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 بلْ عِجبوا أَن جاءهم منِذر منهم فَقَالَ الْكَاِفرونَ هذَا شيٌء عِجيب            1ق والْقُرآِن الْمِجيِد    + 

2       ِعيدب عجر ا ذَِلكابرا تكُنا ونِفـيظٌ            3  أَِئذَا ِمتح ابا ِكتنِعندو مهِمن ضالْأَر نقُصا تا منِلمع 4 قَد 
 أَفَلَم ينظُروا ِإلَى السماء فَوقَهم كَيـف بنيناهـا          5بلْ كَذَّبوا ِبالْحق لَما جاءهم فَهم ِفي أَمٍر مِريٍج          

 7والْأَرض مددناها وأَلْقَينا ِفيها رواِسي وأَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج             6وزيناها وما لَها ِمن فُروٍج      
 9 ونزلْنا ِمن السماء ماء مباركًا فَأَنبتنا ِبِه جناٍت وحب الْحِصيِد            8تبِصرةً وِذكْرى ِلكُلِّ عبٍد مِنيٍب      

لَ بخالنو ِضيدن ا طَلْع10اِسقَاٍت لَّه وجرالْخ ا كَذَِلكتيةً ملْدا ِبِه بنييأَحاِد وقًا لِّلِْعب11 ِرز  
        ودثَمو سالر ابحأَصوٍح ون مقَو ملَهقَب تانُ لُـوٍط         12كَذَّبـوِإخنُ وـوعِفرو ادع13 و 

 أَفَعِيينا ِبالْخلِْق الْأَوِل بلْ هم ِفي لَـبٍس  14وم تبٍع كُلٌّ كَذَّب الرسلَ فَحق وِعيِد  وأَصحاب الْأَيكَِة وقَ  
  15من خلٍْق جِديٍد 

ـ                 ِإذْ  16ِد  ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ونعلَم ما توسِوس ِبِه نفْسه ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبـِل الْوِري
        اِل قَِعيدمِن الشعِمِني وِن الْياِن علَقِّيتلَقَّى الْمت17ي             ِتيـدع ِقيـبـِه ريٍل ِإلَّا لَدلِْفظُ ِمن قَوا ي18 م 

          ِحيدت هِمن ا كُنتم ذَِلك قِت ِبالْحوةُ الْمكْرس اءتجالْ      19و موي وِر ذَِلكِفي الص ِفخنِعيـِد    و20و 
       ِهيدشو اِئقا سهعفٍْس مكُلُّ ن اءتج21و           كرصفَب ِغطَاءك نكا عفْنذَا فَكَشه نِفي غَفْلٍَة م كُنت لَقَد 

   ِديدح مو22الْي        ِتيدع يا لَدذَا مه هقَالَ قَِرينِنيٍد       23 وكُلَّ كَفَّاٍر ع منها ِفي جـِر  24 أَلِْقيياٍع لِّلْخنم 
 قَالَ قَِرينه ربنـا مـا       26 الَِّذي جعلَ مع اللَِّه ِإلَها آخر فَأَلِْقياه ِفي الْعذَاِب الشِديِد            25معتٍد مِريٍب   

 ما يبدلُ  28 ِإلَيكُم ِبالْوِعيِد     قَالَ لَا تختِصموا لَدي وقَد قَدمت      27أَطْغيته ولَِكن كَانَ ِفي ضلَاٍل بِعيٍد       
 وأُزِلفَِت  30 يوم نقُولُ ِلجهنم هِل امتلَأِْت وتقُولُ هلْ ِمن مِزيٍد           29الْقَولُ لَدي وما أَنا ِبظَلَّاٍم لِّلْعِبيِد       

 من خِشي الرحمن ِبالْغيِب وجاء      32 أَواٍب حِفيٍظ     هذَا ما توعدونَ ِلكُلِّ    31الْجنةُ ِللْمتِقني غَير بِعيٍد     
  35 لَهم ما يشاؤونَ ِفيها ولَدينا مِزيد 34 ادخلُوها ِبسلَاٍم ذَِلك يوم الْخلُوِد 33ِبقَلٍْب مِنيٍب 

        طْشم بهِمن دأَش مٍن هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمِحيٍص  ولْ ِمن موا ِفي الِْبلَاِد هقَّبِإنَّ ِفـي  36ا فَن 
 ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن كَانَ لَهى ِلملَِذكْر 37ذَِلك  

