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 ِإنَّ ِفي السماواِت والْأَرِض لَآياٍت لِّلْمؤِمِنني       2 تِرتيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم        1حم  + 

 واخِتلَاِف اللَّيِل والنهاِر وما أَنزلَ اللَّه ِمـن         4 آيات لِّقَوٍم يوِقنونَ      وِفي خلِْقكُم وما يبثُّ ِمن دابةٍ      3
  5السماء ِمن رزٍق فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها وتصِريِف الرياِح آيات لِّقَوٍم يعِقلُونَ 

      كلَيا علُوهتاللَِّه ن اتآي ونَ        ِتلْكِمنؤاِتِه يآياللَِّه و دعِديٍث بح فَِبأَي قلٌ لِّكُلِّ أَفَّـاٍك     6ِبالْحيو 
 وِإذَا 8 يسمع آياِت اللَِّه تتلَى علَيِه ثُم يِصر مستكِْبرا كَأَن لَّم يسمعها فَبشره ِبعـذَاٍب أَِلـيٍم   7أَِثيٍم  

  اِتنآي ِمن ِلمع         ِهنيم ذَابع ملَه لَِئكا أُووزا هذَهخئًا اتيـا         9ا شم مهـنِني عغلَا يو منهج اِئِهمرِمن و 
        ِظيمع ذَابع ملَهاء وِليوِن اللَِّه أَوذُوا ِمن دخا اتلَا مئًا ويوا شبوا   10كَسكَفَـر الَّـِذينى ودذَا هه 

  11 ربِهم لَهم عذَاب من رجٍز أَِليم ِبآياِت
 12اللَّه الَِّذي سخر لَكُم الْبحر ِلتجِري الْفُلْك ِفيِه ِبأَمِرِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ               

ا مِميعِض جا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السلَكُم م رخسونَ وفَكَّرتٍم ياٍت لَّقَولَآي ِإنَّ ِفي ذَِلك ه13ن  
 مـن  14قُل لِّلَِّذين آمنوا يغِفروا ِللَِّذين ال يرجون أَيام اللَِّه ِليجِزي قَوما ِبما كَانوا يكِْسـبونَ     

  15ربكُم ترجعونَ عِملَ صاِلحا فَِلنفِْسِه ومن أَساء فَعلَيها ثُم ِإلَى 
ولَقَد آتينا بِني ِإسراِئيلَ الِْكتاب والْحكْم والنبوةَ ورزقْناهم من الطَّيباِت وفَضـلْناهم علَـى              

  الَِمنيا          16الْعِد معلَفُوا ِإلَّا ِمن بتا اخِر فَمالْأَم ناٍت منيم باهنيآتو         ـكبِإنَّ ر مهنيا بيغب الِْعلْم ماءهج 
 ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة من الْأَمِر فَاتِبعها ولَـا          17يقِْضي بينهم يوم الِْقيامِة ِفيما كَانوا ِفيِه يختِلفُونَ         

 لَن يغنوا عنك ِمن اللَِّه شيئًا وِإنَّ الظَّاِلِمني بعضهم أَوِلياء بعٍض             ِإنهم 18تتِبع أَهواء الَِّذين لَا يعلَمونَ      
 ِقنيتالْم ِليو اللَّهونَ 19ووِقنِم يةٌ لِّقَومحرى ودهاِس وِللن اِئرصذَا ب20 ه  

هم كَالَِّذين آمنوا وعِملُـوا الصـاِلحاِت سـواء         أًم حِسب الَِّذين اجترحوا السيئَاِت أّن نجعلَ      
 وخلَق اللَّه السماواِت والْأَرض ِبالْحق وِلتجزى كُلُّ نفْـٍس          21محياهم ومماتهم ساء ما يحكُمونَ      

  22ِبما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ 
ِإلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى ِعلٍْم وختم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعلَ علَى بصـِرِه              أَفَرأَيت مِن اتخذَ    

  _23ِغشاوةً فَمن يهِديِه ِمن بعِد اللَِّه أَفَلَا تذَكَّرونَ 
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|     |     | 
وطريقتهم يف مواجهـة    ،  ميةهذه السورة املكية تصور جانباً من استقبال املشركني للدعوة اإلسال         

واتباعهم للهوى اتباعاً كامالً يف غري ما حترج        ،  وتعنتهم يف مواجهة حقائقها وقضاياها    ،  حججها وآياا 
كذلك تصور كيف كان القرآن يعاجل قلوم اجلاحمة الشاردة مع          . من حق واضح أو برهان ذي سلطان      

، ويذكرهم عذابـه  ،   القاطعة العميقة التأثري والداللة    وهو يواجهها بآيات اهللا   ؛  املغلقة دون اهلدى  ،  اهلوى
 . ويعرفهم بنواميسه املاضية يف هذا الوجود، ويقرر هلم سننه، ويصور هلم ثوابه

نرى فريقاً من النـاس  ،  ومن خالل آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة يف مكة  
ترمسه هـذه   ،  سىيء األدب يف حق اهللا وحق كالمه       ،شديد العناد ،  مكابراً يف احلق  ،  مصرا على الضاللة  

 : وتواجهه مبا يستحقه من الترذيل والتحذير والتهديد بعذاب اهللا املهني األليم العظيم، اآليات
فبشره ،  مث يصر مستكرباً كأن مل يسمعها     ،  يسمع آيات اهللا تتلى عليه    . ويل لكل أفاك أثيم    " 

وال ،  من ورائهم جهنم  . أولئك هلم عذاب مهني   ،  اختذها هزواً وإذا علم من آياتنا شيئاً      . بعذاب أليم 
  "  .. يغين عنهم ما كسبوا شيئاً وال ما اختذوا من دون اهللا أولياء وهلم عذاب عظيم

ال يقيمـون وزنـاً     ؛  رمبا كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير       ،   ونرى مجاعة من الناس   
لفارق األصيل بينهم وهم يعملون السيئات وبني املؤمنني الـذين          وال حيسون با  ،  حلقيقة اإلميان اخلالصة  

ويقـرر سـوء    ،  والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقاً أصيالً يف ميزان اهللا بني الفريقني          . يعملون الصاحلات 
وقيام األمر يف ميزان اهللا على العدل األصيل يف صلب الوجود كلـه             ؛  حكمهم وسوء تصورهم لألمور   

 : كوينمنذ بدء اخللق والت
سـواء  ،  أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصـاحلات            " 

ولتجزى كـل نفـس مبـا       ،  وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق    ! ساء ما حيكمون  ؟  حمياهم وممام 
  "  .. وهم ال يظلمون، كسبت

ويطيع كل ما   ،   الذي يتعبده  فهو إهله ،  ونرى فريقاً من الناس ال يعرف حكماً يرجع إليه إال هواه          
وهو يعجب من أمره ويشهر بغفلتـه       ؛  نرى هذا الفريق من الناس مصوراً تصويراً فذاً يف هذه اآلية          . يراه

 : وعماه
وجعل على بصره   ،  وختم على مسعه وقلبه   ،  وأضله اهللا على علم   ،  أفرأيت من اختذ إهله هواه     " 
 "  ..  ؟ أفال تذكرون؟ فمن يهديه من بعد اهللا؟ غشاوة
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، ويشك كل الشك يف قضية البعث واحلسـاب       ،   ونرى هذا الفريق من الناس ينكر أمر اآلخرة       
والقرآن يوجه هـذا الفريـق إىل   . ويتعنت يف اإلنكار ويف طلب الربهان مبا ال سبيل إليه يف هذه األرض   

 : وهم عنها معرضون، الدالئل القائمة احلاضرة على صدق هذه القضية
، وما هلم بذلك من علم    . وما يهلكنا إال الدهر   ،  ي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا     ما ه : وقالوا " 

ائتوا بآبائنا إن كنـتم     : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إال أن قالوا          . إن هم إال يظنون   
س ال  ولكن أكثـر النـا    . اهللا حيييكم مث مييتكم مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه           : قل. صادقني
  "  .. يعلمون

ويصـفه القـرآن يف   ،  وجيوز أن يكون هؤالء مجيعاً فريقاً واحداً من الناس يصدر منه هذا وذاك            
مبا يف ذلك بعـض     . كما جيوز أن يكونوا فرقاً متعددة ممن واجهوا الدعوة يف مكة          . السورة هنا وهناك  

