     ع  ويف املقطع الثاين يتجه أوالً إىل رسول اهللا       
وحيذرهم لعب الشيطان م ليخـدعهم  ، إن وعد اهللا حق: يتجه ثانياً إىل الناس يهتف م و. كله إىل اهللا  

ويكشف هلم عن جـزاء      - وهو عدوهم األصيل   - ويذهب م إىل السعري   ،  عن تلك احلقائق الكربى   
أال يأسى عليهم وتـذهب نفسـه        ع ويتجه أخرياً إىل النيب   ! املؤمنني وجزاء املخدوعني بالعدو األصيل    

 . واهللا عليم مبا يصنعون. رات فإن اهلدى والضالل بيد اهللاحس
|     |     | 

 : ع خياطب الرسول
  ..  " وإىل اهللا ترجع األمور، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك " 
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فلست بدعاً من   ،  فإن يكذبوك فال عليك من التكذيب     ؛   تلك هي احلقائق الكربى واضحة بارزة     
وما التبليغ والتكذيب إال    ،  وإليه ترجع األمور  ،  واألمر كله هللا   "  من قبلك  فقد كذبت رسل  :  " الرسل

 . يدبر أمرها كيف يريد، والعواقب متروكة هللا وحده. وسائل وأسباب
 :  ويهتف بالناس

إن . وال يغـرنكم بـاهللا الغـرور   ، فال تغرنكم احلياة الدنيا. يا أيها الناس إن وعد اهللا حق   " 
  ..  " إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري. ذوه عدواًالشيطان لكم عدو فاخت
، إنه حق واحلق ال بـد أن يقـع        . إنه واقع ال يتخلف   . إنه آت ال ريب فيه     ..  إن وعد اهللا حق   

فال تغـرنكم احليـاة     .  " ولكن احلياة الدنيا تغر وختدع    . واحلق ال يضيع وال يبطل وال يتبدد وال حييد        
 ..  " وال يغـرنكم بـاهللا الغـرور       " ان يغر وخيدع فال متكنوه من أنفسـكم       ولكن الشيط .  " الدنيا

وال تتخـذوه   ،  ال تركنوا إليه   " فاختذوه عدواً  " والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على عدائكم       
وال ،  وهو ال يدعوكم إىل خـري     ! فالعدو ال يتبع خطى عدوه وهو يعقل      ،  ناصحاً لكم وال تتبعوا خطاه    

فهل من عاقل جييب دعـوة      !  " إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري      :  " إىل جناة ينتهي بكم   
 ! ؟ الداعي إىل عذاب السعري

فحني يستحضر اإلنسان صورة املعركة اخلالدة بينـه وبـني عـدوه            .  إا ملسة وجدانية صادقة   
يتحفـز لـدفع    . ة الذات فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس ومحاي          ،  الشيطان

ويسـرع ليعرضـها    ،  ويتوجس من كل هاجسة   ،  ويستيقظ ملداخل الشيطان إىل نفسه    ؛  الغواية واإلغراء 
 ! فلعلها خدعة مستترة من عدوه القدمي، على ميزان اهللا الذي أقامه له ليتبني

لتحفـز لـدفع    حالة التوفز وا  .  وهذه هي احلالة الوجدانية اليت يريد القرآن أن ينشئها يف الضمري          
حالـة  ! كما يتوفز اإلنسان ويتحفز لكل بادر ة من عدوه وكل حركة خفية           ؛  وسوسة الشيطان بالغواية  

حالـة  . وأسبابه الظاهرة للعيان  ،  وضد هواتفه املستسرة يف النفس    ،  التعبئة الشعوريه ضد الشر ودواعيه    
 . ه األرض أبداًاالستعداد الدائم للمعركة اليت ال دأ حلظة وال تضع أوزارها يف هذ

،  مث يدعم هذه التعبئة وهذا احلذر وهذا التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعـوة الشـيطان       
 : وحالة املؤمنني الذين طاردوه

  " والذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة وأجر كـبري        . الذين كفروا هلم عذاب شديد     " 
 .. 
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|     |     | 
والباب الذي يفتح فيجيء منـه      ،  وحقيقة عمل الشيطان  ،   طبيعة الغواية  ويعقب على هذا بتصوير   

 : وميتد منه طريق الضالل الذي ال يرجع منه سالك مىت أبعدت فيه خطاه؛ الشر كله
  "  .. ؟  .. . أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً " 

أن يعجب بنفسه   . اًأن يزين الشيطان لإلنسان سوء عمله فرياه حسن        ..  هذا هو مفتاح الشر كله    
! ألنه واثق من أنه ال خيطىء     ،  أال يفتش يف عمله لريى مواضع اخلطأ والنقص فيه        . وبكل ما يصدر عنها   

ال خيطر على باله    . مفتون بكل ما يتعلق بذاته    ! معجب بكل ما يصدر منه    ! متأكد أنه دائماً على صواب    
احلال ال يطيق أن يراجعه أحـد يف عمـل          وبطبيعة  . وال أن حياسبها على أمر    ،  أن يراجع نفسه يف شيء    

وال موضع فيه   ،  ال جمال فيه للنقد   . مزين لنفسه وحسه  . ألنه حسن يف عني نفسه    . يعمله أو يف رأي يراه    
 ! للنقصان

. وهذا هو املقود الذي يقوده منه إىل الضـالل        ؛   هذا هو البالء الذي يصبه الشيطان على إنسان       
 ! فإىل البوار

فال يأمن  .  له اهلدى واخلري يضع يف قلبه احلساسية واحلذر والتلفت واحلساب           إن الذي يكتب اهللا   
فهو دائم التفتيش يف    . وال يأمن النقص والعجز   . وال يأمن اخلطأ والزلل   . وال يأمن تقلب القلب   . مكر اهللا 

 . دائم التطلع لعون اهللا. دائم احلذر من الشيطان. دائم احلساب لنفسه. عمله
 . وبني الفالح والبوار، طريق بني اهلدى والضالل وهذا هو مفرق ال

 :  إا حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن يف ألفاظ معدودة
  ..  " أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً " 

هو هـذا  . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيني    .  إنه منوذج الضال اهلالك البائر الصائر إىل شر مصري        
وال حيسن عمالً ألنه مطمئن إىل      . ستار الذي يعمي قلبه وعينه فال يرى خماطر الطريق        هو هذا ال  . الغرور

وال يصلح فاسداً ألنه مستيقن أنـه ال        ! وال يصلح خطأ ألنه واثق أنه ال خيطىء       . حسن عمله وهو سوء   
 ! وال يقف عند حد ألنه حيسب أن كل خطوة من خطواته إصالح! يفسد

  .. ومفتاح الضالل األخري .ونافذة السوء.  إنه باب الشر
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ليشـمل كـل     "  .. ؟  أفمن زين له سوء عمله فرآه حسـناً        ..  "  ويدع السؤال بال جواب   
أفهـذا  ؟  أفهذا كمن حياسب نفسـه ويراقـب اهللا       ؟  أفهذا يرجى له صالح ومتاب    : كأن يقال . جواب

وهو أسلوب كـثري    . ؤالإىل آخر صور اإلجابة على مثل هذا الس       .. . ؟    يستوي مع املتواضعني األتقياء   
 . التردد يف القرآن

 :  وجتيب اآلية بأحد هذه األجوبة من بعيد
 :  " فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء فال تذهب نفسك عليهم حسرات " 

مستحقا هلا مبا زين له الشيطان من سـوء        ؛  إن مثل هذا قد كتب اهللا عليه الضاللة       :  وكأمنا يقول 
 ! هذا الباب الذي ال يعود منه ضالومبا فتح عليه ؛ عمله

مبا تقتضيه طبيعة الضالل يف ذلك وطبيعة اهلـدى يف          ؛   فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء       
 .. وطبيعة اهلدى بالتفتيش واحلذر واحملاسبة والتقوى     . طبيعة الضالل برؤية العمل حسنا وهو سوء      . هذا

 . وهو مفرق الطريق احلاسم بني اهلدى والضالل
  ..  " فال تذهب نفسك عليهم حسرات " ما دام األمر كذلك و

إمنا هو من    ع ولو كان هو رسول اهللا    . ليس من أمر بشر   . شأن اهلدى والضالل  .  إن هذا الشأن  
 - سـبحانه  - واهللا .. وهو مقلب القلوب واألبصار   . والقلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن     . أمر اهللا 

حىت يستقر قلبه الكبري الرحيم املشفق على قومه مما يراه من           .  احلقيقة له  يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه    
وحىت يدع ما جييش يف قلبه البشري مـن حـرص علـى             . ومصريهم احملتوم بعد هذا الضالل    ،  ضالهلم
يرفـق اهللا سـبحانه     . وهو حرص بشري معروف   ! ومن رؤية احلق الذي جاء به معروفاً بينهم       ،  هداهم

 . إمنا هو من أمر اهللا، فيبني له أن هذا ليس من أمره، حسهبرسوله من وقعه يف 
. وأدركوا قيمتها ومجاهلا وما فيها من اخلري      ،   وهي حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا يف دعوم       

وال يستمتعون . وال يرون ما فيها من اخلري واجلمال     ؛  ورأوا الناس يف الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون       
. رسـوله  - سبحانه - وأوىل أن يدرك الدعاة هذه احلقيقة اليت واسى ا اهللا.  والكمالمبا فيها من احلق 

 . مث ال يأسوا بعد ذلك على من مل يقدر له اهللا الصالح والفالح. فيبلغوا دعوم باذلني فيها أقصى اجلهد
  ..  " إن اهللا عليم مبا يصنعون " 
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واهللا يعلم هذه احلقيقة قبل أن تكون       . قة صنعهم  وهو يقسم هلم اهلدى أو الضالل وفق علمه حبقي        
ولكنه ال حياسبهم على ما يكون منهم       . وهو يقسم هلم وفق علمه األزيل     . ويعلمها بعد أن تكون   ؛  منهم

 . إال بعد أن يكون
|     |     | 

ومتسق كذلك مـع املقطـع      . وهو متصل باملقطع األول   . وبذلك ينتهي املقطع الثاين يف السورة     
  .. ليهالذي ي

|     |     | 
واللَّه الَِّذي أَرسلَ الرياح فَتِثري سحابا فَسقْناه ِإلَى بلٍَد ميٍت فَأَحيينا ِبِه الْأَرض بعد موِتهـا                + 

 ورشالن 9كَذَِلك  
        صِه يا ِإلَيِميعةُ جةَ فَِللَِّه الِْعزالِْعز ِريدن كَانَ يم    الَّـِذينو هفَعري اِلحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَِلم دع

 وربي وه لَِئكأُو كْرمو ِديدش ذَابع مئَاِت لَهيونَ السكُرم10ي  
ن أُنثَى ولَا تضع ِإلَّا ِبِعلِْمِه      واللَّه خلَقَكُم من تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم جعلَكُم أَزواجا وما تحِملُ مِ            

 ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكِرِه ِإلَّا ِفي ِكتمع ِمن نقَصلَا يٍر ومعِمن م رمعا يم11و  
لٍّ تأْكُلُونَ لَحمـا    وما يستِوي الْبحراِن هذَا عذْب فُرات ساِئغٌ شرابه وهذَا ِملْح أُجاج وِمن كُ            

  12طَِريا وتستخِرجونَ ِحلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك ِفيِه مواِخر ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
          و سمالش رخسِل وِفي اللَّي ارهالن وِلجياِر وهلَ ِفي الناللَّي وِلجى     يمسٍل مِري ِلأَججكُلٌّ ي رالْقَم

 ِإن تـدعوهم لَـا      13ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمـٍري               
يكْفُرونَ ِبِشرِككُم ولَا ينبئُك ِمثْلُ خـِبٍري    يسمعوا دعاءكُم ولَو سِمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة          

14_  
|     |     | 

ويتخذ ؛  هذا املقطع الثالث جوالت متتابعة يف اال الكوين الذي يعرض فيه القرآن دالئل اإلميان             
 . من مشاهده املعروضة للبصائر واألبصار أدلته وبراهينه

 وعن تسلية الرسول  ،  ورة عقب احلديث عن اهلدى والضالل      وهذه اجلوالت املتتابعة جتيء يف الس     
فمن شاء أن يؤمن فهـذه       .. وتفويض هذا األمر لصاحبه العليم مبا يصنعون      ،  عن إعراض املعرضني   ع
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ومن شاء أن يضل فهو يضـل       . أدلة اإلميان معروضة يف صفحة الكون حيث ال خفاء فيها وال غموض           
  .عن بينة وقد أخذته احلجة من كل جانب

ويف خلق اإلنسـان  . وفيه دليل على البعث والنشور .  ويف مشهد احلياة النابضة بعد املوات حجة      
وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته متضي وفـق         . مث صريورته إىل هذا اخللق الراقي حجة      ،  من تراب 