 فَاصِبر علَى   38ولَقَد خلَقْنا السماواِت والْأَرض وما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم وما مسنا ِمن لُّغوٍب              
 وِمن اللَّيِل فَسـبحه وأَدبـار       39ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ الْغروِب           
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 ِبالْحق ذَِلك يـوم      يوم يسمعونَ الصيحةَ   41 واستِمع يوم يناِد الْمناِد ِمن مكَاٍن قَِريٍب         40السجوِد  
 يوم تشقَّق الْأَرض عنهم ِسراعا ذَِلك حشـر         43 ِإنا نحن نحِيي ونِميت وِإلَينا الْمِصري        42الْخروِج  

 ِسريا ينلَيِب44ع اٍر فَذَكِّربِهم ِبجلَيع ا أَنتمقُولُونَ وا يِبم لَمأَع نحِعيِد  نو افخن يآِن م45الْقُر_  
|     |     | 

فيجعلها هـي موضـوع خطبتـه       ؛   خيطب ذه السورة يف العيد واجلمعة       ع   كان رسول اهللا    
  . . وإن هلا لشأنا . . يف اجلماعات احلافلة، ومادا

 وظالهلـا   وصـورها ،  شديدة اإليقاع ببنائها التعبريي   ،  شديدة الوقع حبقائقها  ،   إا سورة رهيبة  
وتتعقبـها يف سـرها     ،  وتالحقها يف خطراا وحركاـا    ،  تأخذ على النفس أقطارها   . وجرس فواصلها 

، إىل املمـات  ،  اليت ال تدعها حلظة واحدة من املولد      ،  تتعقبها برقابة اهللا  . ويف باطنها وظاهرها  ،  وجهرها
بق على هذا املخلوق اإلنسـاين  تط. وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة   . إىل احلساب ،  إىل احلشر ،  إىل البعث 

، وال تغفل من أمره دقيقا وال جليال      ،  فهو يف القبضة اليت ال تغفل عنه أبدا       . الضعيف إطباقا كامال شامال   
وكل حركـة   . وكل لفظ مكتوب  . وكل هاجسة معلومة  . كل نفس معدود  . وال تفارقه كثريا وال قليال    

. كما هي مضروبة على حركة اجلوارح     ،  اوس القلب والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على وس     . حمسوبة
املطلعة على السر والنجوى اطالعهـا علـى العمـل          ،  وال حجاب وال ستار دون هذه الرقابة النافذة       

 . يف كل وقت ويف كل حال، واحلركة
تروع احلس  ،  ولكنها تعرض يف األسلوب الذي يبديها وكأا جديدة       .  وكل هذه حقائق معلومة   

ورجفـة  ، وروعة اإلعجـاب ،  وتثري فيها رعشة اخلوف   ،  وترجها رجا ،  وز النفس هزا  ؛  روعة املفاجأة 
 ! الصحو من الغفلة على األمر املهول الرهيب

وإىل . وصور احلشـر  ،  وصور البعث ،  وصور البلى ،  وصور املوت ،   وذلك كله إىل صور احلياة    
ويف املاء  ،  ملتجلية يف السماء واألرض   وإىل احلقائق الكونية ا   . إرهاص الساعة يف النفس وتوقعها يف احلس      

  "  . . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . .  " ويف الثمر والطلع، والنبت
وحكاية احلقـائق واملعـاين والصـور       ،   وإنه ليصعب يف مثل هذه السورة التلخيص والتعريف       

 تشع بذاا تلك احلقائق     ويف غري عبارا القرآنية اليت    ؛  يف غري أسلوا القرآين الذي وردت فيه      ،  والظالل
 . إشعاعا مباشرا للحس والضمري، واملعاين والصور والظالل

  . . واهللا املستعان . .  فلنأخذ يف استعراض السورة بذاا
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|     |     | 
. هذا شيء عجيب  : فقال الكافرون ،  بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم     . والقرآن ايد . ق " 

بـل  . وعندنا كتاب حفيظ  ،  قد علمنا ما تنقص األرض منهم     . جع بعيد ذلك ر ؟  أإذا متنا وكنا ترابا   
وما ؟  أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها       . فهم يف أمر مريج   ،  كذبوا باحلق ملا جاءهم   

تبصرة وذكرى  . وأنبتنا فيها من كل زوج يج     ،  واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي    . هلا من فروج  
والنخل باسقات هلـا  . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب احلصيد  . لكل عبد منيب  

  " . كذلك اخلروج. وأحيينا به بلدة ميتا، رزقا للعباد. طلع نضيد
وأصـحاب  ،  وعاد وفرعون وإخوان لوط   ،  كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود       " 