ن هذا الفريق ليعترب ا أهل مكة       وجيوز أن تكون هذه إشارة ع     . وقليل منهم كان يف مكة    ،  أهل الكتاب 
 . دون أن يقتضي هذا وجوده يف مكة بالذات يف ذلك احلني

وحتدث عنهم يف هـذه     ،   وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤالء الناس بصفام تلك وتصرفام          
وحذرهم حسـاب يـوم     ،  كذلك واجههم بآيات اهللا يف اآلفاق ويف أنفسهم        .. السورة ذلك احلديث  

 . وبصرهم مبا جرى ملن قبلهم ممن احنرفوا عن دين اهللا القومي، القيامة
 :  واجههم بآيات اهللا يف هذا األسلوب البسيط املؤثر العميق

ويف خلقكم وما يبث من دابة آيـات لقـوم          . إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني      " 
، أحيا بـه األرض بعـد موـا   واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق ف   . يوقنون

فبأي حـديث بعـد اهللا      ،  تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق     . وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون    
  "  .. ؟ وآياته يؤمنون

 :  وواجههم ا مرة أخرى يف صورة نعم من أنعم اهللا عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرها
. أمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشـكرون اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب      " 

  "  .. إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه
 :  كذلك واجههم حباهلم يوم القيامة الذي ينكرونه أو ميارون فيه
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. ىل كتاـا  كل أمة تدعى إ   . وترى كل أمة جاثية   . ويوم تقوم الساعة يومئذ خيسر املبطلون      " 
فأما . هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون          . اليوم جتزون ما كنتم تعملون    

وأما الـذين كفـروا     . ذلك هو الفوز املبني   . الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيدخلهم رم يف رمحته       
إن وعد اهللا حق والسـاعة ال       : وإذا قيل ؟  أفلم تكن آيايت تتلى عليكم فاستكربمت وكنتم قوماً جمرمني        

وبدا هلـم سـيئات مـا    . وما حنن مبستيقنني، إن نظن إال ظناً، ما ندري ما الساعة  : قلتم. ريب فيها 
، اليوم ننساكم كما نسيتم لقـاء يـومكم هـذا         : وقيل. وحاق م ما كانوا به يستهزئون     ،  عملوا

 اهللا هزواً وغرتكم احلياة الدنيا فاليوم      ذلكم بأنكم اختذمت آيات   : وما لكم من ناصرين   ،  ومأواكم النار 
  "  .. ال خيرجون منها وال هم يستعتبون

فبني أن هذا األصـل عميـق يف        ؛  كذلك مل يدع أي لبس أو شك يف عدالة اجلزاء وفردية التبعة           
 : ذلك حني يقول. وعليه يقوم هذا الوجود، تكوين الوجود كله

  "  .. مث إىل ربكم ترجعون ،من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها " 
 وحني يرد على من حيسبون وهم جيترحون السيئات أم عند اهللا كـاملؤمنني الـذين يعملـون                 

 : فيقول، الصاحلات
  "  .. ولتجزى كل نفس مبا كسبت وهم ال يظلمون، وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق " 

|     |     | 
لكننا قسمناها إىل درسني اثنني لتيسـري عرضـها         و؛  والسورة كلها وحدة يف عالج موضوعها     

 . وتفصيلها
ترتيل الكتاب من   :  " واإلشارة إىل القرآن الكرمي    " . ميم. حا:  "  وهي تبدأ باألحرف املقطعة   

إزاء أولئك الذين يغفلون    ،  ومتجيده وتعظيمه ،  وختتم حبمد اهللا وربوبيته املطلقة     "  .. اهللا العزيز احلكيم  
. فلله احلمد رب السماوات ورب األرض رب العاملني       :  " هزئون ا ويستكربون عنها   عن آياته ويست  

  "  .. وهو العزيز احلكيم، وله الكربياء يف السماوات واألرض
. وبيان دقيق عميـق ،  ويسري سياق السورة يف عرض موضوعها يف يسر وهوادة وإيضاح هادىء         

 . قاع عنيف كأنه مطارق تقرع القلوبعلى غري ما يسري سياق سورة الدخان قبلها يف إي
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وتـارة بـاللمس    . يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق    ،  ومرتل هذا القرآن  ،   واهللا خالق القلوب  
وحسب تنـوع حاالـا     . حسب تنوعها هي واختالفها   . وتارة بالبيان اهلادى ء الرقيق    ،  الناعم الرفيق 

  .. حلكيموهو العزيز ا. وهو اللطيف اخلبري. ومواقفها يف ذاا
  واآلن نأخذ يف التفصيل 

|     |     | 
ويف . إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني     . ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم     . حم " 

واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء مـن    . خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون       
  "  .. آيات لقوم يعقلون، يف الرياحوتصر، رزق فأحيا به األرض بعد موا

وفيهما داللـة   . ويذكر بعدمها ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم        " ميم. حا:  "  يذكر احلرفني 
من ناحيـة أن هـذا      . كما أسلفنا احلديث عن األحرف املقطعة يف أوائل السور        ،  على مصدر الكتاب  

فهذه داللة قائمة علـى     ،  قدرون على شيء منه   وهم ال ي  ،  الكتاب املعجز مصوغ من مثل هذه األحرف      
الذي خيلق كل شيء     " احلكيم.  " القادر الذي ال يعجزه شيء     " العزيز " أن ترتيل هذا الكتاب من اهللا     

 . وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من ألوان النفوس. وميضي كل أمر حبكمة، بقدر
يشري إىل آيات اهللا املبثوثـة يف الكـون مـن        ؛  اب وقبل أن يعرض للقوم وموقفهم من هذا الكت       

ويوجه قلوم إليها لعلـها توقظهـا وتفـتح         . وقد كانت وحدها كفيلة بتوجيههم إىل اإلميان      . حوهلم
 : وخالق هذا الكون العظيم، وتستجيش فيها احلساسية باهللا مرتل هذا الكتاب، مغاليقها

 .  "  .إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني " 
. وال حال دون حـال    ،   واآليات املبثوثة يف السماوات واألرض ال تقتصر على شيء دون شيء          

  .. فحيثما مد اإلنسان ببصره وجد آيات اهللا تطالعه يف هذا الكون العجيب
 ؟  وأي شيء ليس آية

مبعثرة كالنثـار    - على ضخامتها  - وهي،  وأفالكها اهلائلة ،  هذه السماوات بأجرامها الضخمة   
  .. ! اجلميل .. الفضاء اهلائل الرهيب .. صغري يف الفضاءال

تناسق مجيل ال تشبع العني من النظـر   ..  ودورة هذه األجرام يف أفالكها يف دقة واطراد وتناسق     
 ! وال يشبع القلب من متليه، إليه
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ـ   ، وهي ذرة،  وهذه األرض الواسعة العريضة بالقياس إىل البشر  وم أو هبـاءة بالقيـاس إىل النج
تتوه لوال القدرة اليت متسك ا وتنتظمها يف العقـد   .. مث بالقياس إىل هذا الفضاء الذي تتوه فيه  . الكبرية

 ! الكوين الذي ال يتوه شيء فيه
،  وما أودعه اهللا طبيعة هذه األرض يف موقعها الكوين اخلاص من صالحية لنشوء احليـاة فوقهـا   

لو اختلت خصيصة واحدة منها أو ختلفت مـا  .  متناسقةومن خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة     
  )1(! أمكن أن تقوم فيها احلياة أو تدوم

وكل جزء من كل شيء ومن كل حي يف هذه           .. آية ..  وكل شيء يف هذه األرض وكل حي      
هذه الورقة الصـغرية يف هـذه الشـجرة          .. آية .. والصغري الدقيق كالضخم الكبري    .. آية .. األرض

آيـة يف وظيفتـها     . آية يف لوا وملمسها   ،  آية يف شكلها وحجمها    .. آية .. أو النبتة اهلزيلة  الضخمة  
. آية يف خصائصها ولوـا وحجمهـا       .. آية .. وهذه الشعرة يف جسم احليوان أو اإلنسان      . وتركيبها