 . قدر مرسوم يف كتاب مبني
اهللا على الناس ما يقتضي الشكر      وفيهما من نعم    .  ويف مشهد البحرين املتميزين وتنويعهما حجة     

 . والعرفان
. وفيهما على التقدير والتدبري دليل    .  ويف مشهد الليل والنهار يتداخالن ويطوالن ويقصران حجة       
 . وكذلك مشهد الشمس والقمر مسخرين ذا النظام الدقيق العجيب
. لقهـا ومالكهـا   وهذا هو اهللا خا   .  هذه كلها حجج ودالئل معروضة يف اال الكوين الفسيح        

ويوم القيامة يتربأون من    . وال يسمعون وال يستجيبون   . والذين يدعون من دون اهللا ما ميلكون من قطمري        
 ؟ فماذا بعد احلق إال الضالل. عبادهم الضالّل

|     |     | 
. فأحيينا به األرض بعد موا    ،  فسقناه إىل بلد ميت   ،  فتثري سحاباً ،  واهللا الذي أرسل الرياح    " 

 .  " ذلك النشورك
؛ تـثري السـحب  ، مشهد الرياح.  وهذا املشهد يتردد يف معرض دالئل اإلميان الكونية يف القرآن       

؛ والرياح الباردة هي املكثفة له حىت يصري سحاباً       ؛  فالرياح الساخنة هي املثرية للبخار    ،  تثريها من البحار  
فتذهب مييناً ومشـاالً إىل حيـث   ، و املختلفةمث يسوق اهللا هذا السحاب بالتيارات اهلوائية يف طبقات اجل        

حىت تصل إىل حيث    ،  وإىل حيث يسخرها ويسخر مثرياا من الرياح والتيارات       ،  يريد اهللا هلا أن تذهب    
واملاء حياة كل   . مقدر يف علم اهللا أن تدب فيه احلياة ذا السحاب          .. إىل بلد ميت   .. يريد هلا أن تصل   

وتتم اخلارقة اليت حتدث يف كـل حلظـة          ..  " ا به األرض بعد موا    فأحيين " . شيء يف هذه األرض   
وهم مع وقوع هذه اخلارقة يف كل حلظة يستبعدون النشـور  . والناس يف غفلة عن العجب العاجب فيها  

وبال تعقيـد وال  ، يف بساطة ويسر ..  " كذلك النشور "  .. وهو يقع بني أيديهم يف الدنيا. يف اآلخرة 
 ! جدل بعيد
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ال سبيل  ،  ذا املشهد يتردد يف معرض دالئل اإلميان الكونية يف القرآن ألنه دليل واقعي ملموس              ه
ويلمس املشاعر ملسـاً    ؛  وألنه من جانب آخر يهز القلوب حقاً حني تتماله وهي يقظى          . إىل املكابرة فيه  

ر عليها اإلنسـان    وخباصة يف الصحراء حيث مي    . وهو مشهد يج مجيل مثري    . موحياً حني تتجه إىل تأمله    
والقرآن يتخذ موحياته   . مث مير عليها غداً وهي ممرعة خضراء من آثار املاء         . اليوم وهي حمل جدب جرداء    

 . وهو معجز معجب حني تتماله البصائر والعيون. مما ميرون عليه غافلني، من مألوف البشر املتاح هلم
|     |     | 

إىل معـىن نفسـي ومطلـب        - شيئاً - ل نقلة عجيبة  ومن مشهد احلياة النابضة يف املوات ينتق      
 . شعوري

ويربط هذا املعىن بالقول الطيب الذي يصعد إىل        .  ينتقل إىل معىن العزة والرفعة واملنعة واالستعالء      
، صفحة التدبري السيىء واملكر اخلبيث    . كما يعرض الصفحة املقابلة   . اهللا والعمل الصاحل الذي يرفعه اهللا     

 : روهو يهلك ويبو
، إليه يصعد الكلم الطيب والعمـل الصـاحل يرفعـه   ، من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً       " 

  ..  " ومكر أولئك هو يبور، والذين ميكرون السيئات هلم عذاب شديد
هو احليـاة   ،  والكلمة الطيبة والعمل الصاحل   ،   ولعل الرابط الذي يصل بني احلياة النامية يف املوات        

وهي الصلة اليت سبقت اإلشـارة      . وما بينهما من صلة يف طبيعة الكون واحلياة       ؛  ويف تلك الطيبة يف هذه    
أمل تر كيف ضرب اهللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها             .  " إليها يف سورة إبراهيم   

ـ  ،  يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن را ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون              ة ومثل كلم
وهو شبه حقيقي يف طبيعة الكلمة       ..  " خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار          

والكلمة تنمو ومتتد وتثمر كما تنمو الشجرة ومتتد وتثمـر          . وما فيهما من حياة ومناء    ؛  وطبيعة الشجرة 
 ! سواء بسواء

ا يقوم عليهـا مـن سـيادة        وم،   وقد كان املشركون يشركون استبقاء ملكانتهم الدينية يف مكة        
العـزة واملنعـة يف     . وما حتققه هذه السيادة من مغامن متعددة األلوان       ،  لقريش على القبائل حبكم العقيدة    

  ..  " إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا:  " مما جعلهم يقولون. أوهلا بطبيعة احلال
 :  فاهللا يقول هلم
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  " من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً " 
وتبدل الوسـائل واخلطـط     ،   وهذه احلقيقة كفيلة حني تستقر يف القلوب أن تبدل املعايري كلها          

 ! أيضاً
فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها       . وليس شيء منها عند أحد سواه     .  إن العزة كلها هللا   

وال يف أي   ،   أحـد  فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند     ،  ليطلبها عند اهللا  . الذي ليس هلا مصدر غريه    
  ..  " فلله العزة مجيعاً " وال بأي سبب، كنف

 - وختشى اتباع اهلدى  ؛   إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدا الوثنية املهلهلة          
القبائل والعشائر وما   ،  إن الناس هؤالء  . خشية أن تصاب مكانتها بينهم بأذى      - وهي تعترف أنه اهلدى   

وإذا  ..  " فلله العزة مجيعـاً    " وال ميلكون أن يعطوها أو مينعوها     ،  الء ليسوا مصدراً للعزة   إن هؤ ،  إليها
وإذن فمن كـان يريـد      . وإذا كانت هلم منعة فواهبها هو اهللا      . كانت هلم قوة فمصدرها األول هو اهللا      
خذ من األصل الـذي  ليأ. ال إىل اآلخذ املستمد من هذا املصدر ،  العزة واملنعة فليذهب إىل املصدر األول     

 ! وهم مثله طالب حماويج ضعاف. وال يذهب يطلب قمامة الناس وفضالم، ميلك وحده كل العزة
، وهي حقيقة كفيلة بتعديل القـيم واملـوازين       .  إا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة اإلسالمية      

ويكفي أن تستقر هـذه     ! وتعديل الوسائل واألسباب  ،  وتعديل النهج والسلوك  ،  وتعديل احلكم والتقدير  
عارفـاً  ،  احلقيقة وحدها يف أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كرمياً ثابتاً يف وقفته غري مزعـزع                 

 ! طريقه الذي ليس هنالك سواه، طريقه إىل العزة
. وال لوضع وال حلكـم    . وال حلدث جلل  . وال لعاصفة طاغية  .  إنه لن حيين رأسه ملخلوق متجرب     

وليس ألحـد منـها   . والعزة هللا مجيعاً؟ وعالم. وال لقوة من قوى األرض مجيعاً  ،  وال ملصلحة وال لدولة   
 ؟ شيء إال برضاه

 :  ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصاحل
  ..  " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه " 

و إشارة إىل أسـباب العـزة       فه.  وهلذا التعقيب املباشر بعد ذكر احلقيقة الضخمة مغزاه وإحياؤه        
؛ القول الطيب الذي يصعد إىل اهللا يف عاله       . القول الطيب والعمل الصاحل   . ووسائلها ملن يطلبها عند اهللا    

ومـن مث يكـرم صـاحبه ومينحـه العـزة      . والعمل الصاحل الذي يرفعه اهللا إليه ويكرمه ذا االرتفاع        
 . واالستعالء
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حقيقة تستقر يف   . لب قبل أن يكون هلا مظهر يف دنيا الناس         والعزة الصحيحة حقيقة تستقر يف الق     
حقيقة يستعلي ا علـى نفسـه أول مـا          . القلب فيستعلي ا على كل أسباب الذلة واالحنناء لغري اهللا         

ومىت . وخماوفه ومطامعه من الناس وغري الناس     ،  ورغائبه القاهرة ،  يستعلي ا على شهواته املذلة    . يستعلي
وخماوفهم ،  فإمنا تذل الناس شهوام ورغبام    .  فلن ميلك أحد وسيلة إلذالله وإخضاعه      استعلى على هذه  

وهذه  .. ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان             . ومطامعهم
 ! هي العزة احلقيقية ذات القوة واالستعالء والسلطان

وليست طغياناً فاجراً يضـرب  . ق ويتشامخ بالباطل إن العزة ليست عناداً جاحماً يستكرب على احل   
وليست قوة عمياء تبطش بال     . وليست اندفاعاً باغياً خيضع للرتوة ويذل للشهوة      . يف عتو وجترب وإصرار   

، واستعالء على القيد والـذل    ،  إمنا العزة استعالء على شهوة النفس     ! كال .. حق وال عدل وال صالح    
ومراقبة هللا يف   ،  وخشية هللا وتقوى  ؛  مث هي خضوع هللا وخشوع    . ري اهللا واستعالء على اخلضوع اخلانع لغ    

ومـن  . ومن هذه اخلشية هللا تصمد لكل ما يأباه       . ومن هذا اخلضوع هللا ترتفع اجلباه      .. السراء والضراء 
 . هذه املراقبة هللا ال تعىن إال برضاه

 الصلة بني هذا املعـىن      وهذه هي ،   هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصاحل من احلديث عن العزة         
 : مث تكمل بالصفحة املقابلة. وذاك يف السياق

 .  " والذين ميكرون السيئات هلم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور " 
فهؤالء هلم عـذاب    . ولكنه عرب ا لغلبة استعماهلا يف السوء      .  وميكرون هنا مضمنة معىن يدبرون    

وذلك تنسيقاً  . من البوار ومن البوران سواء    . يا وال يثمر  فال حي . فوق أن مكرهم وتدبريهم يبور    . شديد
 . مع إحياء األرض وإمثارها يف اآلية السابقة

وقد يبدو يف الظاهر أم     . والغلبة املوهومة ،   والذين ميكرون السيئات ميكروا طلباً للعزة الكاذبة      
والعمل الصاحل هو الذي    ،  إىل اهللا ولكن القول الطيب هو الذي يصعد       . وأم أعزاء وأم أقوياء   ،  أعلياء

فأما املكر السىي ء قوالً وعمالً فليس سبيالً إىل         . وما تكون العزة يف معناها الواسع الشامل      . يرفعه إليه 
. إال أن ايته إىل البوار وإىل العـذاب الشـديد         . العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية يف بعض األحيان        

 . وإن أمهل املاكرين بالسوء حىت حيني األجل احملتوم يف تدبري اهللا املرسوم. دهال خيلف اهللا وع، وعد اهللا
|     |     | 
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ويذكر ما يالبـس    . مث جييء مشهد النشأة األوىل لإلنسان بعد الكالم عن نشأة احلياة كلها باملاء            
 . وكله يف علم اهللا املكنون. ومن عمر طويل وعمر قصري؛ تلك النشأة من محل يف البطون

وما حتمل من أنثى وال تضـع إال        . مث جعلكم أزواجاً  ،  مث من نطفة  ،  واهللا خلقكم من تراب    " 
  ..  " إن ذلك على اهللا يسري. وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب. بعلمه

ـ ؛  واإلشارة إىل النشأة األوىل من التراب تتردد كثرياً يف القرآن         ل وكذلك اإلشارة إىل أول مراح
واملعجزة األوىل هـي معجـزة    . والنطفة عنصر فيه احلياة   ،  والتراب عنصر ال حياة فيه     .. النطفة: احلمل

وما يزال هذا سراً مغلقـاً      . وال كيف تلبست بالعنصر األول    ،  هذه احلياة اليت ال يعلم أحد كيف جاءت       
وداللتها على اخلالق احمليي    . ال مفر من مواجهتها واالعتراف ا     ،  وهو حقيقة قائمة مشهودة   ؛  على البشر 

 . القدير داللة ال ميكن دفعها وال املماحكة فيها
. هذا والنقلة من غري احلي إىل احلي نقلة بعيدة بعيدة أكرب وأضخم من كل أبعاد الزمان واملكـان                 

ا وكل سر منـه   . وتأمل هذه النقلة ال ينتهي وال ميله القلب احلي الذي يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة              
 . أضخم من اآلخر وأعجب صنعاً