بل هم يف لبس مـن خلـق        ؛  باخللق األول أفعيينا  . كل كذب الرسل فحق وعيد    . األيكة وقوم تبع  
  "  . . جديد

|     |     | 
وعجبـهم مـن    ،  وإنكار املشركني له  ،  وهو يعاجل قضية البعث   . هذا هو املقطع األول يف السورة     

إمنا هو يواجـه قلـوم      . ولكن القرآن ال يواجه إنكارهم هلذه القضية فيعاجله وحده        . ذكره والقول به  
وحياول قبل كل شيء إيقاظ هـذه القلـوب         ؛  ويقوم ما فيها من عوج    ،   إىل احلق  املنحرفة لريدها أصال  

ومن مث ال يدخل معهم يف جدل ذهين إلثبات         . وهزها لتتفتح على احلقائق الكبرية يف صلب هذا الوجود        
ويلمس وجدام ليتأثر باحلقائق املباشـرة مـن حولـه          ،  وإمنا حييي قلوم لتتفكر هي وتتدبر     . البعث

 ! وهو درس حيسن أن ينتفع به من حياولون عالج القلوب . . فيستجيب
. املؤلف من مثل هذا احلرف    ،  وبالقرآن ايد  " قاف:  " القسم باحلرف .  وتبدأ السورة بالقسم  
  "  . . قرآن " بل إنه هو أول حرف يف لفظ
، فاألمر جلل . ماميوحي بذاته باليقظة واالهت   ،  فهو قسم يف ابتداء الكالم    .  وال يذكر املقسم عليه   

إذ يضرب بعـده    . ولعل هذا هو املقصود ذا االبتداء     . فهو أمر إذن له خطر    ،  واهللا يبدأ احلديث بالقسم   
ليبدأ حديثا كأنه جديد عن      - بعد أن أحدث القسم أثره يف احلس والقلب        - حبرف بل عن املقسم عليه    

 : ن أمر البعث واخلروجعجبهم واستنكارهم ملا جاءهم به رسوهلم يف القرآن ايد م
؟ أإذا متنا وكنا ترابا   . هذا شيء عجيب  : فقال الكافرون ،  بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم      " 

  " . ذلك رجع بعيد
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بل هو األمر الطبيعي الـذي تتقبلـه        . وما يف هذا من عجب    . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم     
، حيس بإحساسهم ،  اهللا من الناس واحدا منهم    األمر الطبيعي أن خيتار     . الفطرة السليمة ببساطة وترحيب   

ويعـرف  ، ويدرك دوافعهم وجواذم، ويشاركهم حيام ونشاطهم، ويتكلم بلغتهم،  ويشعر بشعورهم 
ويعلمهم كيف يتجهون   ؛  فريسله إليهم لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فيما هم فيه          ،  طاقام واحتماهلم 

وهو معهـم أول مـن حيمـل هـذه          ،   يفرضها االجتاه اجلديد   ويبلغهم التكاليف اليت  ؛  االجتاه الصحيح 
 . التكاليف

من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا        - بصفة خاصة  - وعجبوا،   ولقد عجبوا من الرسالة ذاا    
قاعدة تقوم عليهـا العقيـدة      . فقضية البعث قاعدة أساسية يف العقيدة اإلسالمية      . املنذر أول ما حدثهم   
فاملسلم مطلوب منه أن يقوم على احلق ليدفع الباطل         . لكلي ملقتضيات هذه العقيدة   ويقوم عليها التصور ا   

بالتوجه يف هذا النشاط    ،  وأن جيعل نشاطه كله يف األرض عبادة هللا       ،  وأن ينهض باخلري ليقضي على الشر     
تامي فيؤجل للحساب اخل  . وهذا اجلزاء قد ال يتم يف رحلة األرض       . وال بد من جزاء على العمل     . كله هللا 

 . . وال بد إذن من بعث للحساب يف العامل اآلخـر         ،  فال بد إذن من عامل آخر     . بعد اية الرحلة كلها   
وال تسـتقيم   ؛  وحني ينهار أساس اآلخرة يف النفس ينهار معه كل تصور حلقيقة هذه العقيدة وتكاليفها             

 . هذه النفس على طريق اإلسالم أبدا
إمنا نظروا إليها من جانب آخـر       . ة من هذا اجلانب أصال     ولكن أولئك القوم مل ينظروا للمسأل     

وعن إدراك أي طـرف مـن       ،  بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة احلياة واملوت       ،  ساذج شديد السذاجة  
  " ! ذلك رجع بعيد؟ أئذا متنا وكنا ترابا:  " فقالوا. حقيقة قدرة اهللا