نسان ببصره يف   وحيثما مد اإل  . آية يف مادا وتنسيقها ووظيفتها     .. آية .. وهذه الريشة يف جناح الطائر    
 . وأعلنت عن نفسها لقلبه ومسعه وبصره، األرض أو يف السماء تزامحت اآليات وتراكبت

 ؟ ملن؟ ملن تعلن هذه اآليات عن نفسها؟ من الذي يرى هذه اآليات ويستشعرها،  ولكن
  "  .. للمؤمنني " 

حساس مبا فيها من آيات     واإل؛   فاإلميان هو الذي يفتح القلوب لتلقي األصداء واألضواء واألنداء        
وتلـتقط  ؛ واإلميان هو الذي ختالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف . اهللا املبثوثة يف األرض والسماء    

وطابعها املميز يف كل مـا      ،  تشري كلها إىل اليد الصانعة    ،  ما يذخر به الكون من إحياءات خفية وظاهرة       
هذه اليد فهو خارق معجـز ال يقـدر علـى    وكل ما خرج من . تصوغه وتبدعه من أشياء ومن أحياء    

 . إبداعه أحد من خلق اهللا
وهـم ـا أكثـر      ،  وهي أقرب إليهم  ؛   مث ينتقل م السياق من آفاق الكون إىل ذوات أنفسهم         

 : حساسية
  "  .. ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون " 

                                                 
 .  من الظالل19 جزء 2550 2548ص" وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقِْديراً :  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(
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وذه الوظـائف اللطيفـة   ، الفريدةوذه اخلصائص ،  وخلق هذا اإلنسان ذا التكوين العجيب    
ولكن التركيب العضـوي    ! ولقرا منا ،  خارقة نسيناها لطول تكرارها   . خارقة. الدقيقة املتنوعة الكثرية  

جلارحة واحدة من جوارح هذا اإلنسان مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة واسـتهواالً هلـذا التركيـب              
 ! العجيب

! وفيما هو أصغر من اإلميبـا . اإلميبا ذات اخللية الواحدةيف  .  إن احلياة يف أبسط صورها معجزة     
وهو يف تركيبه النفسي أشد تركباً وتعقـداً مـن          ؟  فكيف ا يف هذا اإلنسان الشديد التركيب والتعقيد       

 ! تركيبه العضوي
ال حيصـيها إال  ،  وأشكاالً وأحجاماً ،   وحوله تلك اخلالئق اليت تدب على األرض أنواعاً وأجناساً        

، معجز يف تناسب حيواته على هذه األرض      . معجز يف تصريفه  . وأصغرها كأكربها معجز يف خلقه     .اهللا
ومتنع طغيانه على األجنـاس األخـرى       ،  حتفظ وجوده وامتداده  ،  حبيث ال يزيد جنس عن حدود معينة      

تركـب  و؛  واليد املمسكة بزمام األنواع واألجناس تزيد فيها وتنقص حبكمة وتقدير         . طغيان إبادة وإفناء  
  .. يف كل منها من اخلصائص والقوى والوظائف ما حيفظ التوازن بينها مجيعاً

ولكنها يف مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقيـاس          .  النسور جارحة ضارية وعمرها مديد    
وكيف ؟  ولنا أن نتصور كيف كان األمر يكون لو كان للنسور نسل العصافري            .. إىل العصافري والزرازير  

 ! نت تقضي على مجيع الطيوركا
إا ما  ؟  فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء     .  واألسود كذلك يف عامل احليوان كاسرة ضارية      

ولكن اليد اليت متسك بالزمام جتعل نسلها حمـدوداً بالقـدر    .. كانت تبقي على حلم يف الغابة وال غذاء     
 . إليها لسبب معلوموتكثر من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما ! املطلوب

ويف مقابل هذا ال تعيش إال حوايل        ..  والذبابة الواحدة تبيض يف الدورة الواحدة مئات األلوف       
لكان الـذباب يغطـي     ؟  فكيف لو افلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنني         . أسبوعني اثنني 

ق تقدير دقيق حمسوب فيه حسـاب       ولكن اليد املدبرة هناك تضبط األمور وف      ؟  األجسام ويأكل العيون  
 . كل احلاجات واألحوال والظروف

وعـامل  ،  يف عـامل النـاس    . ويف تدبريه وتقديره  . ويف خصائصه . يف اخللق ذاته  .  وهكذا وهكذا 
 ؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها؟ ولكن ملن. آيات ناطقة. يف هذا كله آيات .. الدواب

  "  .. لقوم يوقنون " 
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اليقني الذي يدع القلوب     .. وكي تنيب ،  وكي تتأثر ،  احلالة املهيئة للقلوب كي حتس     واليقني هو   
. ويف راحة من القلق واحلرية والزعزعة     ،  وتتلقى حقائق الكون يف هدوء ويسر وثقة      ؛  تقر وتثبت وتطمئن  

 . أكرب النتائج وأعظم اآلثار يف هذا الوجود، فتصوغ من أقل ما حتصل
وما ينشأ عنها من    ،  إىل الظواهر الكونية  ،  فسهم وحركة األحياء حوهلم    مث ينتقل م من ذوات أن     
 : أسباب احلياة هلم ولألحياء مجيعاً

، وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعـد موـا             ،  واختالف الليل والنهار   " 
  "  .. آيات لقوم يعقلون، وتصريف الرياح

     ما يف نفوس البشر التكرار      واختالف الليل والنهار ظاهرتان قد يولكن أية عجيبـة    ! خلق جد
إن القلب الشاعر املتفتح يـرى هـذه        ؟  تطالع احلس البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار          

 . ويرى يد اهللا اليت تدير الكون كله كلما رأى الليل والنهار؛ وينتفض هلا دائماً، العجيبة دائماً
ويعرفون أن الليـل والنـهار      ،  تسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية     وي،   وتنمو معارف البشر  

ولكـن  . ظاهرتان تنشآن عن دورة األرض حول حمورها أمام الشمس مرة يف كل أربع وعشرين ساعة              
دورة هذا اجلرم حول نفسـه      . فإن دورة األرض هذه عجيبة أخرى     . العجيبة ال تنقص شيئاً ذه املعرفة     

غري مستند إىل شيء إال إىل القـدرة الـيت   ، سابح يف الفضاء ،  هو عائم يف اهلواء   و،  ذه السرعة املنتظمة  
وذا القدر الذي يسمح لألحياء واألشياء أن       ،  متسك به وتديره كما شاءت ذا النظام الذي ال يتخلف         

 ! تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر يف الفضاء
ية هاتني الظاهرتني على سطح األرض بالقياس إىل احلياة          ويتوسع البشر يف علمهم فيدركون أمه     

ويعرفون أن تقسيم األوقات بني الليل والنهار ذه النسبة على سطح هذا الكوكـب عامـل         ؛  واألحياء
وأنه لو مل توجد هاتان الظاهرتان ذا القدر وعلى هذا النظام لتغري            ؛  رئيسي لوجود احلياة وبقاء األحياء    

ومـن مث  ! من األحيـاء . وخباصة تلك احلياة اإلنسانية اليت ختص املخاطبني،  ألرضكل شيء على هذه ا    
 ! تزداد هاتان الظاهرتان أمهية يف احلس البشري وال تنقصان

  "  .. وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موا " 
ولكـن رزق   .  منه القـدماء   كما فهم .  والرزق قد يكون املقصود به هو املاء النازل من السماء         

بل إا هلـي    . فهذه األشعة اليت ترتل من السماء ليست أقل أثراً يف إحياء األرض من املاء             . السماء أوسع 
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، فحرارة الشمس هي اليت تبخر املاء من البحار فتتكاثف وتـرتل أمطـاراً         . اليت ينشأ عنها املاء بإذن اهللا     
 ! حتيا باملاء وحتيا باحلرارة والضياء سواء. بعد مواوحتيا ا األرض ؛ وجتري عيوناً وأاراً

  "  .. وتصريف الرياح " 
وفق النظام الـدقيق    ،  دافئة وباردة ،  منحرفة ومستقيمة ،  وشرقاً وغرباً ،   وهي متضي مشاالً وجنوباً   