،  والنقلة بعد ذلك من النطفة اليت متثل مرحلة اخللية الواحدة إىل اخللقة الكاملة السوية للجـنني               
 مث جعلكم أزواجاً  :  " وتتحقق الصورة اليت يشري إليها القرآن يف هذه اآلية        ،  حني يتميز الذكر من األنثى    

أو كان املقصـود جعلكـم أزواجـاً بعـد     ، أنثى وأنتم أجنةسواء كان املقصود جعلكم ذكراً و  .. " 
هذه النقلة من النطفة إىل هذين النوعني املتميزين نقلة بعيدة كذلك            .. والدتكم وتزاوج الذكر واألنثى   

الكثري األجهزة املتعدد   ،  فأين اخللية الواحدة يف النطفة من ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد          ! بعيدة
 ؟ ين تلك اخللية املبهمة من ذلك اخللق احلافل باخلصائص املتميزةوأ؟ الوظائف

وتتركب كل جمموعة خاصة مـن اخلاليـا        ؛   إن تتبع هذه اخللية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد       
مث تعاون هـذه األعضـاء وتناسـقها        . املتولدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة         

وخملوقاً متميزاً من سائر املخلوقات األخرى من       ؛  اً على هذا النحو العجيب    وجتمعها لتكون خملوقاً واحد   
وكلهم من نطفة ال متيـز فيهـا         .. حبيث ال يتماثل أبداً خملوقان اثنان     ،  بل من أقرب الناس إليه    ،  جنسه

ـ ، قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة، مث تتبع هذه اخلاليا حىت تصري أزواجاً      !  .. ميكن إدراكه  ري تس
ومن مث هذه اإلشارة اليت     . إن هذا كله لعجب ال ينقضي منه العجب        .. دون احنراف ،  يف ذات املراحل  
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لعـل النـاس    ! بل تلك اخلوارق اهولة األسرار    ؛  تتردد يف القرآن كثرياً عن تلك اخلارقة اهولة السر        
 ! اولعل أرواحهم تستيقظ على اإليقاع املتكرر عليه، يشغلون قلوم بتدبرها

كالصور اليت جاء ذكرها يف هـذا       [   وإىل جوار هذه اإلشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم اهللا         
 : صورة علم اهللا احمليط بكل محل حتمله أنثى يف هذه األرض مجيعاً ]اجلزء يف سورة سبأ 

 .  " وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه " 
وسواها .  والطري واألمساك والزواحف واحلشرات     والنص يتجاوز إناث اإلنسان إىل إناث احليوان      

جـنني ال   . فالبيضة محل من نوع خاص    ،  مما نعلمه ومما ال نعلمه وكلها حتمل وتضع حىت ما يبيض منها           
مث يتابع منوه خارج جسم األم حبضانتها هي أو حبضـانة           ،  بل يرتل بيضة  ؛  يتم منوه يف داخل جسم األم     

 .  يفقس ويتابع منوه العاديصناعية حىت يصبح جنيناً كامالً مث
 ! ! !  وعلم اهللا على كل محل وعلى كل وضع يف هذا الكون املترامي األطراف

 وتصوير علم اهللا املطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليـه ال   
. اهللا هو مرتل هذا القرآن    فهو بذاته دليل على أن       - كما قلنا يف سورة سبأ     - يف التصور وال يف التعبري    

 . وهذه إحدى السمات الدالة على مصدره اإلهلي املتفرد
 :  ومثلها احلديث عن العمر يف اآلية ذاا

  ..  " إن ذلك على اهللا يسري. وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب " 
 شجر وطري وحيوان وإنسـان       فإن اخليال إذا مضى يتدبر ويتتبع مجيع األحياء يف هذا الكون من           

مث يتصور أن كـل     ؛  وسواه على إختالف يف األحجام واألشكال واألنواع واألجناس واملواطن واألزمنة         
أو ،  يعمر فيطول عمـره    - وال يعلم إال خالقه عدده    ،  الذي ال ميكن حصره    - فرد من أفراد هذا احلشد    

 . عمر أم مل يعمر، متابع له،  الفردووفق علم متعلق ذا، ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدور
فهذه الورقة من تلـك الشـجرة       . يعمر أو ينقص من عمره    .  بل متعلق بكل جزء من كل فرد      

وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مـع           . يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب       
وهذه العني يف ذلك اإلنسـان أو  . عوهذا القرن من ذلك احليوان يبقى طويالً أو يتحطم يف صرا      . الريح

 . هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم
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:  وأن ذلك ال يكلف جهداً وال عسـراً       . من علم اهللا الشامل الدقيق     ..  " يف كتاب  "  كل ذلك 
  ..  " إن ذلك على اهللا يسري" 

وإنـه   ..  جد عجيب إنه ألمر عجيب   .. مث يتصور ما وراءه   ؛   إذا مضى اخليال يتدبر هذا ويتتبعه     
واجتاه إىل تصور هذه احلقيقة وتصويرها      . الجتاه إىل حقيقة ال يتجه إليها التفكري البشري على هذا النحو          

 . وإمنا هو التوجيه اإلهلي اخلاص إىل هذا األمر العجيب. على غري مألوف البشر كذلك
والتوفيـق إىل إنفاقـه     ،  مركما يكون بالربكة يف الع    ؛   والتعمري يكون بطول األجل وعد األعوام     

وكذلك يكون نقص العمر بقصـره يف       . واحتشاده باملشاعر واحلركات واألعمال واآلثار    ،  إنفاقاً مثمراً 
 . أو نزع الربكة منه وإنفاقه يف اللهو والعبث والكسل والفراغ؛ عد السنني

ورب . عمال وآثار ومبا يتم فيها من أ    ،   ورب ساعة تعدل عمراً مبا حيتشد فيها من أفكار ومشاعر         
 ! وال وزن له عند اهللا، عام مير خاوياً فارغاً ال حساب له يف ميزان احلياة

 كل ذلك من كل كائن يف هذا الكون الذي ال يعرف حـدوده إال اهللا               ..  وكل ذلك يف كتاب   
 .. 

 . والنص يشمله. كل منها يعمر أو ينقص من عمره .. واألمم كاألفراد.  واجلماعات كاآلحاد
، والنـهر املعمـر   ،  والكهف املعمـر  ،  وإين ألتصور الصخرة املعمرة   . ل إن األشياء لكاألحياء    ب

والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو حمطم         ؛  والصخرة اليت ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات        
 ! والنهر الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد؛ أو مسدود

. واجلهاز املعمر أو قصري العمر    . البناء املعمر أو القصري العمر    . عه يد اإلنسان   ومن األشياء ما تصن   
 . وكلها ذات آجال وأعمار يف كتاب اهللا كاإلنسان .. والثوب املعمر أو قصري العمر

  ..  وكلها من أمر اهللا العليم اخلبري
وأسـلوب  ،  ديـد  وإن تصور األمر على هذا النحو ليوقظ القلب إىل تدبر هذا الكون حبس ج             

وإن القلب الذي يستشعر يد اهللا وعينه على كل شيء مبثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل                  . جديد
متمثلـة  ، ووجد قـدرة اهللا ، ووجد عناية اهللا. ووجد عني اهللا. وهو حيثما تلفت وجد يد اهللا . أو يضل 

 . ومتعلقة بكل شيء يف هذا الوجود
 !  وهكذا يصنع القرآن القلوب
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  ||     |    
ميضي إىل مشهد املـاء يف    . وميضي السياق إىل لفتة أخرى يف هذه اجلولة الكونية املتعددة اللفتات          

وكالمهـا يفترقـان    . وهذا ملح مر  ،  فهذا عذب سائغ  . زاوية تنويع املاء  . هذه األرض من زاوية معينة    
 . يف خدمة اإلنسان - بتسخري اهللا - ويلتقيان

ومـن كـل     .. وهذا ملح أجاج  ،  هذا عذب فرات سائغ شرابه      ..وما يستوي البحران   " 
ولعلكم ،  لتبتغوا من فضله  . وترى الفلك فيه مواخر   . تأكلون حلماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسوا     

  ..  " تشكرون
فأمـا اجلانـب    ؛  ظاهرة - فيما نعلم  - ووراءها حكمة ؛   إن إرادة التنويع يف خلق املاء واضحة      

وهـو قـوام    ؛   التناول فنحن نعرف جانباً من حكمة اهللا فيما نستخدمه وننتفع به           العذب السائغ اليسري  
وأما اجلانب امللح املر وهو البحار واحمليطات فيقول أحد العلمـاء يف بيـان التقـدير                . احلياة لكل حي  

 : العجيب يف تصميم هذا الكون الضخم
فإن اهلـواء    - ومعظمها سام  - وعلى الرغم من االنبعاثات الغازية من األرض طول الدهور         " 

وعجلـة املوازنـة    . ودون تغري يف نسبته املتوازنة الالزمة لوجود اإلنسـان        ،  باق دون تلويث يف الواقع    
الذي استمدت منه احلياة والغـذاء واملطـر         - أي احمليط  - العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من املاء      

 . )1( ..  " سهوأخرياً اإلنسان نف. والنباتات، واملناخ املعتدل
ومنظور فيه إىل   ،  واضح فيه القصد والتدبري   ،   وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة اخللق والتنويع        

وال يصنع هذا إال اهللا خـالق       . تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض يف حياة هذا الكون ونظامه          
. اتفاقاً حبـال مـن األحـوال      فإن هذا التنسيق الدقيق ال جييء مصادفة و       . هذا الكون وما فيه ومن فيه     

وسـتأيت يف   . واإلشارة إىل اختالف البحرين توحي مبعىن القصد يف هذه التفرقة ويف كل تفرقة أخـرى              
 . السورة إشارات إىل مناذج منها يف عامل املشاعر واالجتاهات والقيم واملوازين

 :  مث يلتقي البحران املختلفان يف تسخريمها لإلنسان
  ..  " حلماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسوا وترى الفلك فيه مواخرومن كل تأكلون  " 

                                                 
ترمجة حممود صاحل ) موريسون رئيس أكادميية العلوم بنيويورك . كريسي. أ( اإلنسان ال يقوم وحده تأليف :  كتاب)1(

 . الفلكي بعنوان العلم يدعو إىل اإلميان
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. واحللية من اللؤلـؤ واملرجـان     .  واللحم الطري هو األمساك واحليوانات البحرية على اختالفها       
واللؤلؤ يوجد يف أنواع من القواقع يتكون يف أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطـة      

كي ال يؤذي جسـم   ،  قعة داخل الصدفة إفرازاً خاصاً حييط به هذا اجلسم الغريب         فيفرز جسم القو  ،  ماء
واملرجان نبات حيواين يعـيش  ! ويتحول إىل لؤلؤة،  وبعد زمن معني يتصلب هذا اإلفراز     . القوقعة الرخو 

وتتكاثر حىت تصبح خطراً على املالحة يف بعض        ،  ويكون شعاباً مرجانية متتد يف البحر أحياناً عدة أميال        
 ! وهو يقطع بطرق خاصة وتتخذ منه احللى! وخطراً على كل حي يقع يف براثنها؛ األحيان

. مبا أودع اهللا األشياء يف هذا الكون من خصائص         - أي تشقها  -  والفلك متخر البحار واألار   
فن دخل يف إمكان طفو السفن علـى سـطح املـاء           ولكثافة املاء وكثافة األجسام اليت تتكون منها الس       

وللقوى اليت سخرها اهللا لإلنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخـار           . وللرياح كذلك . وسريها فيه 
 . وكلها من تسخري اهللا لإلنسان. وقوة الكهرباء وغريمها من القوى

احللى واسـتخدام املـاء     واالنتفاع باللحم الطري و   ،  بالسفر والتجارة  ..  " لتبتغوا من فضله   " 
 . والسفن يف البحار واألار

. وجعلها حاضرة بـني أيـديكم     ،  وقد يسر اهللا لكم أسباب الشكر      ..  " ولعلكم تشكرون  " 
 . ليعينكم على األداء

|     |     | 
مث يف تسخري الشمس والقمر وفق النظـام        . وخيتم هذا املقطع جبولة كونية يف مشهد الليل والنهار        

 : م جلرياما إىل األجل املعلوماملرسو
كل جيـري ألجـل     ،  وسخر الشمس والقمر  . ويوجل النهار يف الليل   ،  يوجل الليل يف النهار    " 

  ..  " مسمى
مشهد دخول الليل يف    .  وإيالج الليل يف النهار والنهار يف الليل قد يعين ذينك املشهدين الرائعني           

الم يدخل قليالً قليالً حىت يكون الغروب وما يليه مـن العتمـة             والظ،  والضياء يغيب قليالً قليالً   ،  النهار
، وينتشر الضـياء رويـداً رويـداً   ، ومشهد دخول النهار يف الليل حينما يتنفس الصبح       . البطيئة الدبيب 

كذلك قد يعين طول الليـل وهـو         .. حىت تشرق الشمس ويعم الضياء    ،  ويتالشى الظالم رويداً رويداً   
وقد يعنيهمـا    .. وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأمنا يدخل فيه        . ا يدخل فيه  يأكل من النهار وكأمن   

وهـو  ؛  وتغمره بشعور من الروعة والتقوى    ،  وكلها مشاهد تطوف بالقلب يف سكون     . معاً بتعبري واحد  
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ويف نظـام دقيـق   . وتشد هذا اخليط وترخي ذاك اخليط، وتطوي ذاك اخلط، يرى يد اهللا متد هذا اخلط   
  .. وال خيتل يوماً أو عاماً على توايل القرون.  يتخلف مرة وال يضطربمطرد ال

هـو   .. والذي ال يعلمه إال خالقهما    ،   وتسخري الشمس والقمر وجرياما لألجل املرسوم هلما      
ونوعهما من النجوم والكواكب    ،  سواء كان يعلم أحجام هذين اجلرمني     ،  اآلخر ظاهرة يراها كل إنسان    

فهما بذاما يظهران وخيتفيان أمـام كـل         .. أم ال يعلم من هذا كله شيئاً      : ا ومداها ومدارمها ودورم 
وهذه احلركة الدائبة اليت ال تفتر وال ختتل حركة مشـهودة   . ويصعدان وينحدران أمام كل بصر    ،  إنسان

ومن مث فهي آية معروضة يف صفحة الكون جلميع العقول ومجيـع            ! ال حيتاج تدبرها إىل علم وحساب     
وقد ندرك حنن اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك املخاطبون ـذا القـرآن               . ألجيال على السواء  ا

وأن ز قلوبنـا كمـا      ،  إمنا املهم أن توحي إلينا ما كانت توحيه إليهم        . وليس هذا هو املهم   . ألول مرة 
 يف هذا الكون العجيب مـا       وأن تثري فينا من التدبر ورؤية يد اهللا املبدعة وهي تعمل          ،  كانت ز قلوم  
  .. واحلياة حياة القلوب .. كانت تثري فيهم

|     |     | 
، ويف ظل تلك املشاهد املتنوعة العميقة الداللة القوية السلطان يعقب بتقريـر حقيقـة الربوبيـة               

 : وخسران عاقبته يوم القيامة، وبطالن كل ادعاء بالشرك
إن تـدعوهم ال    . عون من دونه ما ميلكون من قطمري      والذين تد ،  ذلكم اهللا ربكم له امللك     " 

 وال ينبئك مثل خبري   . ويوم القيامة يكفرون بشرككم   . ولو مسعوا ما استجابوا لكم    . يسمعوا دعاءكم 
 " ..  

، والذي خلقكم من تراب   ،  والذي أحيا األرض بعد موا    ،  الذي أرسل الرياح بالسحاب   .  ذلكم
والذي يعلم ما يعمر وما ينقص مـن        ،  ا حتمل كل أنثى وما تضع     والذي يعلم م  ،  والذي جعلكم أزواجاً  

والذي يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وسخر الشمس والقمـر             ،  والذي خلق البحرين  ،  عمره
  ..  " اهللا ربكم " ذلكم هو .. كل جيري ألجل مسمى

والقطمـري غـالف     .. "  والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري        ..  "  " له امللك  " 
 ! وحىت هذا الغالف الزهيد ال ميلكه أولئك الذين يدعوم من دون اهللا! النواة

 .  مث ميعن يف الكشف عن حقيقة أمرهم
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  ..  " إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم " 
وكلهم ال ميلكـون     .. أو مالئكة أو جن   ،  أو جنوم أو كواكب   ،  فهم أصنام أو أوثان أو أشجار     

أو ال يسـمعون    ،  سواء كانوا ال يسمعون أصـالً     . وكلهم ال يسمعون لعبادهم الضالني    . طمرياًبالفعل ق 
  .. لكالم البشر

  ..  " ولو مسعوا ما استجابوا لكم " 
 . واملالئكة ال يستجيبون للضالني. فاجلن ال ميلكون االستجابة.  كاجلن واملالئكة

 : ون من الضالل والضالنيفأما يوم القيامة فيربأ.  هذه يف احلياة الدنيا
  ..  " ويوم القيامة يكفرون بشرككم " 

 : وبالدنيا واآلخرة، وبكل أمر،  حيدث ذا اخلبري بكل شيء
  ..  " وال ينبئك مثل خبري " 

ويعود القلب البشـري    ؛  وختتم هذه اجلوالت واملشاهد يف تلك العوامل      ،   وذا ينتهي هذا املقطع   
وإنه حلسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحـدة  . لها لو ينتفع بالزاد  منها بزاد يكفيه حياته ك    

 ! ولو كان الذي يطلب هو الربهان، لو كان الذي يريد هو اهلدى
|     |     | 

 +            ِميدالْح ِنيالْغ وه اللَّهاء ِإلَى اللَِّه والْفُقَر مأَنت اسا النها أَي15ي    ـذِْهبأْ يشـأِْت    ِإن ييو كُم
  17 وما ذَِلك علَى اللَِّه ِبعِزيٍز 16ِبخلٍْق جِديٍد 

ولَا تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى وِإن تدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحملْ ِمنه شيٌء ولَو كَانَ ذَا قُربـى                   
لغيِب وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تزكَّى فَِإنما يتزكَّى ِلنفِْسِه وِإلَـى اللَّـِه            ِإنما تنِذر الَِّذين يخشونَ ربهم ِبا     

 ِصري18الْم  
     ِصريالْبى ومِوي الْأَعتسا يم19و      ورلَا النو اتلَا الظُّلُم20 و      وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وـا  21 ومو 

 ِإنْ أَنت ِإلَّا    22ا الْأَموات ِإنَّ اللَّه يسِمع من يشاء وما أَنت ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبوِر              يستِوي الْأَحياء ولَ  
  ِذير23ن              ِذيرا نٍة ِإلَّا خلَا ِفيهأُم نِإن ما وِذيرنا وِشريب قِبالْح اكلْنسا أَر24 ِإن      فَقَـد وككَـذِّبِإن يو 
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 ثُم أَخـذْت الَّـِذين      25ب الَِّذين ِمن قَبِلِهم جاءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت وِبالزبِر وِبالِْكتاِب الْمِنِري           كَذَّ
  _26كَفَروا فَكَيف كَانَ نِكِري 

|     |     | 
ويرجع إىل  ؛  أنفسهمويف حقيقة   ،  مرة أخرى يرجع إىل اهلتاف بالناس أن ينظروا يف عالقتهم باهللا          

كالشأن يف املقطع الثاين مـن       - والتسرية عما جيد من إعراض وضالل     ،  بالتسلية عما يلقى   ع الرسول
وأن االختالف بني طبيعتهما أصيل     ،  ويزيد هنا اإلشارة إىل أن طبيعة اهلدى غري طبيعة الضالل          - السورة

وأن بني  . والظل واحلرور واملوت واحلياة   عميق كأصاله االختالف بني العمى والبصر والظلمات والنور         
كما ان بني العمى والظلمة واحلرور واملـوت صـلة          ،  اهلدى والبصر والنور والظل واحلياة صلة وشبهاً      

 . مث تنتهي اجلولة بإشارة إىل مصارع املكذبني للتنبيه والتحذير! وشبهاً
|     |     | 

إن يشأ يذهبكم ويـأت خبلـق       ،   هو الغين احلميد   واهللا،  يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا       " 
  ..  " وما ذلك على اهللا بعزيز، جديد

وجماهدم ليخرجوا  ،   إن الناس يف حاجة إىل تذكريهم ذه احلقيقة يف معرض دعوم إىل اهلدى            
.  اهللايف حاجة اىل تذكريهم بأم هم الفقـراء احملـاويج إىل  . مما هم فيه من الظلمات اىل نور اهللا وهداه     

وأم حني يدعون إىل اإلميان باهللا وعبادته ومحده على آالئه فإن اهللا غـين              . وأن اهللا غين عنهم كل الغىن     
وأم ال يعجزون اهللا وال يعزون عليه فهو إن شاء أن يـذهب  . وهو احملمود بذاته  ،  عن عبادم ومحدهم  

  .. فإن ذلك عليه يسري، ضم ويأيت خبلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر خيلفهم يف األر
 جل وعال  - لئال يركبهم الغرور وهم يرون أن اهللا      ،   الناس يف حاجة إىل أن يذكروا ذه احلقيقة       

وخيرجوهم مـن   ،  وجياهد الرسل أن يردوهم عن الضاللة اىل اهلدى       ؛  ويرسل إليهم الرسل  ،  يعىن م  -
وأن هداهم وعبادم تزيد شيئاً     !  على اهللا  ويركبهم الغرور فيظنون أم شيء عظيم     . الظلمات إىل النور  

 . واهللا هو الغين احلميد! يف ملكه تعاىل
 - ويغمرهم بسـابغ فضـله    ،  ويفيض عليهم من رمحته   ،   وإن اهللا سبحانه مينح العباد من رعايته      

 وثبام على الدعوة إىل   ،  واحتمال هؤالء الرسل ما حيتملون من إعراضهم وإيذائهم       ،  بإرسال رسله إليهم  
ألن . إن اهللا سبحانه إمنا يعامل عباده هكذا رمحة منه وفضالً وكرماً ومنـاً             .. اهللا بعد اإلعراض واإليذاء   
أو ينقصون من ملكه شيئاً     ،  ال ألن هؤالء العباد يزيدون يف ملكه شيئاً داهم        . هذه صفاته املتعلقة بذاته   
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فيغتفر هلم ما يقع منهم     ،  عادة أو االستبدال  وال ألن هؤالء العباد خملوقات نادرة عزيزة صعبة اإل        . بعماهم
 . ألم صنف ال يعاد وال يستبدل

حني يرى هذا اإلنسان الصغري الضـئيل       ،   وإن اإلنسان ليدهش وحيار يف فضل اهللا ومنه وكرمه        
 ! ينال من عناية اهللا ورعايته كل هذا القدر اهلائل، الضعيف العاجز، اجلاهل القاصر

. واألرض تابع صـغري مـن توابـع الشـمس      . من سكان هذه األرض    واإلنسان ساكن صغري    
علـى ضـخامتها     - والنجوم إن هي إال نقط صغرية     . والشمس جنم مما ال عد له وال حصر من النجوم         

وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم       . متناثرة يف فضاء الكون الذي ال يعلم الناس حدوده         - اهلائلة
 ! ال بعض خلق اهللاكالنقط التائهة إن هو إ

ويهبـه كـل أدوات     ،  ويستخلفه يف األرض  ،  ينشئه ..  مث ينال اإلنسان من اهللا كل هذه الرعاية       
ويضـل   - سواء يف تكوينه وتركيبه أو تسخري القوى والطاقات الكونية الالزمة له يف خالفته             - اخلالفة

ويرتل على  ،  رسوالً بعد رسول  ،  لرسلفريسل اهللا إليه ا   . هذا املخلوق ويتبجح حىت ليشرك بربه أو ينكره       
ويطرد فضل اهللا ويفيض حىت ليرتل يف كتابه األخري للبشر قصصاً حيدث ـا              . الرسل الكتب واخلوارق  

ويكشف هلم عما فيها من قـوى  ، وحيدثهم عن ذوات أنفسهم، ويقص عليهم ما وقع ألسالفهم ،  الناس
أنت : فيقول هلذا ،   فالن وفالن بالذات   ليحدث عن  - سبحانه - بل إنه ،  ومن عجز وضعف  ،  وطاقات

 ! وهاك خالصاً من ضيقتك، هاك حالً ملشكلتك: ويقول لذاك، فعلت وأنت تركت
التابعة الصغرية من توابـع  ، وهذا اإلنسان هو الساكن الصغري من سكان هذه األرض  ،   كل ذلك 

هو فـاطر السـماوات      - سبحانه - واهللا! التائهة يف هذا الوجود الكبري حىت ما تكاد حتس        ،  الشمس
وهو قادر على ان خيلق مثله      . مبجرد توجه اإلرادة  . وخالق هذا الوجود مبا فيه ومن فيه بكلمة       ،  واألرض

  .. بكلمة ومبجرد توجه اإلرادة
وليسـتحيوا أن   ،   والناس خلقاء أن يدركوا هذه احلقيقة ليدركوا مدى فضل اهللا ورعايته ورمحته           

 . اية اردة والرمحة الفائضة باإلعراض واجلحود والنكرانيستجيبوا للفضل اخلالص والرع
والقرآن يلمـس  . اىل جانب أا حقيقة صادقة واقعة،  فهي من هذه الناحية ملسة وجدانية موحية 

فال يتحدث  . وألنه هو احلق وباحلق نزل    ،  ألن احلقيقة حني جتلى أفعل يف النفس      ،  باحلقائق قلوب البشر  
  .. وال يشري بغري احلق، وال يعرض إال باحلق، ال باحلقوال يقنع ا، إال باحلق

|     |     | 
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واجلزاء الفردي الذي ال يغين فيه احد عن أحـد  ، حقيقة فردية التبعة. وملسة أخرى حبقيقة أخرى   
كما أن كـالً    ،  فهو حماسب على عمله وحده    ،  من حاجة اىل هدايتهم حيققها لنفسه      ع فما بالنيب . شيئاً

ومن يتطهـر فإمنـا يتطهـر    . ال يعينه أحد عليه ،  حيمل محله وحده  ،  على ما كسبت يداه   منهم حماسب   
 : واألمر كله صائر إىل اهللا؛ وهو الكاسب وحده ال سواه، لنفسه

  " وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه شيء ولو كان ذا قرىب            . وال تزر وازرة وزر أخرى     " 
 . .. 