وحساب كل شيء فيه حساباً دقيقاً ال يتـرك شـيئاً           ؛  املنسوق املقصود يف تصميم هذا الكون العجيب      
وبـالرزق  ،  وبظاهريت الليل والنهار  ،  ولتصريف الرياح عالقة معروفة بدورة األرض      .. لمصادفة العمياء ل

. وتصـريفه كمـا اراد    ،  وكلها تتعاون يف حتقيق مشيئة اهللا يف خلق هذا الكون         . الذي يرتل من السماء   
 ؟ ولكن ملن. معروضة يف الكون " آيات " وفيها

  "  .. لقوم يعقلون " 
 . وله يف هذا امليدان جمال، نا عمل فللعقل ه

|     |     | 
الذين يوقنون والـذين  . يشري إليها هذه اإلشارات املوحية للمؤمنني    ،  هذه بعض آيات اهللا الكونية    

، وختاطب الفطر بلغتها املباشرة   ،  وتوقظ العقول ،  فتلمس القلوب ،  يشري إليها بآيات اهللا القرآنية    . يعقلون
ال حيتاج إيقاظها إال إىل كلمات موحية كآيات هـذا          ،  كون من صلة عميقة باطنة    مبا بينها وبني هذا ال    

ومن مل توقظه هذه اإلشارات املوحية      ؛  فمن مل يؤمن ذه اآليات فال رجاء يف أن يؤمن بسواها          . القرآن
 : فلن توقظه الصرخات من غري هذا الصوت املستجاب

  "  .. ؟ بعد اهللا وآياته يؤمنونتلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث  " 
وإن أيـة   . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع اهللا يف الكون        .  إن أي كالم لن يبلغ كالم اهللا يف القرآن        

  "  .. ؟ فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون.  " حقيقة لن تبلغ حقيقة اهللا يف الثبوت والوضوح واليقني
 : د والتنكيل وهنا ال يليق مبن ال يؤمن إال التهدي

فبشـره  . يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث يصر مستكرباً كأن مل يسمعها          . ويل لكل افاك أثيم    " 
وال ،  من ورائهم جهنم  . أولئك هلم عذاب مهني   ،  وإذا علم من آياتنا شيئاً اختذها هزواً      . بعذاب أليم 

  "  .. ب عظيموهلم عذا، يغين عنهم ما كسبوا شيئاً وال ما اختذوا من دون اهللا أولياء
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جانباً من استقبال املشركني هلذه الدعوة       - كما أسلفنا يف تقدمي السورة     -  وتصور هذه اآليات  
ومكابرم يف هذا احلق كأنه     ،  واستكبارهم عن مساع كلمة احلق البني     ،  وإصرارهم على باطلهم  ،  يف مكة 

ذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديـد      ومقابلة القرآن هل   .. وسوء أدم مع اهللا وكالمه    ،  مل يطرق أذهام  
 . والتلويح بالعذاب األليم املهني العظيم، والوعيد

  "  .. ويل لكل أفاك أثيم " 
والتهديد شامل  . واألثيم الكثري املقارفة لإلمث   . واألفاك الكذاب املارد على الكذب    .  والويل اهلالك 
الصادق . القادر على اهلالك والدمار   ،  هر اجلبار وهو ديد صادر من اهللا القوي القا      . لكل من هذه صفته   

 . فهو ديد رعيب مفزع مرهوب. الوعد والوعيد واإلنذار
أنه يصر على الباطل ويستكرب على احلق ويتعاىل عـن          ،  آية إفكه وعالمة إمثه   .  هذا األفاك األثيم  

 : وال يتأدب باألدب الالئق مع اهللا، اخلضوع آليات اهللا
  "  .. مث يصر مستكرباً كأن مل يسمعها،  تتلى عليهيسمع آيات اهللا " 

، إال أا تتكرر يف كل جاهلية     ،   وهذه الصورة البغيضة ولو أا صورة فريق من املشركني يف مكة          
من يسمع آيات اهللا تتلـى عليـه مث   ، وبني من يقال إم مسلمون، فكم يف األرض. وتتكرر اليوم وغداً 

وال ،  وال تعاونه على باطلـه    ،  وال تسري مع مألوفه   ،  ألا ال توافق هواه    ؛يصر مستكرباً كأن مل يسمعها    
 ! وال تتمشى له مع اجتاه، تقره على شره

  "  .. فبشره بعذاب أليم " 
يف صـوت   ،  فليأته الويل املنظور  ،  فإذا كان ال يسمع النذير    . فهي هنا للسخرية  .  والبشارة للخري 

 ! زيادة يف السخرية والتحقري! البشري
  "  .. وإذا علم من آياتنا شيئاً اختذها هزواً " 

وهي صورة كذلك مكرورة يف اجلاهليات      . وهذه أشد وأنكى  .  بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها    
، من يستهزىء بآيات اهللا اليت يعلمهـا      . وبني من يقال إم مسلمون    . وكم من الناس  . األوىل واألخرية 

 . ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس واحلياة إليها؛ ن اويتخذها مادة للسخرية منها وممن يؤمنو
  "  .. أولئك هلم عذاب مهني " 

 .  فاملهانة هي اجلزاء املناسب ملن يستهزى ء بآيات اهللا وهو يعلمها
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 : ولكنه يف حقيقته قائم موجود. وإن كان موعده آتياً بعد حني؛  وهو عذاب حاضر قريب
  "  .. من ورائهم جهنم " 
أم ال يرونه ألنه من ورائهـم وال       .. وظالله. مقصودة ظالله فوق معناه    " من ورائهم  " فظ ول

 ! وال يفوم فهم سيقعون فيه؛ يتقونه ألم يف غفلة عنه
  "  .. وال يغين عنهم ما كسبوا شيئاً وال ما اختذوا من دون اهللا أولياء " 

هباء ال يقـدرون علـى       - ولو صلح  - ملهمفع،   فليس شيء مما عملوا أو ملكوا بنافعهم شيئاً       
وأولياؤهم . وملكهم زائل ال يصاحبهم منه شيء فيه غناء       . وهو قائم على غري أساس من إميان      ،  شيء منه 

 . ال ميلكون هلم نصراً وال شفاعة - آهلة أو أعواناً وجنداً أو خالناً - من دون اهللا
  "  .. وهلم عذاب عظيم " 

جسيم يقتضـي جسـامة     ،  يف االستهزاء بآيات اهللا قبيح يقتضي املهانة      فجرمهم  .  فوق أنه مهني  
  .. التعذيب

بكلمـة  ،  والصد عنها واالستكبار  ،  الذي ورد فيه ذكر االستهزاء بآيات اهللا      ،  وينتهي هذا املقطع  
 : وجزاء من يكفر ذه احلقيقة يف إمجال؛ عن حقيقة هذه اآليات

  "  .. م عذاب من رجز أليموالذين كفروا بآيات رم هل. هذا هدى " 
فالـذي  . هدى ممحض ال يشوبه ضالل    . هدى خالص مصفى  .  إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى     

. الذي ميثله توكيد معىن الشدة واإليـالم      . يستحق أمل العذاب  ،  وهذه حقيقتها ،  يكفر بعد ذلك باآليات   
. تكرار بعد تكـرار    ..  أليم والعذاب الذي يهددون به هو عذاب من رجز       . فالرجز هو العذاب الشديد   

 . يليق مبن يكفر باهلدى اخلالص املمحض الصريح. وتوكيد بعد توكيد
|     |     | 

بالتذكري بأنعم اهللا الـيت  ، يعود فيلمس قلوم ملساً رفيقاً  ،  والوعيد الرعيب ،  وبعد التهديد املخيف  
 : سخرها هلم يف هذا الكون العريض

ولعلكـم  ،  ولتبتغـوا مـن فضـله     ،  تجري الفلك فيه بأمره   اهللا الذي سخر لكم البحر ل      " 
 إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون     ،  وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه         . تشكرون

 ..  " 
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الـذي  ،  بالقسط الوافر  - سبحانه - حيظى من رعاية اهللا    .. اإلنسان ..  إن هذا املخلوق الصغري   
وذلك باالهتداء إىل طرف مـن      . وينتفع ا على شىت الوجوه    ،  ية اهلائلة يتيح له أن يسخر اخلالئق الكون     

ولوال هذا االهتداء إىل طرف السر ما       ! والذي تسري وفقه وال تعصاه    ،  سر الناموس اإلهلي الذي حيكمها    
بل ما استطاع أن يعـيش  ؛ استطاع اإلنسان بقوته اهلزيلة احملدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون اهلائلة 

 . وهي هذه املردة اجلبابرة من القوى والطاقات واألحجام واألجرام، وهو هذا القزم الصغري؛ امعه
فهداه إىل شيء من سر تكوينـها       ،   والبحر أحد هذه اجلبابرة الضخام اليت سخرها اهللا لإلنسان        

ارة وال  وهي تطفو على ثبج أمواجه اجلب     ،  عرف منه هذه الفلك اليت متخر هذا اخللق اهلائل        ؛  وخصائصها
وخلـق  ، الذي خلق البحر ذه اخلصائص - سبحانه - فهو "  .. لتجري الفلك فيه بأمره   !  " ختشاها

وسائر  .. وسرعة الرياح وجاذبية األرض   ،  وجعل خصائص الضغط اجلوي   ؛  مادة الفلك ذه اخلصائص   
وهدى اإلنسان إىل هذا كله فأمكنه      . اخلصائص الكونية األخرى مساعدة على أن جتري الفلك يف البحر         

، كالصيد للطعام وللزينة   " ولتبتغوا من فضله  :  " وأن ينتفع كذلك بالبحر يف نواح أخرى      ،  أن ينتفع به  
 . وسائر ما يبتغيه احلي من فضل اهللا يف البحار؛ وكذلك التجارة واملعرفة والتجربة والرياضة والرتهة

وليتجه إليه بالشـكر علـى التفضـل        ؛  تغي من فضل اهللا   ليب،   سخر اهللا لإلنسان البحر والفلك    
وهو يوجه قلبه ذا القرآن إىل الوفـاء         "  .. ولعلكم تشكرون :  " وعلى التسخري واالهتداء  ،  واإلنعام

وإىل إدراك ما بينه وبني الكون من وحدة يف املصدر ووحـدة يف            ،  وإىل االرتباط بذلك األفق   ،  ذا احلق 
 .  .إىل اهللا .. االجتاه

فلقد سخر اهللا هلذا اإلنسان ما يف السماوات        .  ومن ختصيص البحر بالذكر إىل التعميم والشمول      
  : - مما يصلح له ويدخل يف دائرة خالفته - من قوى وطاقات ونعم وخريات، وما يف األرض

  "  .. وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه " 
وهـذا  . وهو مسـخره أو مسـلطه     ؛  وهو منشئه ومدبره  ؛  وإليه فكل شيء يف هذا الوجود منه       

يسخر بـه   . مزود من اهللا باالستعداد ملعرفة طرف من النواميس الكونية         .. اإلنسان .. املخلوق الصغري 
ويف كـل   . وكل ذلك من فضل اهللا عليه     ! قوى يف هذا الكون وطاقات تفوق قوته وطاقته مبا ال يقاس          

ويتبع بقلبه وعقله ملسات اليد الصانعة املـدبرة املصـرفة هلـذه القـوى              ؛  ذلك آيات ملن يفكر ويتدبر    
 : والطاقات
  "  .. إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون " 
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إال حني يتجاوز القوى والطاقات الـيت يكشـف         ،   والفكر ال يكون صحيحاً وعميقاً وشامالً     
وإىل الصلة بني هـذه النـواميس    ؛  وإىل النواميس اليت حتكمها   ؛  إىل مصدر هذه القوى والطاقات    ،  سرها

وال . ولوالها ما اتصل وال أدرك    . هذه الصلة اليت تيسر لإلنسان االتصال ا وإدراكها       . وفطرة اإلنسان 
  .. وال سخر وال انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات، عرف وال متكن

|     |     | 
. املؤمن بقلب هـذا الوجـود     وحني يبلغ سياق السورة إىل هذا املقطع القوي الذي يصل قلب            

عند هذا يدعو املؤمنني إىل الترفع       .. ويشعره مبصدر القوة احلقيقي وهو االهتداء إىل أسرار هذا الوجود         
واالستعالء وسعة األفق ورحابة الصدر يف مواجهة الضعاف العاجزين الذين ال تتصل قلـوم بـذلك                

على هؤالء املساكني احملجوبني عـن احلقـائق        كما يدعوهم إىل شيء من العطف       . املصدر الثري الغين  
 : اليت يظهر فيها عظمته وأسراره ونواميسه، من الذين ال يتطلعون إىل أيام اهللا؛ املنرية القوية العظيمة

من عمل  . ليجزي قوماً مبا كانوا يكسبون    ،  قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا         " 
  "  .. مث إىل ربكم ترجعون، اومن أساء فعليه، صاحلاً فلنفسه

. تسامح املغفـرة والعفـو    .  فهو توجيه كرمي للذين آمنوا ليتساحموا مع الذين ال يرجون أيام اهللا           
والواقع أن الذين ال يرجون أيـام اهللا مسـاكني          . وتسامح الكرب واالرتفاع  . وتسامح القوة واالستعالء  

. الذي يزخر بالنداوة والرمحة والقوة والثـراء      ،  فياضيستحقون العطف أحياناً حبرمام من ذلك النبع ال       
وحرمـام  . واللجوء إليه يف ساعات الكربة والضيق،  واالحتماء بركنه ،  والطمأنينة إليه ،  نبع اإلميان باهللا  

واملؤمنون . كذلك من املعرفة احلقيقية املتصلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات            
ويتمتعون برمحته وفيضه أوىل باملغفرة ملا يبدو من أولئك احملرومني من           ،   كرت اإلميان وذخره   الذين ميلكون 

 . نزوات ومحاقات
ليترك هؤالء املؤمنون األمر كله هللا يتوىل جزاء احملسن على          ،  ومن اجلانب اآلخر  .  هذا من جانب  

ذلك فيما ال   . يف سجل احلسنات  وحيسب هلم العفو واملغفرة عن املساءة       . واملسيء على إساءته  ،  إحسانه
 : ويعتدي على حدود اهللا وحرماته بطبيعة احلال، يظهر الفساد يف األرض

  "  .. ليجزي قوماً مبا كانوا يكسبون " 
 : وتوكيد الرجوع إىل اهللا وحده يف اية املطاف، وعدالة اجلزاء،  ويعقب على هذا بفردية التبعة

  "  .. مث إىل ربكم ترجعون،  فعليهامن عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء " 
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وحيتمل املساءات الفردية والرتوات احلمقـاء مـن        ؛  ويرتفع شعوره ،   بذلك يتسع صدر املؤمن   
وهو حامـل مشـعل     . فهو أكرب وأفسح وأقوى   . ويف غري ضيق  ،  يف غري ضعف  ،  احملجوبني املطموسني 

ال يصيبه من   ،  وهو جمزي بعمله  ،  لنبعوحامل بلسم الشفاء للمحرومني من ا     ،  اهلدى للمحرومني من النور   
 . وإليه املرجع واملآب، واألمر هللا يف النهاية. وزر املسيء شيء

|     |     | 
؛ وتركز هذه القيادة أخرياً يف الرسـالة اإلسـالمية  ، بعد ذلك يتحدث عن القيادة املؤمنة للبشرية   

وانتهاء راية القيادة   .  الكتاب واحلكم والنبوة   بعدما آتاهم اهللا  ،  فيشري إىل اختالف بين إسرائيل يف كتام      
ولكـن  . والدعوة بعد مطـاردة حماصـرة     . هذا وهو بعد يف مكة    . واحلكم إىل صاحب الدعوة األخرية    

 : ومهمتها هي مهمتها، طبيعتها هي هي منذ نشأا
ـ  ،  ورزقناهم من الطيبات  ،  ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة       "  ى وفضلناهم عل

إن ربـك   . فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينـهم          ،  وآتيناهم بينات من األمر   . العاملني
مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبـع          . يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون       

واهللا ويل  ،   بعضهم أولياء بعض   وإن الظاملني ،  إم لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً      . أهواء الذين ال يعلمون   
  "  .. هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون. املتقني

كانوا هم أصحاب عقيدة السماء اليت اختارهـا        . لبين إسرائيل  - قبل اإلسالم  -  كانت القيادة 
 أو جهل   فاألرض قيادا هوى  . وال بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء       . اهللا لتلك الفترة من التاريخ    