  ..  " وإىل اهللا املصري ،ومن تزكى فإمنا يتزكى لنفسه " 
. ويف السلوك العملي سـواء    ،   وحقيقة فردية التبعة واجلزاء ذات أثر حاسم يف الشعور األخالقي         

عامل قـوي يف    ،  وال يتخلص هو من كسبه    ،  ال يؤاخذ بكسب غريه   ،  فشعور كل فرد بأنه جمزي بعمله     
أو أن  ،   أن ينفعه أحـد بشـيء      مع التخلي عن كل أمل خادع يف      ! يقظته حملاسبة نفسه قبل ان حتاسب     

فال يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ جبريـرة  ، عامل مطمئن - يف الوقت ذاته  - كما أنه . حيمل عنه أحد شيئاً   
ما دام قد أدى واجبه يف النصـح للجماعـة   . فيطيش وييئس من جدوى عمله الفردي الطيب  ،  اجلماعة

 . وحماولة ردها عن الضالل مبا ميلك من وسيلة
ويف ،  كل على عمله  ؛  إمنا حياسبهم فرداً فرداً   ! ال حياسب الناس مجلة بالقائمة     - سبحانه -  إن اهللا 
فإذا قام بقسطه هذا فـال      . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن حياول اإلصالح غاية جهده         . حدود واجبه 

ح كذلك لن ينفعـه صـال     . فإمنا هو حماسب على إحسانه    ،  عليه من السوء يف اجلماعة اليت يعيش فيها       
 ! فاهللا ال حياسب عباده بالقائمة كما أسلفنا. اجلماعة إذا كان هو بذاته غري صاحل

. فتكون أعمق وأشـد أثـراً     ،   والتعبري القرآين يصور هذه احلقيقة على طريقة التصوير يف القرآن         
فال حتمل نفس محل آخرى وحني تثقل نفس مبا حتمل مث تدعو أقـرب              . يصور كل نفس حاملة محلها    

 ! فلن جتد من يليب دعاءها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها، باء ليحمل عنها شيئاًاألقر
! حىت يقف أمام امليزان والـوزان     ،   إنه مشهد القافلة كل من فيها حيمل أثقاله وميضي يف طريقه          

وانشغاله عـن البعـداء     ،  واهتمام كل حبمله وثقله   ،  وهي يف وقفتها يبدو على من فيها اجلهد واإلعياء        
 ! ألقرباءوا

 : ع يلتفت إىل رسول اهللا،  وعلى مشهد القافلة اهدة املثقلة
  ..  " إمنا تنذر الذين خيشون رم بالغيب واقاموا الصالة " 
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ويقيمون الصـالة  . هؤالء الذين خيشون رم ومل يشاهدوه.  فهؤالء هم الذين يفلح فيهم اإلنذار  
فال عليك ممن ال خيشى اهللا وال       . ويستجيبون لك ،  تفعون بك هؤالء هم الذين ين   . ليتصلوا برم ويعبدوه  

 . يقيم الصالة
  ..  " ومن تزكى فأمنا يتزكى لنفسه " 

يشـمل القلـب    . والتطهر معىن لطيف شفاف   . إمنا هو يتطهر لينتفع بطهره    . وال لغريك .  ال لك 
 . وهو معىن موح رفاف. ويشمل السلوك واجتاهاته وآثاره، وخواجله ومشاعره

  ..  " وإىل اهللا املصري"  
وال يوكـل احلكـم     . وال يفلت عمل سىيء   ،  فال يذهب عمل صاحل   ،  واازي،   وهو احملاسب 

  .. واجلزاء إىل غريه ممن مييلون أو ينسون أو يهملون
|     |     | 

كما ال يسـتوي العمـى      ؛  واهلدى والضالل ،  واخلري والشر ،  ولن يستوي عند اهللا اإلميان والكفر     
 : وهي خمتلفة الطبائع من األساس، واحلياة واملوت، والظل واحلرور، والظلمة والنور، صروالب

وما يستوي  . وال الظل وال احلرور   . وال الظلمات وال النور   . وما يستوي األعمى والبصري    " 
  ..  " األحياء وال األموات

كما أن هناك صلة بني      . وبني طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة واحلرور واملوت صلة          
  .. طبيعة اإلميان وطبيعة كل من النور والبصر والظل واحلياة

نور يكشف حقائق األشـياء  . ونور يف احلواس  ،  نور يف القلب ونور يف اجلوارح     ،   إن اإلميان نور  
تلـك  فريى  ،  نور اهللا ،  فاملؤمن ينظر ذا النور   . والقيم واألحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد       

 ! وال خيبط يف طريقه وال يلطش يف خطواته، ويتعامل معها، احلقائق
وميضي بصاحبه يف الطريـق     . رؤية حقيقية صادقة غري مهزوزة وال خملخلة      . يرى،   واإلميان بصر 

 . على نور وعلى ثقة ويف اطمئنان
حلـرية يف  ظل من هاجرة الشك والقلق وا    ،   واإلميان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب       

 ! التيه املظلم بال دليل
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. مثمرة. كما أنه حركة بانية   . حياة يف القصد واالجتاه   . حياة يف القلوب واملشاعر   .  واإلميان حياة 
 . وال عبث فيها وال ضياع. ال مخود فيها وال مهود. قاصدة

وعمى عن رؤيـة حقيقـة      . وعمى عن رؤية دالئل احلق    . عمى يف طبيعة القلب   .  والكفر عمى 
 . وحقيقة القيم واألشخاص واألحداث واألشياء. وحقيقة اإلرتباطات فيه. الوجود

فعندما يبعد الناس عن نور اإلميان يقعون يف ظلمات من شىت األنواع            .  والكفر ظلمة أو ظلمات   
 . ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من األشياء. واألشكال

وعدم ،  فح احلرية والقلق وعدم االستقرار على هدف      تلفح القلب فيه لوا   . حرور.  والكفر هاجرة 
 ! مث تنتهي إىل حر جهنم ولفحة العذاب هناك. االطمئنان إىل نشأة أو مصري

وانفصال عـن الطريـق     . وانقطاع عن مصدر احلياة األصيل    . موت يف الضمري  .  والكفر موت 
 ! ؤثرين يف سري احلياةامل، وعجز عن االنفعال واالستجابة اآلخذين من النبع احلقيقي. الواصل

 . ولن يستوي عند اهللا هذا وذاك،  ولكل طبيعته ولكل جزاؤه
|     |     | 

وترك مـا   . بتقرير حدود عمله وواجبه يف دعوة اهللا      ،  يعزيه ويسري عنه   ع وهنا يلتفت إىل النيب   
 : تبقى بعد ذلك لصاحب األمر يفعل به ما يشاء

إنـا أرسـلناك    . إن أنت إال نذير   . سمع من يف القبور   وما أنت مب  ،  إن اهللا يسمع من يشاء     " 
وإن يكذبوك فقد كذب الـذين مـن قبلـهم          . وإن من أمة إال خال فيها نذير      ،  باحلق بشرياً ونذيراً  

  "  .. ؟ فكيف كان نكري. مث أخذت الذين كفروا. جاءم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب املنري
واختالف طباع الناس واختالف استقباهلم     .  ويف طبيعة النفس    إن الفوارق أصيلة يف طبيعة الكون     

واحليـاة  ،  والظلمات والنور ،  والظل واحلرور ،  لدعوة اهللا أصيل أصالة الفوارق الكونية يف البصر والعمى        
 . وقدرته على ما يشاء. ووراء ذلك كله تقدير اهللا وحكمته. واملوت

فما هـو مبسـمع مـن يف        .  تقف عند هذا احلد    وقدرته البشرية .  وإذن فالرسول ليس إال نذيراً    
، واهللا وحده هو القادر على إمساع مـن يشـاء  ! وال من يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور . القبور

ويعرض مـن يعـرض مـىت أدى        ،  فماذا على الرسول أن يضل من يضل      . حسبما يشاء ،  وفق ما يشاء  
 ؟ وأعرض من شاء اهللا أن يعرض، فسمع من شاء اهللا أن يسمع، وبلغ الرسالة، األمانة
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 .  " فال تذهب نفسك عليهم حسرات:  " ع  ومن قبل قال اهللا لرسوله
وهـم   - صلوات اهللا عليهم   - شأنه شأن إخوانه من الرسل    .  لقد أرسله اهللا باحلق بشرياً ونذيراً     

 : فما من أمة إال سبق فيها رسول. كثري
 .  " وإن من أمة إال خال فيها نذير " 

ال عن تقصـري مـن      ؛  فتلك هي طبيعة األقوام يف استقبال الرسل      ،   لقي من قومه التكذيب     فإن
 : وال عن نقص يف الدليل، الرسل

 جاءم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب املنري     . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم       " 
 " ..  

يت كانوا يطلبون أو يتحداهم ـا       ومنها اخلوارق املعجزة ال   ،   والبينات احلجج يف صورها الكثرية    
األرجـح  . والكتاب املنري . والزبر الصحف املتفرقة باملواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف      . الرسول

 . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب املنري. التوراة. أنه كتاب موسى
فـاألمر إذن لـيس   .  هذا كان شأن أمم كثرية يف استقبال رسلهم وما معهم من دالئل اهلـدى          

 . إمنا هو ماض مع سنة األولني، وليس فريداً، جديداً
 : لعلهم حيذرون.  وهنا يعرض على املشركني مصائر املكذبني

  ..  " مث أخذت الذين كفروا " 
 :  ويسأل سؤال تعجيب وويل

  "  .. ؟ فكيف كان نكري " 
أن يصيبهم ما   ،  املاضون على سنة األولني   فليحذر  . وكان األخذ تدمرياً  ،  ولقد كان النكري شديداً   

 ! أصاب األولني
 مث تبدأ جولة جديدة يف واد جديـد       . وختتم ا هذه اجلولة   .  إا ملسة قرآنية ينتهي ا هذا املقطع      

 .. 
|     |     | 
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 +           تخاٍت مرا ِبِه ثَمنجراء فَأَخاء ممالس لَ ِمنأَنز أَنَّ اللَّه رت أَلَم      دـداِل جالِْجب ِمنا وهانِلفًا أَلْو
       ودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو 27ِبيض        كَذَِلك هانأَلْو ِلفتخاِم معالْأَنو ابوالداِس والن ِمنو 

ِزيزع اء ِإنَّ اللَّهلَماِدِه الْعِعب ِمن ى اللَّهشخا يمِإن 28 غَفُور  
ِإنَّ الَِّذين يتلُونَ ِكتاب اللَِّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا وعلَاِنيةً يرجونَ ِتجارةً لَّن               

 ورب29ت كُورش غَفُور هِلِه ِإنن فَضم مهِزيديو مهورأُج مهفِّيو30 ِلي  
 31ِذي أَوحينا ِإلَيك ِمن الِْكتاِب هو الْحق مصدقًا لِّما بين يديِه ِإنَّ اللَّه ِبِعباِدِه لَخِبري بِصري                 والَّ

             ِصـدقْتم مهِمـنفِْسِه ولِّن ظَاِلم مها فَِمناِدنِعب ا ِمننطَفَياص الَِّذين ابا الِْكتثْنرأَو ثُم     ـاِبقس مهِمـنو 
        لُ الْكَِبريالْفَض وه اِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلكريِمـن          32ِبالْخ اِورأَس ا ِمننَ ِفيهلَّوحا يهلُونخدٍن يدع اتنج 

      ِريرا حِفيه مهاسِلبا ولُؤلُؤٍب و33ذَه      ع بِللَِّه الَِّذي أَذْه دمقَالُوا الْحو        فُـورـا لَغنبنَ ِإنَّ رزا الْحن
 كُور34ش وبا لُغا ِفيهنسملَا يو بصا نا ِفيهنسمِلِه لَا يِة ِمن فَضقَامالْم ارا دلَّن35 الَِّذي أَح  