مربأة من  ،  واهللا خالق البشر هو وحده الذي يشرع هلم شريعته مربأة من اهلوى فكلهم عباده             . أو قصور 
 . وهو اللطيف اخلبري، اجلهل والقصور فهو الذي خلقهم وهو أعلم مبن خلق

  "  .. ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة " 
وكان فيهم النبوة بعد رسـالة  . ن فيهم احلكم إلقامة الشريعة    وكا.  فكان فيهم التوراة شريعة اهللا    

 . وكثر فيهم األنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً يف التاريخ. موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب
  "  .. ورزقناهم من الطيبات " 

 . لنيل والفراتالكثرية اخلريات بني ا، الطيبة،  فكانت مملكتهم ونبوام يف األرض املقدسة
  "  .. وفضلناهم على العاملني " 
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وكان مظهر هذا التفضـيل األول اختيـارهم        ؛   وكان تفضيلهم على أهل زمام بطبيعة احلال      
 : وإيتاءهم الكتاب واحلكم والنبوة؛ للقيادة بشريعة اهللا

  "  .. وآتيناهم بينات من األمر " 
؛ ال غموض فيه وال لبس وال عوج وال احنـراف         ،  الً فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حامساً فاص       

وما كان هذا عن غمـوض      ؛  فلم يكن هناك ما يدعو إىل االختالف يف هذا الشرع البني كما وقع منهم             
 : وال كان عن جهل منهم بالصحيح من احلكم، يف األمر

  "  .. فما اختلفوا إال من بعدما جاءهم العلم " 
 : مع معرفة احلق والصواب، ونزاع وظلم،  إمنا كان ذلك عن حتاسد بينهم

  "  .. بغياً بينهم " 
 : وأمرهم بعد ذلك إىل اهللا يوم القيامة، وبطل استخالفهم،  وبذلك انتهت قيادم يف األرض

  "  .. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون " 
وإىل ،  يرد إىل شريعة اهللا استقامتها    ،   جديد  مث كتب اهللا اخلالفة يف األرض لرسالة جديدة ورسول        

 : وحيكم شريعة اهللا ال أهواء البشر يف هذه القيادة؛ قيادة السماء نصاعتها
  "  .. وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون، فاتبعها، مث جعلناك على شريعة من األمر " 

وليس هنالك مـن فـرض      .وإما أهواء الذين ال يعلمون    . فإما شريعة اهللا  . وهكذا يتمحض األمر  
وما يترك أحد شـريعة اهللا إال لـيحكم   ؛  وال طريق وسط بني الشريعة املستقيمة واألهواء املتقلبة       ،  ثالث

 ! األهواء فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين ال يعلمون
فهم ال يغنون عنه مـن اهللا       ،   أن يتبع أهواء الذين ال يعلمون      عحيذر رسوله    - سبحانه -  واهللا

ألن اهللا هو   ،  وهم ال ميلكون أن يضروه شيئاً حني يتوىل بعضهم بعضاً         . وهم يتولون بعضهم بعضاً   . اًشيئ
 : مواله

  "  .. واهللا ويل املتقني. وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض، إم لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً " 
 يف هذا عن كـل قـول   وتغين،  وإن هذه اآلية مع اليت قبلها لتعني سبيل صاحب الدعوة وحتدده 

 : وعن كل تعليق أو تفصيل
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إم لن يغنـوا    . وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون     ،  مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها       " 
  "  .. واهللا ويل املتقني، وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض، عنك من اهللا شيئاً

وعلى صاحب  . ا أهواء منبعها اجلهل   وما عداه ،   إا شريعة واحدة هي اليت تستحق هذا الوصف       
وعليه أال ينحرف عن شيء من الشريعة إىل شيء         . ويدع األهواء كلها  ،  الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها    

وهم إلـب عليـه   . فأصحاب هذه األهواء أعجز من أن يغنوا عنه من اهللا صاحب الشريعة          . من األهواء 
حب الشريعة فال جيوز أن يأمـل يف بعضـهم          وهم يتساندون فيما بينهم ضد صا     . فبعضهم ويل لبعض  

واهللا ويل  . ولكنهم أضـعف مـن أن يـؤذوه       . نصرة له أو جنوحاً عن اهلوى الذي يربط بينهم برباطه         
من صـاحب شـريعة     ؛  وأين ضعاف جهال مهازيل يتوىل بعضهم بعضاً      ؟  وأين والية من والية   . املتقني

 ؟ ويل املتقني. يتواله اهللا
وعما يف هذا القول وأمثاله يف القرآن       ،  يتحدث عن اليقني  ،  يان احلاسم اجلازم   وتعقيباً على هذا الب   

 : من تبصرة وهدى ورمحة ألهل اليقني
  "  .. هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون " 

فهو بذاته بصائر كاشفة كمـا  .  ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معىن اهلداية فيه واإلنارة        
ولكن هذا كله يتوقف     .. وهو بذاته رمحة  . وهو بذاته هدى  . شف ألصحاا عن األمور   أن البصائر تك  

وحـني  . وال تتسرب إليها ريبـة   ،  وال خيالطها قلق  ؛  يتوقف على الثقة اليت ال خيامرها شك      . على اليقني 
وعندئذ يبـدو لـه الطريـق       . فال يتلجلج وال يتلعثم وال حييد     ،  يستيقن القلب ويستوثق يعرف طريقه    

وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورمحة        . والنهج مستقيماً ،  والغاية حمددة ،  واألفق منرياً ،  ضحاًوا
 . ذا اليقني

|     |     | 
وعن طبيعـة هـذا     ؛  ويعقب على احلديث عن والية الظاملني بعضهم لبعض ووالية اهللا للمتقني          

يعقب على هذا احلـديث بالتفرقـة       . هل اليقني وأنه بصائر وهدى ورمحة أل    ،  القرآن بالقياس إىل املتقني   
ويسـتنكر أن   . احلامسة بني حال الذين جيترحون السيئات وحال الذين يعملون الصاحلات وهم مؤمنون           

واهللا قد أقام السماوات واألرض على أساس احلـق        . وهم خمتلفون يف ميزان اهللا    ،  يسوى بينهم يف احلكم   
 . ونواحلق أصيل يف تصميم هذا الك؛ والعدل
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سـواء  . أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصـاحلات            " 
ولتجزى كل نفس مبا كسبت     ،  وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق    . حمياهم وممام ساء ما حيكمون    

  "  .. وهم ال يظلمون
، جترحوا السـيئات  وا،  الذين احنرفوا عن كتام   ،  وجيوز أن يكون احلديث هنا عن أهل الكتاب       

وجيعلون أنفسهم أكفـاء للمسـلمني الـذين يعملـون          ،  وظلوا حيسبون أنفسهم يف صفوف املؤمنني     
كما جيوز   .. أي عند احلساب واجلزاء   . أنداداً هلم يف تقدير اهللا سواء يف احلياة أو بعد املمات          ،  الصاحلات

جحان كفة املـؤمنني أصـحاب العمـل        ور. أن يكون حديثاً عاماً بقصد بيان قيم العباد يف ميزان اهللا          
. سـواء يف احليـاة أو يف املمـات        ،  واستنكار التسوية بني جمترحي السيئات وفاعلي احلسنات      ؛  الصاحل

كمـا  ،  الذي يتمثل يف بناء الكون    . قاعدة احلق . وخمالفة هذا للقاعدة الثابتة األصيلة يف بناء الوجود كله        
والذي يتحقق يف التفرقـة بـني       . ن كما تقوم به حياة الناس     والذي يقوم به الكو   . يتمثل يف شريعة اهللا   

ويف حتقيـق  ؛ ويف جمازاة كل نفس مبا كسبت من هدى أو ضالل   ؛  املسيئني واملصلحني يف مجيع األحوال    
  "  .. وهم ال يظلمون:  " العدل للناس أمجعني

هم يـوم احلسـاب     وحكمه علي ،  وارتباطه بشريعة اهللا للبشر   ،   ومعىن أصالة احلق يف بناء الكون     
، جتتمع عليه مسائلها املتفرقـة ، ألنه أصل من أصول هذه العقيدة، معىن يتكرر يف القرآن الكرمي،  واجلزاء

فكرة اإلسـالم عـن      " وهو أساس . ويف ناموس الكون وشريعة البشر    ،  وترجع إليه يف األنفس واآلفاق    
  )1( " الكون واحلياة واإلنسان

|     |     | 
. اهلوى الذي جيعل منه بعضهم إهلاً يتعبده      . األصل الثابت يشري إىل اهلوى املتقلب     وإىل جوار هذا    

 : والعياذ باهللا، فيضل ضالالً ال اهتداء بعده
وجعل على بصره   ،  وختم على مسعه وقلبه   ،  وأضله اهللا على علم   ،  أفرأيت من اختذ إهله هواه     " 
  "  .. ؟ أفال تذكرون؟ فمن يهديه من بعد اهللا؟ غشاوة

وتتبع اهلوى ،  والتعبري القرآين املبدع يرسم منوذجاً عجيباً للنفس البشرية حني تترك األصل الثابت           
وتقيمه . وجتعله مصدر تصوراا وأحكامها ومشاعرها وحتركاا     ،  وختضع له ،  املتقلب وحني تتعبد هواها   

                                                 
 . قدمه إن شاء اهللا حبث يرجو املؤلف أن ي)1(
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يرسـم هـذه الصـورة      . سليم والقبول تتلقى إشاراته املتقلبة بالطاعة والت    ،  مستولياً عليها ،  إهلاً قاهراً هلا  
 : ويعجب منها يف استنكار شديد

  "  .. ؟ أفرأيت من اختذ إهله هواه " 
فـال  ،  وهو يستحق مـن اهللا أن يضـله       ! إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب     ؟   أفرأيته

 ! فما أبقى يف قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه املريض. يتداركه برمحة اهلدى
  "  .. ضله اهللا على علموأ " 

ال يقوم هلواه وال يصده عن اختاذه       ،  أو على علم منه باحلق    .  على علم من اهللا باستحقاقه للضاللة     
 : وهذا يقتضي إضالل اهللا له واإلمالء له يف عماه. إهلاً يطاع
  "  .. وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة " 

. وتلك املدارك اليت يتسـرب منـها اهلـدى        ؛  خل منها النور   فانطمست فيه تلك املنافذ اليت يد     
 . وتعطلت فيه أدوات اإلدراك بطاعة للهوى طاعته العبادة والتسليم

  "  .. ؟ فمن يهديه من بعد اهللا " 
الـذي ال   ،  فذلك مـن شـأن اهللا     . وما من أحد ميلك ألحد هدى أو ضاللة       . واهلدى هدى اهللا  

 . رونحىت رسله املختا، يشاركه فيه أحد
  "  .. ؟ أفال تذكرون " 

الذي ال يضل   ،  وعاد إىل النهج الثابت الواضح    ،  وختلص من ربقة اهلوى   ،   ومن تذكر صحا وتنبه   
  .. سالكوه

|     |     | 
ذَِلك ِمن ِعلٍْم ِإنْ وقَالُوا ما ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهِلكُنا ِإلَّا الدهر وما لَهم بِ             + 

 وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا بيناٍت ما كَانَ حجتهم ِإلَّا أَن قَالُوا ائْتوا ِبآباِئنا ِإن كُنـتم                 24هم ِإلَّا يظُنونَ    
  اِدِقني25ص         ِإلَى ي كُمعمجي ثُم كُمِميتي ثُم ِييكُمحي اِس         قُِل اللَّهالن أَكَثَر لَِكنِفيِه و يبِة لَا رامِم الِْقيو

  26لَا يعلَمونَ 
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 وترى كُلَّ أُمٍة    27ولَلَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض ويوم تقُوم الساعةُ يومِئٍذ يخسر الْمبِطلُونَ           
 هذَا ِكتابنا ينِطق علَيكُم ِبالْحق ِإنا       28ها الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ       جاِثيةً كُلُّ أُمٍة تدعى ِإلَى ِكتابِ     

 فَأَما الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَيدِخلُهم ربهم ِفي رحمِتـِه           29كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ      
 وأَما الَِّذين كَفَروا أَفَلَم تكُن آياِتي تتلَى علَيكُم فَاستكْبرتم وكُنتم قَومـا             30لْفَوز الْمِبني   ذَِلك هو ا  
  ِرِمنيجةُ إِ                31ماعا السِري مدا نم ما قُلْتِفيه بيةُ لَا راعالسو قاللَِّه ح دعِإذَا ِقيلَ ِإنَّ وِإلَّـا     و ظُنن ن

     ِقِننييتسِبم نحا نما وون               32ظَنِزؤهـتسوا ِبـِه يا كَانِبِهم م اقحِملُوا وا عم ئَاتيس ما لَهدب33 و 
 ذَِلكُـم   34 ناِصـِرين    وِقيلَ الْيوم ننساكُم كَما نِسيتم ِلقَاء يوِمكُم هذَا ومأْواكُم النار وما لَكُم من            

  35ِبأَنكُم اتخذْتم آياِت اللَِّه هزوا وغَرتكُم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم لَا يخرجونَ ِمنها ولَا هم يستعتبونَ 
         الَِمنيالْع بِض رالْأَر براِت واومالس بر دماِت       36فَِللَِّه الْحاوـماء ِفـي السِريالِْكب لَهو

 ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَر37و_  
|     |     | 

ويـرد  . هذا املقطع األخري من السورة يعرض مقولة املشركني عن اآلخرة وعن البعث واحلساب            
اً مـن مشـاهد     مث يعرض مشهد  . وهو واقع قريب منهم   ،  عليها من واقع نشأم الذي ال جمال إلنكاره       

ألن التصوير القرآين يعرضه حيـاً شاخصـاً         - وإن كان مل حين بعد موعده      - يرونه واقعاً م  ،  القيامة
 . كأم يرونه رأي العني من خالل الكلمات

الواحد الربوبية يف السـماوات ويف األرض وجلميـع العـاملني يف            ،   مث خيتم السورة باحلمد هللا    
، ال ترتفع أمامها هامـة    ،  مته وكربيائه املتفردة يف السماوات واألرض     ومتجيد عظ ،  السماوات واألرض 

  .. وهو العزيز احلكيم .. وال يتطاول إليها متطاول
|     |     | 

، وما هلم بذلك من علم    ،  وما يهلكنا إال الدهر   ،  ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا      : وقالوا " 
ائتوا بآبائنا إن كنـتم     :  بينات ما كان حجتهم إال أن قالوا       وإذا تتلى عليهم آياتنا   ،  إن هم إال يظنون   

ولكن أكثـر النـاس ال      . مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه       ،  اهللا حيييكم مث مييتكم   : قل. صادقني
  "  .. يعلمون
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احلياة يف نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه يف الدنيا          .  هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصرية     
، إمنا هي األيـام متضـي     ،  ويف ظاهر األمر ال متتد إليهم يد باملوت       ؛  جيل ميوت وجيل حييا   . لعنيرأي ا 

ويلحـق بأجسـامهم املـوت      ،  فالدهر إذن هو الذي ينهي آجـاهلم      ؛  فإذا هم أموات  ،  والدهر ينطوي 
 ! فيموتون

 جاءت  وإال فمن أين  . وال تبحث عما وراءها من أسرار     ،   وهي نظرة سطحية ال تتجاوز املظاهر     
واملوت ال ينال األجسام وفق نظام حمدد وعدد مـن          ؟  وإذا جاءت فمن ذا يذهب ا عنهم      ؛  إليهم احلياة 
فاألطفال ميوتون كالشيوخ واألصـحاء  . حىت يظنوا أن مرور األيام هو الذي يسلبهم احلياة        ،  األيام معني 

اً للموت عند من ينظـر إىل       وال يصلح الدهر إذن تفسري    . واألقوياء ميوتون كالضعاف  . ميوتون كاملرضى 
 . وأن يدرك حقيقة األسباب، وحياول أن يعرف، األمر نظرة فاحصة

 :  هلذا يقول اهللا عنهم حبق
 :  " إن هم إال يظنون. وما هلم بذلك من علم " 