          خلَا يوا ووتمفَي ِهملَيى عقْضلَا ي منهج ارن موا لَهكَفَر الَِّذينو     ا كَـذَِلكـذَاِبهع نم مهنع فَّف
 وهم يصطَِرخونَ ِفيها ربنا أَخِرجنا نعملْ صاِلحا غَير الَِّذي كُنا نعمـلُ أَولَـم               36نجِزي كُلَّ كَفُوٍر    

  37ما ِللظَّاِلِمني ِمن نِصٍري نعمركُم ما يتذَكَّر ِفيِه من تذَكَّر وجاءكُم النِذير فَذُوقُوا فَ
  _38ِإنَّ اللَّه عاِلم غَيِب السماواِت والْأَرِض ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدوِر 

|     |     | 
قراءات يف كتاب الكون يف صـحائفه       . وهذه اجلولة قراءات يف كتاب الكون ويف الكتاب املرتل        

، واجلبال امللونـة الشـعاب  ، الثمار املتنوعة األلوان . لوان واألنواع واألجناس  املتنوعة األ ،  املعجبة الرائعة 
هذه اللفتة العجيبة إىل تلك الصحائف الرائعـة يف          .. والناس والدواب واألنعام وألواا املتعددة الكثرية     

من الكتـب   وقراءات يف الكتاب املرتل وما فيه من احلق املصدق ملا بني يديه              .. كتاب الكون املفتوح  
وما ينتظرهم مجيعاً من نعيم بعد عفـو        . ودرجات الوارثني . وتوريث هذا الكتاب لألمة املسلمة    . املرتلة

وختتم اجلولة العجيبة   . ومقابلهم مشهد الكافرين األليم   . ومشهدهم يف دار النعيم   ؛  اهللا وغفرانه للمسيئني  
  .. م اهللا العليم بذات الصدوراملديدة املنوعة األلوان بتقرير أن ذلك كله يتم وفقاً لعل

|     |     | 
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ومن اجلبال جدد بيض    ؛  فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواا    ،  أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء        " 
إمنا خيشـى   . ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك      ،  ومحر خمتلف ألواا وغرابيب سود    

  ..  " يز غفورإن اهللا عز. اهللا من عباده العلماء
لفتة تطوف يف األرض كلها     .  إا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب          

. ويف الدواب واألنعام  . ويف الناس . ويف اجلبال . يف الثمرات . تتبع فيها األلوان واألصباغ يف كل عواملها      
وتدع القلـب مـأخوذاً     ،   األرض مجيعاً  بني األحياء وغري األحياء يف هذه     ،  لفتة جتمع يف كلمات قالئل    

 . بذلك املعرض اإلهلي اجلميل الرائع الكبري الذي يشمل األرض مجيعاً
وألن املعرض معرض أصباغ    . وإخراج الثمرات املختلفات األلوان   ،   وتبدأ بإنزال املاء من السماء    

وألوان الثمار   ..  " لفاً ألواا فأخرجنا به مثرات خمت    " فإنه ال يذكر هنا من الثمرات إال ألواا       ،  وشيات
فما من نـوع مـن      . معرض بديع لأللوان يعجز عن إبداع جانب منه مجيع الرسامني يف مجيع األجيال            

فعنـد  . بل ما من مثرة واحدة مياثل لوا لون أخواا من النوع الواحد           . الثمار مياثل لونه لون نوع آخر     
 ! ختالف اللونالتدقيق يف أي مثرتني أختني يبدو شيء من ا

ولكنها من ناحية دراسة األلوان     ؛   وينتقل من ألوان الثمار إىل ألوان اجلبال نقلة عجيبة يف ظاهرها          
بل إن فيها أحيانـاً مـا       ،  ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها        . تبدو طبيعية 

 ! لثمار صغريها وكبريهايكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حىت ما تكاد تفرق من ا
  ..  " ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواا وغرابيب سود " 

. فاجلدد البيض خمتلف ألواا فيما بينـها      ،  وهنا لفتة يف النص صادقة    .  واجلدد الطرائق والشعاب  
، املتداخلة فيـه خمتلف يف درجة اللون والتظليل واأللوان األخرى      . واجلدد احلمر خمتلف ألواا فيما بينها     

 . حالكة شديدة السواد، وهناك جدد غرابيب سود
بعد ذكرها إىل جانب ألـوان      ،   واللفتة إىل ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد        

اليت تنظر إىل اجلمال نظرة جتريدية فتراه       ،  وتوقظ فيه حاسة الذوق اجلمايل العايل     ،  ز القلب هزاً  ،  الثمار
وعلى بعـد مـا بـني       ،  على بعد ما بني طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة       ،  ما تراه يف الثمرة   يف الصخرة ك  

ولكن النظرة اجلمالية اردة ترى اجلمال وحده عنصراً مشتركاً بني هذه           . وظيفتيهما يف تقدير اإلنسان   
 . يستحق النظر وااللتفات، وتلك
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فكل فرد بعـد ذلـك      . امة ألجناس البشر  وهي ال تقف عند األلوان املتميزة الع      .  مث ألوان الناس  
 ! بل متميز من توأمه الذي شاركه محالً واحداً يف بطن واحدة. متميز اللون بني بين جنسه

واألنعـام  . فالدابة كل حيوان  . والدواب أمشل واألنعام أخص   .  وكذلك ألوان الدواب واألنعام   
واأللوان واألصـباغ فيهـا     . من اإلنسان خصصها من الدواب لقرا     ،  هي اإلبل والبقر والغنم واملاعز    

 . معرض كذلك مجيل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء
يفتحـه القـرآن ويقلـب      ،   هذا الكتاب الكوين اجلميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين       

 : صفحاته ويقول
 :  إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين خيشون اهللا

  ..  " هللا من عباده العلماءإمنا خيشى ا " 
والعلماء هم الذين يتدبرون هذا     ،   وهذه الصفحات اليت قلبها يف هذا الكتاب هي بعض صفحاته         

. ويدركونه بآثـار قدرتـه    . يعرفونه بآثار صنعته  . ومن مث يعرفون اهللا معرفة حقيقية     . الكتاب العجيب 
ال . ويعبدونه حقـاً  ،  نه حقاً ويتقونه حقاً   ومن مث خيشو  . ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه     

وهـذه   .. ولكن باملعرفة الدقيقة والعلم املباشـر   . بالشعور الغامض الذي جيده القلب أمام روعة الكون       
واأللوان واألصباغ منوذج من بدائع التكوين األخرى وبدائع التنسـيق          .. الصفحات منوذج من الكتاب   

، ويتحرك بـه  ،  علماً يستشعره القلب  . العلماء به علماً واصالً   . لكتاباليت ال يدركها إال العلماء ذا ا      
 . ويرى به يد اهللا املبدعة لأللوان واألصباغ والتكوين والتنسيق يف ذلك الكون اجلميل

ومن كمال هذا اجلمـال     .  إن عنصر اجلمال يبدو مقصوداً قصداً يف تصميم هذا الكون وتنسيقه          
هذه األلوان العجيبة يف األزهار جتذب النحل والفراش مـع          . ق مجاهلا أن وظائف األشياء تؤدى عن طري     

لتنشـأ  ، ووظيفة النحل والفراش بالقياس إىل الزهرة هي القيام بنقل اللقـاح       . الرائحة اخلاصة اليت تفوح   
واجلمال يف اجلنس هـو الوسـيلة جلـذب    !  .. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق مجاهلا     . الثمار

 . وهكذا تتم الوظيفة عن طريق اجلمال. ألداء الوظيفة اليت يقوم ا اجلنسان،  إليهاجلنس اآلخر
ومن مث هذه اللفتات يف كتاب اهللا       .  اجلمال عنصر مقصود قصداً يف تصميم هذا الكون وتنسيقه        

 . املرتل إىل اجلمال يف كتاب اهللا املعروض
  ..  " إن اهللا عزيز غفور " 
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وهم يرون  ،  غفور يتدارك مبغفرته من يقصرون يف خشيته      . وعلى اجلزاء  عزيز قادر على اإلبداع     
 . بدائع صنعته

|     |     | 
وما ،  وما يرجون من تالوته   ،  والذين يتلونه ،  ومن كتاب الكون ينتقل احلديث إىل الكتاب املرتل       

 : ينتظرهم من جزاء
يرجـون  ،  اهم سراً وعالنيـة   وأنفقوا مما رزقن  ،  وأقاموا الصالة ،  إن الذين يتلون كتاب اهللا     " 

  ..  " إنه غفور شكور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. جتارة لن تبور
تعين تالوتـه عـن   .  وتالوة كتاب اهللا تعين شيئاً آخر غري املرور بكلماته بصوت أو بغري صوت          

وباإلنفاق سراً  ،  ةومن مث يتبعها بإقامة الصال    . وإىل عمل بعد ذلك وسلوك    ،  ينتهي إىل إدراك وتأثر   ،  تدبر
فهم يعرفون أن ما عند اهللا خري ممـا          ..  " جتارة لن تبور   " مث رجاؤهم بكل هذا   . وعالنية من رزق اهللا   

ويتاجرون ؛  يعاملون فيها اهللا وحده وهي أربح معاملة      . ويتاجرون جتارة كاسبة مضمونة الربح    . ينفقون
إنـه   "  .. وزيادم من فضل اهللا   ،  يتهم أجورهم جتارة مؤدية إىل توف    .. ا يف اآلخرة وهي أربح جتارة     

كناية عما يصاحب الشكر عـادة       - تعاىل - وشكره. يغفر التقصري ويشكر األداء    ..  " غفور شكور 
فإذا كان هو يشكر    . تشبهاً واستحياء . ولكن التعبري يوحي للبشر بشكر املنعم     . من الرضا وحسن اجلزاء   

 ! ؟ هم حسن العطاءلعباده حسن األداء أفال يشكرون له 
|     |     | 

 : متهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب، وما فيه من احلق، مث إشارة إىل طبيعة الكتاب
  " إن اهللا بعباده خلبري بصري    . مصدقاً ملا بني يديه   ،  والذي أوحينا إليك من الكتاب هو احلق       " 

 . .. 
أو ،  ترمجة الصحيحة هلذا الكون يف حقيقته     فهو ال ؛   ودالئل احلق يف هذا الكتاب واضحة يف صلبه       

وهو مصدق ملا قبله من الكتـب الصـادرة مـن           . هو الصفحة املقروءة والكون هو الصفحة الصامتة      
وخربة مبا يصلح هلـم     ،  ومرتله نزله للناس وهو على علم م      . واحلق واحد ال يتعدد فيها وفيه     . مصدره

 .  . " إن اهللا بعباده خلبري بصري:  " ويصلحهم
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كما يقول هنا   ،  اصطفاها هلذه الوراثة  ،  وقد أورثه اهللا هلذه األمة املسلمة     .  هذا هو الكتاب يف ذاته    
 : يف كتابه

  ..  " مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " 
كما توحي إليها بضخامة التبعـة      ؛   وهي كلمات جديرة بأن توحي هلذه األمة بكرامتها على اهللا         

فهـل تسـمع األمـة      ،  وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف    . ذا االصطفاء وعن تلك الوراثة    الناشئة عن ه  
 ؟ املصطفاة وتستجيب

 : مث أكرمها بفضله يف اجلزاء حىت ملن أساء؛  إن اهللا سبحانه قد أكرم هذه األمة باالصطفاء للوراثة
  ..  " ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا. ومنهم مقتصد. فمنهم ظامل لنفسه " 
ترىب سيئاته يف العمل على      " ظامل لنفسه  " –ولعله ذكر أوالً ألنه األكثر عدداً        - الفريق األول  ف
سابق بـاخلريات    " والفريق الثالث . تتعادل سيئاته وحسناته   " مقتصد " والفريق الثاين وسط  . حسناته

فكلهم انتهى إىل اجلنة وإىل     . ولكن فضل اهللا مشل الثالثة مجيعاً      .. ترىب حسناته على سيئاته   ،   " بإذن اهللا 
 . على تفاوت يف الدرجات. النعيم املوصوف يف اآليات التالية

 وال ندخل هنا يف تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه يف هذا املوضع من كرامـة هـذه األمـة                    
 وهي النهايـة الـيت  ، فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا. وكرم اهللا سبحانه يف جزائها   ،  باصطفائها

ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر يف علـم             - بفضل اهللا  - تنتهي إليها هذه األمة جيمعاً    
 . اهللا

 :  نطوي هذا اجلزاء املبدئي لنخلص إىل ما قدره اهللا هلذه األمة بصنوفها الثالثة من حسن اجلزاء
 ذهـب ولؤلـؤاً     جنات عدن يدخلوا حيلون فيها من أساور من       . ذلك هو الفضل الكبري    " 

الذي أحلّنـا   . إن ربنا لغفور شكور   . احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن     : وقالوا. ولباسهم فيها حرير  
  ..  " دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب

حيلون فيها مـن     " فهم. ونعيم نفسي حمسوس  ،   يتكشف عن نعيم مادي ملموس     )1( إن املشهد   
الذي يلـيب   ،  وذلك بعض املتاع ذي املظهر املادي      ..  " ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير    أساور من   

وقالوا احلمـد هللا الـذي   :  " وجبانبه ذلك الرضا وذلك األمن وذلك االطمئنان      . بعض رغائب النفوس  
                                                 

 " . دار الشروق .  " 101، 100مشاهد القيامة يف القرآن ص :  عن كتاب)1(
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س إىل هـذا    ومعاناة لألمور تعد حزناً بالقيا    ،  والدنيا مبا فيها من قلق على املصري       ..  " أذهب عنا احلزن  
غفر لنـا    ..  " إن ربنا لغفور شكور   .  " والقلق يوم احلشر على املصري مصدر حزن كبري       . النعيم املقيم 

 " من فضـله   " لإلقامة واالستقرار  ..  " الذي أحلَّنا دار املقامة   .  " وشكر لنا أعمالنا مبا جازانا عليها     
  " ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغـوب        .  " إمنا هو الفضل يعطيه من يشاء     ،  فما لنا عليه من حق    

 . بل جيتمع لنا فيها النعيم والراحة واالطمئنان.. 
واأللفاظ خمتارة لتتسق جبرسها وإيقاعها مع هذا اجلـو احلـاين           .  فاجلو كله يسر وراحة ونعيم    

 واجلنة. لتخفيفبالتسهيل وا  " احلزن " بل يقال . ال يتكأ عليه بالسكون اجلازم     " احلزن " حىت. الرحيم
واإليقاع املوسيقي للتعبري كله هادىء ناعم      . والنصب واللغوب ال ميسام جمرد مساس     .  " دار املقامة " 

 . رتيب
 : فنرى القلق واالضطراب وعدم االستقرار على حال.  مث نتلفت اىل اجلانب اآلخر

  ..  " هم من عذااوال خيفف عن، ال يقضى عليهم فيموتوا، والذين كفروا هلم نار جهنم " 
 ! حىت الرمحة باملوت ال تنال.  فال هذه وال تلك

  ..  " كذلك جنزي كل كفور " 
. متناوح من شىت األرجـاء    ،   مث ها حنن أوالء يطرق أمساعنا صوت غليظ حمشرج خمتلط األصداء          

 : إنه صوت املنبوذين يف جهنم
  ..  " وهم يصطرخون فيها " 

فلنتبني من ذلك الصوت الغليظ مـاذا        ..  احلس هذه املعاين مجيعاً     وجرس اللفظ نفسه يلقي يف    
 : إنه يقول. يقول

  ..  " ربنا أخرجنا نعمل صاحلاً غري الذي كنا نعمل " 
فها حنن أوالء نسمع الرد احلاسـم       . ولكن بعد فوات األوان   .  إنه اإلنابة واالعتراف والندم إذن    

 : حيمل التأنيب القاسي
  "  .. ؟ ا يتذكر فيه من تذكرأومل نعمركم م " 

 . وهي كافية للتذكر ملن أراد أن يتذكر،  فلم تنتفعوا ذه الفسحة من العمر
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  ..  " وجاءكم النذير " 
 . فلم تتذكروا ومل حتذروا.  زيادة يف التنبيه والتحذير

  ..  " فما للظاملني من نصري. فذوقوا " 
ونغمة الشكر  . تقابلها صورة القلق واالضطراب   ،  راحةصورة األمن وال  :  إما صورتان متقابلتان  

. يقابله مظهـر اإلمهـال والتأنيـب      ،  ومظهر العناية والتكرمي  . والدعاء تقابلها ضجة االصطراخ والنداء    
ويتم التناسق يف   ،  فيتم التقابل . يقابلهما اجلرس الغليظ واإليقاع العنيف    ،  واجلرس اللني واإليقاع الرتيب   

 . )1(يات سواء اجلزئيات ويف الكل
 : وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث،  وأخرياً جييء التعقيب على هذه املشاهد مجيعاً

 .  " إنه عليم بذات الصدور. إن اهللا عامل غيب السماوات واألرض " 
وعلى اصـطفاء مـن يرثونـه    . والعلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على ترتيل الكتاب   

وعلـى حكمـه    . وعلى تفضله عليهم بذلك اجلزاء    .  اهللا عن ظلم بعضهم لنفسه     وعلى جتاوز . وحيملونه
وذا . وهو عليم بذات الصدور   . فهو عامل غيب السماوات واألرض     .. على الذين كفروا بذلك املصري    

  .. العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي يف كل هذه األمور
|     |     | 

 +   لَاِئفخ لَكُمعالَِّذي ج وه            ِعند مهكُفْر الْكَاِفِرين ِزيدلَا يو هِه كُفْرلَيفَع ن كَفَرِض فَمِفي الْأَر 
 قُلْ أَرأَيتم شركَاءكُم الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن        39ربِهم ِإلَّا مقْتا ولَا يِزيد الْكَاِفِرين كُفْرهم ِإلَّا خسارا          

  وِني ملْ                 اللَِّه أَرب هنٍة منيلَى بع ما فَهابِكت ماهنيآت اِت أَماومِفي الس كِشر ملَه ِض أَمالْأَر لَقُوا ِمناذَا خ
  40ِإن يِعد الظَّاِلمونَ بعضهم بعضا ِإلَّا غُرورا 

       ولَا وزأَن ت ضالْأَراِت واومالس ِسكمي ِإنَّ اللَّه          ـهِدِه ِإنعن بٍد مأَح ا ِمنمكَهسا ِإنْ أَمالَتلَِئن ز
  41كَانَ حِليما غَفُورا 

                مـاءهـا جِم فَلَمى الْأُمدِإح ى ِمندأَه نكُونلَّي ِذيرن ماءهلَِئن ج اِنِهممأَي دهوا ِباللَِّه جمأَقْسو
 اسِتكْبارا ِفي الْأَرِض ومكْر السيِئ ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه فَهلْ           42 نفُورا   نِذير ما زادهم ِإلَّا   

                                                 
 " . دار الشروق .  " 101 - 100 عن كتاب مشاهد القيامة يف القرآن ص )1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

41

 يِسريوا   أَولَم 43ينظُرونَ ِإلَّا سنت الْأَوِلني فَلَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تبِديلًا ولَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تحِويلًا               
ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم وكَانوا أَشد ِمنهم قُوةً وما كَانَ اللَّه ِليعِجزه ِمن                  

  44شيٍء ِفي السماواِت ولَا ِفي الْأَرِض ِإنه كَانَ عِليما قَِديرا 
للَّه الناس ِبما كَسبوا ما ترك علَى ظَهِرها ِمن دابٍة ولَِكن يـؤخرهم ِإلَـى أَجـٍل                ولَو يؤاِخذُ ا  

  _45مسمى فَِإذَا جاء أَجلُهم فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبِعباِدِه بِصريا 
|     |     | 

وملسات للقلب وإحياءات   ،   كذلك هذا املقطع األخري يف السورة يشتمل عل جوالت واسعة املدى         
وجولة يف األرض والسماوات للبحـث      . خيلف بعضها بعضاً  ،  جولة مع البشرية يف أجياهلا املتعاقبة     : شىت

وجولة يف السماوات واألرض كذلك لرؤية يـد اهللا         . عن أي أثر للشركاء الذين يدعوم من دون اهللا        
وجولة مع هؤالء املكذبني بتلك الدالئل واآليـات         .القوية القادرة متسك بالسماوات واألرض أن تزوال      

مث نقضوا هذا العهد    ،  كلها وهم قد عاهدوا اهللا من قبل لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم              
وجولة يف مصارع املكذبني من قبلهم وهم يشـهدون         . وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفوراً       

مث اخلتام املـوحي     .. دور عليهم الدائرة وأن متضي فيهم سنة اهللا اجلارية        آثارهم الداثرة وال خيشون أن ت     
وفضل اهللا العظيم   .  " ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة           :  " املوقظ الرهيب 

  .. يف إمهال الناس وتأجيل هذا األخذ املدمر املبيد
|     |     | 

وال يزيد الكافرين كفـرهم     . فمن كفر فعليه كفره   . رضهو الذي جعلكم خالئف يف األ      " 
 .  " وال يزيد الكافرين كفرهم إال خساراً. عند رم إال مقتا

وانتهاء دولة وقيـام    ،  ووراثة هذا لذاك  ،  وذهاب جيل وجميء جيل   ،   إن تتابع األجيال يف األرض    
إن التفكري يف هذه     .. على مر الدهور  وهذا الدثور والظهور املتواليان     . وانطفاء شعلة واتقاد شعلة   ،  دولة

، وأن يشعر احلاضرين أم سيكونون بعد حني غـابرين ،  احلركة الدائبة خليق أن جيد للقلب عربة وعظة       
كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتـذاكرون         ،  يتأمل اآلتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم     

، وتـديل الـدول  ، وتقلب الصـوجلان ، د اليت تدير األعماروجدير بأن يوقظ الغافلني إىل الي     . أخبارهم
واهللا وحده هو البـاقي     ،  وكل شيء ميضي وينتهي ويزول    . وجتعل من اجليل خليفة جليل    ،  وتورث امللك 

 . الدائم الذي ال يزول وال حيول
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من كان شأنه أنه سـائح يف رحلـة ذات          . فال خيلد وال يبقى   ،  ومن كان شأنه أن ينتهي وميضي     
وأن يصري يف النهاية إىل من حياسبه على ما قـال           ،  أن يعقبه من بعده لريى ماذا ترك وماذا عمل        و؛  أجل

ويقدم بني يديه   ،  ويترك وراءه الذكر اجلميل   ،  من كان هذا شأنه جدير بأن حيسن ثواءه القليل        . وما فعل 
 . ما ينفعه يف مثواه األخري

والطلـوع  ،  مه مشهد الدثور والظهـور    حني يوضع أما  ،   هذه بعض اخلواطر اليت تساور اخلاطر     
 : والوراثة الدائبة جيالً بعد جيل، واحلياة الزائلة، والدول الدائلة، واألفول

  ..  " هو الذي جعلكم خالئف يف األرض " 
، فال حيمل أحد عن أحد شيئاً     ،  يذكرهم بفردية التبعة  ،   ويف ظل هذا املشهد املؤثر املتتابع املناظر      

وعاقبته اخلاسرة يف اية    ،  ويشري إىل ما هم فيه من إعراض وكفر وضالل        ؛  حد شيئاً وال يدفع أحد عن أ    
 : املطاف

وال يزيد الكـافرين    . وال يزيد الكافرين كفرهم عند رم إال مقتاً       . فمن كفر فعليه كفره    " 
 .  " كفرهم إال خساراً

 ذاته خسران يفوق كل     وهذا املقت يف  ؟  ومن ميقته ربه فأي خسران ينتظره     .  واملقت أشد البغض  
 ! ؟ خسران

|     |     | 
لتقصي أي أثر أو أي خرب لشركائهم الذين يدعوم مـن           ،  واجلولة الثانية يف السماوات واألرض    

 : وال تعرف عنهم خرباً، والسماوات واألرض ال حتس هلم أثراً، دون اهللا
أم هلـم   ؟  خلقوا من األرض  أروين ماذا   ؟  أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اهللا      : قل " 

بل إن يعد الظـاملون بعضـهم بعضـاً إال        ؟  أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه      ؟  شرك يف السماوات  
 .  " غروراً

. هذه هي مشهودة منظـورة . فهذه األرض بكل ما فيها ومن فيها.  واحلجة واضحة والدليل بني 
إن كـل شـيء   ! خلقه وأنشـأه  - ري اهللاغ - أي جزء فيها أو أي شيء ميكن أن يدعي مدع أن أحداً    

وهـو  ؛  وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هـو اهللا        . يصرخ يف وجه هذه الدعوى لو جرؤ عليها مدع        
 ! مما يعمل العاجزون أبناء الفناء، ألنه ال تشبهها صنعة، حيمل آثار الصنعة اليت ال يدعيها مدع
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  "  .. ؟ أم هلم شرك يف السماوات " 
فما جيرؤ أحد على أن يزعم هلذه اآلهلة املـدعاة مشـاركة يف خلـق               !  أوىل  وال هذه من باب   

حىت الذين كانوا يشـركون اجلـن أو        . كائنة ما كانت  . وال مشاركة يف ملكية السماوات    ،  السماوات
أو يستشفعوا  . فقصارى ما كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطني على إبالغهم خرب السماء           .. املالئكة

 ! ومل يرتق ادعاؤهم يوماً إىل الزعم بأن هلم شركاً يف السماء. ند اهللاباملالئكة ع
  "  .. ؟ أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه " 