وال يدل على إدراك حلقـائق      ،  وال يستند إىل علم   ،  ال يقوم على تدبر   ،   يظنون ظناً غامضاً واهياً   
،  ينظرون إىل ماوراء ظاهريت احلياة واملوت من سر يشهد بإرادة أخرى غري إرادة اإلنسـان               وال. األمور

 . وبسبب آخر غري مرور األيام
 "  ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني    : ما كان حجتهم إال أن قالوا     ،  وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات     " 

 .. 
وسـر احليـاة    ،  وحكمة اهللا فيها  ،  ق وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية ال تدرك نواميس اخلل         

فالناس حييون يف هذه األرض ليعطوا فرصة       . املتعلق بتلك احلكمة اإلهلية العميقة    ،  واملوت الكامن وراءمها  
فيحاسبوا على  ،  مث ميوتون حىت حيني موعد احلساب الذي أجله اهللا        . للعمل وليبتليهم اهللا فيما مكنهم فيه     

فليست هنالك حكمة   . ومن مث فهم ال يعودون إذا ماتوا      . ء يف فترة احلياة   وتتبني نتيجة االبتال  ،  ما عملوا 
فاقتراحات البشر  . وهم ال يعودون ألن فريقاً من البشر يقترحون هذا        . تقتضي عودم قبل اليوم املعلوم    

ومن مث فال جمـال هلـذا االقتـراح         ! ال تتغري من أجلها النواميس الكربى اليت قام على أساسها الوجود          
  " ! ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني:  " ساذج الذي كانوا يواجهون به اآليات البيناتال

ألكي يقتنعوا بقدرة اهللا علـى      ؟   وملاذا يأيت اهللا بآبائهم قبل املوعد الذي قدره وفق حكمته العليا          
 ؟ ة إنشاء احلياةوفق سن، أليس اهللا ينشىء احلياة أمام أعينهم انشاء يف كل حلظة! يا عجباً؟ إحياء املوتى
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  "  .. مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه، مث مييتكم، قل اهللا حيييكم " 
بعينـها  . ها هي ذي تقع أمـام أعينـهم       . هذه هي املعجزة اليت يريدون أن يشهدوها يف آبائهم        

إىل يـوم   فال عجب إذن يف أن حييي الناس وجيمعهـم          . مث هو الذي مييت   . واهللا هو الذي حييي   . وبذاا
 : الذي يشهدون نظائره فيما بني أيديهم، وال سبب يدعو إىل الريب يف هذا األمر، القيامة

  "  .. ولكن أكثر الناس ال يعلمون " 
 :  ويعقب على هذه احلقيقة املاثلة باألصل الكلي الذي ترجع إليه

  "  .. وهللا ملك السماوات واألرض " 
وهو القادر على اإلنشاء واإلعادة     . وهو صانع كل شيء فيه    .  فهو املهيمن على كل ما يف امللك      

 . لكل ما فيه وكل من فيه
|     |     | 
 : مث يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيه

. كل أمة تدعى إىل كتاـا     . وترى كل أمة جاثية   . ويوم تقوم الساعة يومئذ خيسر املبطلون      " 
  "  .. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ا كتابنا ينطق عليكم باحلقهذ. اليوم جتزون ما كنتم تعملون

مث . فهم اخلاسرون يف هذا اليوم الذي يشكون فيـه        .  إنه يعجل هلم يف اآلية األوىل عاقبة املبطلني       
وقد جتمعت فيها األجيال احلاشدة اليت عمرت هذا        ،  ننظر من خالل الكلمات فإذا ساحة العرض اهلائلة       

يف ارتقـاب احلسـاب     . وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمـة       ! عمره الطويل القصري  الكوكب يف   
ومرهـوب  . وهو مشهد مرهوب بزحامه اهلائل يوم تتجمع األجيال كلها يف صعيد واحد            .. املرهوب

ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام      . ومرهوب مبا وراءه من حساب    . يئته والكل جاثون على الركب    
 ! الذي مل تشكر أنعمه ومل تعرف أفضاله من أكثر هؤالء الواقفني، واملنعم املتفضل، راجلبار القاه

 : يقال هلا.  مث يقال للجموع اجلاثية املتطلعة إىل كل حلظة بريق جاف ونفس خمنوق
إنا كنا نستنسخ مـا كنـتم       . هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق    . اليوم جتزون ما كنتم تعملون     " 
وعلم اهللا ال يند عنه     . وكيف وكل شيء مكتوب   ! لمون أن ال شيء سينسى أو يضيع      فيع "  .. تعملون

 ! ؟ شيء وال يغيب
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. على مدى األجيال واختالف األجناس فريقني اثنني      ،   مث تنقسم احلشود احلاشدة واألمم املختلفة     
ان الوحيدتان عند   فهاتان مها الرايت  . والذين كفروا . الذين آمنوا : جيمعان كل هذه احلشود   . فريقني اثنني 

وما عدا هذا من امللل والنحل واألجناس واألمـم         . وحزب الشيطان . حزب اهللا : اهللا وهذان مها احلزبان   
 : فإليهما يعود

  "  .. ذلك هو الفوز املبني. فيدخلهم رم يف رمحته، فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " 
والنص ينهي أمرهم يف سرعة ويف       .. ضطرابومن القلق واال  ،   وقد استراحوا من طول االرتقاب    

 . ليلقي هذا الظل املستطاب، بساطة
إنه التأنيـب   ؟  فماذا حنن واجدون  . إىل الفريق اآلخر   - من خالل الكلمات   -  مث نلقي بأبصارنا  

 : والتذكري بشر األقوال واألعمال، والتشهري املخجل، الطويل
: وإذا قيل ؟  وكنتم قوماً جمرمني  ،  فاستكربمت،  ليكمأفلم تكن آيايت تتلى ع    . وأما الذين كفروا   " 

ومـا حنـن    ،  إن نظن إال ظنـا    ! ما ندري ما الساعة   : قلتم. إن وعد اهللا حق والساعة ال ريب فيها       
  " ! مبستيقنني

 ! ؟ وكيف تذوقون اليقني! ؟  فاآلن كيف ترون احلال
 : كوبنيويتركهم السياق حلظة ليعلن على املأل شيئاً مما يقع هلؤالء املن

  "  .. وحاق م ما كانوا به يستهزئون، وبدا هلم سيئات ما عملوا " 
 : واملصري األليم؛  مث يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعالن اإلمهال والتحقري

وما لكم من ناصـرين     . ومأواكم النار . اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا      : وقيل " 
  "  .. وغرتكم احلياة الدنيا،  هزواًذلكم بأنكم اختذمت آيات اهللا

وهم متروكون يف جهنم ال خيرجون وال يطلب        .  مث يسدل الستار عليهم بإعالن مصريهم األخري      
 : إليهم اعتذار وال عتاب

  "  .. وال هم يستعتبون، فاليوم ال خيرجون منها " 
وقد انتـهى   ! األخري وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير األبواب وهي توصد إيصادها            

 ! فلم يعد فيه بعد ذلك تغيري وال حتوير، املشهد
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|     |     | 
هنا ينطلق صوت التحميد هللا والتمجيد االنطالقة األخرية يف السورة بعد هـذا املشـهد املـؤثر             

 : العميق
وله الكربيـاء يف السـماوات      . رب العاملني . ورب األرض . رب السماوات . فلله احلمد  " 
  "  .. وهو العزيز احلكيمواألرض 

وطريه . وإنسه وجنه . مسائه وأرضه . يعلن وحدة الربوبية يف هذا الوجود     .  ينطلق صوت التحميد  
فكلهم يف رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله احلمد على الرعايـة            . وسائر ما فيه ومن فيه    . ووحشه
 . والتدبري

. حيث يتصاغر كـل كـبري     .  يف هذا الوجود   يعلن الكربياء املطلقة هللا   .  وينطلق صوت التمجيد  
 . للكربياء املطلقة يف هذا الوجود. ويستسلم كل متمرد. وينحين كل جبار

واحلمـد هللا رب     .. وهو العزيز احلكيم   ..  ومع الكربياء والربوبية العزة القادرة واحلكمة املدبرة      
 . العاملني

 
|     |     | 
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    اهللادعوة اىل اهلجرة إىل  |

 .بتجريد املتابعة له

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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة       وة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        دع |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

 األحبار  من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد         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        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه قُلْ  +

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

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