، درجة أن يكون اهللا قد آتى هؤالء الشركاء كتابا فهم مسـتيقنون منـه              -  وحىت هذه الدرجة  
 حيتمل أن يكون هذا السؤال اإلنكاري       والنص .. مل يبلغها أولئك الشركاء املزعومون     - واثقون مبا فيه  

فإن إصرارهم على شـركهم قـد يـوحي بـأم            - ال إىل الشركاء   - موجهاً إىل املشركني أنفسهم   
وليس هـذا صـحيحاً وال      . يستمدون عقيدم هذه من كتاب أوتوه من اهللا فهم على بينة منه وبرهان            

. مر العقيدة إمنا يتلقى من كتاب من اهللا بـين         وعلى هذا املعىن يكون هناك إحياء بأن أ       . ميكن أن يدعوه  
قـد جـاءهم     ع بينما الرسول ؛  وليس هلم من هذا شيء يدعونه     . وأن هذا هو املصدر الوحيد الوثيق     

 ! ؟ وهو السبيل الوحيد الستمداد العقيدة، فما هلم يعرضون عنه. بكتاب من عند اهللا بين
  ..  " بل إن يعد الظاملون بعضهم بعضاً إال غروراً " 

وإن هم إال   . وأم هم املنتصرون يف النهاية    ؛   والظاملون يعد بعضهم بعضاً أن طريقتهم هي املثلى       
  .. ويعيشون يف هذا الغرور الذي ال جيدي شيئاً، يغر بعضهم بعضاً، خمدوعون مغرورون

|     |     | 
 - ت وال يف األرض   بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر وال خـرب يف السـماوا            - واجلولة الثالثة 

 : تكشف عن يد اهللا القوية اجلبارة متسك بالسماوات واألرض وحتفظهما وتدبر أمرمها بال شريك
إنه . إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده               " 

  ..  " كان حليماً غفوراً
اليت ال حتصى منتثرة يف ذلك الفضاء الذي ال         وإىل هذه األجرام    ؛   ونظرة إىل السماوات واألرض   

وال ختـرج   ،  ال ختتل ،  تدور يف أفالكها حمافظة على مداراا     ،  وكلها قائمة يف مواضعها   . تعلم له حدود  
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وال تستند على   ،  )1(وال تشد بأمراس    ،  وكلها ال تقوم على عمد    ،  وال تبطىء أو تسرع يف دورا     ،  عنها
 إىل تلك اخلالئق اهلائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصرية على اليـد             نظرة .. شيء من هنا أو من هناك     

 . اخلفية القاهرة القادرة اليت متسك ذه اخلالئق وحتفظها أن تزول
فما أحد بقادر على أن     ،  واختلت وتناثرت بدداً  ،   ولئن زالت السماوات واألرض عن مواضعها     

حني خيتـل نظـام     . ه القرآن كثرياً لنهاية هذا العامل     وذلك هو املوعد الذي ضرب    . ميسكها بعد ذلك أبداً   
 . ويذهب كل شيء يف هذا الفضاء ال ميسك أحد زمامه؛ األفالك وتضطرب وتتحطم وتتناثر

واالنتـهاء إىل العـامل     . وهذا هو املوعد املضروب للحساب واجلزاء على ما كان يف احلياة الدنيا           
 .  اختالفاً كامالًالذي خيتلف يف طبيعته عن عامل األرض، اآلخر

 :  ومن مث يعقب على إمساك السماوات واألرض أن تزوال بقوله
  ..  " إنه كان حليماً غفوراً " 
وال يأخذ بنواصيهم إىل احلساب واجلزاء إال يف        ،  وال ينهي هذا العامل م    ،  ميهل الناس  " حليماً " 

ال يؤاخذ النـاس بكـل مـا         " غفوراً "  .ويدع هلم الفرصة للتوبة والعمل واالستعداد     . األجل املعلوم 
وهو تعقيب موح ينبه الغـافلني     . بل يتجاوز عن كثري من سيئام ويغفرها مىت علم فيهم خرياً          ،  اجترموا

 . القتناص الفرصة قبل أن تذهب فال تعود
|     |     | 

وفساد ،   نقض للعهد  مث ما انتهوا بعد ذلك إليه من      ،  واجلولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا اهللا عليه       
 : وال تبديل فيها وال حتويل، وحتذير هلم من سنة اهللا اليت ال تتخلف. يف األرض
فلما جـاءهم   . وأقسموا باهللا جهد أميام لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم            " 

 - ء إال بأهله  وال حييق املكر السىي      - استكباراً يف األرض ومكر السىي ء     . نذير ما زادهم إال نفوراً    
  ..  " فلن جتد لسنة اهللا تبديالً ولن جتد لسنة اهللا حتويالً؟ فهل ينظرون إال سنة األولني

وكانوا يرون من أمر احنرافهم     ؛   ولقد كان العرب يرون اليهود أهل كتاب جياوروم يف اجلزيرة         
 عن احلـق الـذي      وإعراضهم،  وكانوا يسمعون من تارخيهم وقتلهم رسلهم     ؛  وسوء سلوكهم ما يرون   

:  ويقسمون باهللا حىت ما يدعون جماالً للتشديد يف القسم        ؛  وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود     . جاءوهم به 
                                                 

 . احلبال املتينة:  األمراس)1(
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يعرضون م ذا التعـبري وال      . يعنون اليهود  ..  " لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم       " 
 ! يصرحون

ا يدعو املستمعني ليشهدوا على ما كـان        يعرضها كأمن  ..  ذلك كان حاهلم وتلك كانت أميام     
وأرسل فـيهم  ، مث يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينما حقق اهللا أمنيتهم        . من هؤالء القوم يف جاهليتهم    

 : نذيراً
  "  .. ! استكباراً يف األرض ومكر السىيء. فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفوراً " 

استكباراً يف األرض   : ن املشددة أن يكون هذا مسلكهم      وإنه لقبيح مبن كانوا يقسمون هذه األميا      
مث يضيف إىل هذه املواجهة     . ويسجل عليهم هذا املسلك   ،  والقرآن يكشفهم هذا الكشف   . ومكر السىيء 

 : ديد كل من يسلك هذا املسلك الزري، األدبية املزرية م
  ..  " وال حييق املكر السىيء إال بأهله " 

 . وهو حييط م وحييق وحيبط أعماهلم؛  ء أحداً إال أنفسهم فما يصيب مكرهم السىي
إم ال ينتظرون إال أن حيل م ما حل باملكـذبني           ؟   وإذا كان األمر كذلك فماذا ينتظرون إذن      

 : وإال أن متضي سنة اهللا الثابتة يف طريقها الذي ال حييد. وهو معروف هلم، من قبلهم
  ..  " ن جتد لسنة اهللا حتويالًول، فلن جتد لسنة اهللا تبديالً " 

|     |     | 
، فهناك نواميس ثابتة تتحقق   ؛  واحلياة ال جتري يف األرض عبثاً     ؛  واألمور ال متضي يف الناس جزافاً     

وال ، كي ال ينظروا األحداث فـرادى ، ويعلمها للناس، والقرآن يقرر هذه احلقيقة. ال تتبدل وال تتحول 
. وحيز حمدود من املكـان ، حمصورين يف فترة قصرية من الزمان ،  ها األصيلة يعيشوا احلياة غافلني عن سنن    

. فيوجههم دائماً إىل ثبات السنن واطراد النـواميس       ،  وسنن الوجود ،  ويرفع تصورهم الرتباطات احلياة   
وداللة ذلك املاضي على ثبات السنن واطراد       ؛  ويوجه أنظارهم إىل مصداق هذا فيما وقع لألجيال قبلهم        

 . يسالنوام
 وهذه اجلولة اخلامسة منوذج من مناذج هذا التوجيه بعد تقرير احلقيقة الكلية من أن سـنة اهللا ال                  

 : تتبدل وال تتحول
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 وكانوا أشد منهم قوة    - أو مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم            " 
 .  "  كان عليماً قديراًإنه. وما كان اهللا ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض -

وتأمل ما كـانوا    ،  والوقوف على مصارع الغابرين   ؛   والسري يف األرض بعني مفتوحة وقلب يقظ      
  .. كل أولئك خليق بأن تستقر يف القلب ظالل وإحياءات ومشاعر وتقوى .. فيه وما صاروا إليه

، لى مصارع الغـابرين    ومن مث هذه التوجيهات املكررة يف القرآن للسري يف األرض والوقوف ع           
وإذا أحست  . وإذا وقفت ال حتس   . فال تقف ،  وإيقاظ القلوب من الغفلة اليت تسدر فيها      . وآثار الذاهبني 

وقصور عن إدراك األحداث وربطهـا      . وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن اهللا الثابتة         . ال تعترب 
الذي يعيش حياتـه منفصـلة      ،   من احليوان البهيم   وهي امليزة اليت متيز اإلنسان املدرك     . بقوانينها الكلية 

واجلنس البشري كله وحدة أمام وحدة السـنن        . وال قاعدة حتكمها  ،  ال رابط هلا  ؛  اللحظات واحلاالت 
 . والنواميس

فلـم   - وكانوا أشد منهم قوة -  وأمام هذه الوقفة اليت يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم         
القوة اليت ال يغلبها    . أمام هذه الوقفة يوجه حسهم إىل قوة اهللا الكربى        . تومتعصمهم قوم من املصري احمل    

 : واليت أخذت الغابرين وهي قادرة على أخذهم كاألولني؛ شيء وال يعجزها شيء
  ..  " وما كان اهللا ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض " 

 :  ويعقب على هذه احلقيقة مبا يفسرها ويعرض اسانيدها
  ..  " إنه كان عليماً قديراً " 

فال يند عن علمه    . وتقوم قدرته إىل جانب علمه    ؛   حييط علمه بكل شيء يف السماوات واألرض      
وال مهـرب مـن   . ومن مث ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف األرض        . وال يقف لقدرته شيء   ،  شيء

 .  . " إنه كان عليماً قديراً:  " قدرته وال استخفاء من علمه
|     |     | 

ويؤكـد أن   ؛  يكشف عن حلم اهللا ورمحته إىل جانب قوته وقدرتـه         ،  وأخرياً جييء ختام السورة   
 : ال يؤثر يف دقة احلساب وعدل اجلزاء يف النهاية، إمهال الناس عن حلم وعن رمحة

ولكن يـؤخرهم إىل أجـل      . ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة            " 
  ..  " فإذا جاء أجلهم فإن اهللا كان بعباده بصرياً. مىمس
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ومـن ظلـم يف األرض      ،  ومن شر يف األرض وفسـاد     ،   إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة اهللا       
 - لضخامته وشناعته وبشاعته   - لتجاوزهم،  إن هذا كله لفظيع شنيع ولو يؤاخذ اهللا الناس به         . وطغيان

ال حلياة البشر   . صبحت األرض كلها غري صاحلة للحياة إطالقاً      وأل. إىل كل حي على ظهر هذه األرض      
 ! ولكن لكل حياة أخرى، فحسب

والتعبري على هذا النحو يربز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره املفسد املدمر للحياة كلها لو                
 . آخذهم اهللا به مؤاخذة سريعة

 :  غري أن اهللا حليم ال يعجل على الناس
  ..  "  إىل أجل مسمىولكن يؤخرهم " 

ويـؤخرهم مجاعـات إىل   .  يؤخرهم أفراداً إىل أجلهم الفردي حىت تنقضي أعمارهم يف الـدنيا     
ويؤخرهم جنساً إىل أجلهم احملدد لعمر هذا       . أجلهم يف اخلالفة املقدرة هلم حىت يسلموها إىل جيل آخر         

 .  صنعاًويفسح هلم يف الفرصة لعلهم حيسنون. العامل وجميء الساعة الكربى
  ..  " فإذا جاء أجلهم " 

 : فإن اهللا لن يظلمهم شيئاً، وحان وقت احلساب واجلزاء،  وانتهى وقت العمل والكسب
  ..  " فإن اهللا كان بعباده بصرياً " 

ال تفوت منهم وال عليهم كـبرية       ،   وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حسام وفق عملهم وكسبهم       
 . وال صغرية

|     |     | 
جاعـل  .  "  هذا هو اإليقاع األخري يف السورة اليت بدأت حبمد اهللا فاطر السـماوات واألرض             

وما فيها من تبشري وإنذار فإما إىل جنة        . حيملون رسالة السماء إىل األرض     " املالئكة رسالً أويل أجنحة   
  .. وإما إىل نار

وهـذه ايـة    .  طوفت ا السورة    وبني البدء واخلتام تلك اجلوالت العظام يف تلك العوامل اليت         
  .. واية اإلنسان. واية احلياة. املطاف
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

ة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا  مبل دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 . إىل عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني واألديان العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

ل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت         األصعدة للجهاد يف سبي    دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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