وهي نظرة سـاذجة كمـا      . وت والبلى  واملسألة إذن يف نظرهم هي مسألة استبعاد احلياة بعد امل         
كما أن هذه املعجزة تقع أمامهم      . ألن معجزة احلياة اليت حدثت مرة ميكن أن حتدث مرة أخرى          ،  أسلفنا

وهذا هو اجلانب الذي قادهم إليه القـرآن يف هـذه           . وحتيط م يف جنبات الكون كله     ،  يف كل حلظة  
 . السورة

نقف أمام ملسة البلـى     ،  وآياته الكونية يف معرض احلياة     غري أننا قبل أن منضي مع ملسات القرآن         
 : والدثور اليت تتمثل يف حكاية قوهلم والتعليق عليه

وكل من  . وإذن فهم يصريون ترابا   . وإذن فالناس ميوتون   "  . . ؟   . . . أإذا متنا وكنا ترابا    " 
يلتفت ليتصـور   . ألحياء حوله وإىل غريه من ا   ،  يقرأ حكاية قول املشركني يلتفت مباشرة إىل ذات نفسه        
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وما كاملوت يهـز    ! بل ليحس دبيب البلى يف جسده وهو بعد حي فوق التراب          . املوت والبلى والدثور  
 . وليس كالبلى ميسه بالرجفة واالرتعاش، قلب احلي

 : وهو يصور األرض تأكل منهم شيئا فشيئا؛  والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها
  "  . . وعندنا كتاب حفيظ،  األرض منهمقد علمنا ما تنقص " 

وتأكلـها رويـدا    ،   لكأمنا التعبري جيسم حركة األرض وحيييها وهي تذيب أجسادهم املغيبة فيها          
إن اهللا يعلـم مـا تأكلـه األرض مـن           : ليقول. ويصور أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى     . رويدا

أما إعادة احلياة   . ا إذا ماتوا وكانوا ترابا    فهم ال يذهبون ضياع   ؛  وهو مسجل يف كتاب حفيظ    ،  أجسادهم
وهي حتدث من حوهلم يف عمليات اإلحيـاء املتجـددة الـيت ال     ،  فقد حدثت من قبل   ،  إىل هذا التراب  

 . تنتهي
. وتدعها حساسة متوفزة جيدة االسـتقبال  ،   وهكذا تتواىل اللمسات اليت تذيب القلوب وترققها      

 !  ذااوذلك قبل البدء يف اهلجوم على القضية
ذلك أم تركوا احلـق     .  مث يكشف عن حقيقة حاهلم اليت تنبعث منها تلك االعتراضات الواهية          

 : ومل يعودوا يستقرون على شيء أبدا، فمادت األرض من حتتهم، الثابت
  "  . . فهم يف أمر مريج، بل كذبوا باحلق ملا جاءهم " 

  . . فال يقر هلم من بعده قرار، ق الثابت وإنه لتعبري فريد مصور مشخص حلال من يفارقون احل
وال تضـطرب   ،   إن احلق هو النقطة الثابتة اليت يقف عليها من يؤمن باحلق فال تتزعزع قـدماه              

عـدا احلـق     - وكل ما حوله  . ألن األرض ثابتة حتت قدميه ال تتزلزل وال ختسف وال تغوص          ،  خطاه
فمن جتاوز  . وال صالبة له وال احتمال    ،  استقرارال ثبات له وال     ،  مضطرب مائج مزعزع مريج    - الثابت

. والطمأنينة والقـرار  ،  وفقد الثبات واالستقرار  ،  نقطة احلق الثابتة زلت قدماه يف ذلك املضطرب املريج        
 ! فهو أبدا يف أمر مريج ال يستقر على حال
وتقلقه ،  حلريةومتزقه ا ،  وتتخاطفه اهلواتف ،  وتتناوحه اهلواجس ،   ومن يفارق احلق تتقاذفه األهواء    

وهو ال يلـوذ مـن      . وتتأرجح مواقفه إىل اليمني وإىل الشمال     ،  ويضطرب سعيه هنا وهناك   . الشكوك
  . . فهو يف أمر مريج . . وال مبلجأ أمني، حريته بركن ركني

 ! وكأا حركة تتبعها العيون، جيسم خلجات القلوب،  إنه تعبري عجيب
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ويف الطريق إىل مناقشة اعتراضـهم       - تقر الراسي الشامخ   واستطرادا مع إيقاع احلق الثابت املس     
فيوجه أنظارهم إىل السماء وإىل األرض      ؛  يعرض بعض مظاهر احلق يف بناء الكون       - على حقيقة البعث  

يف تعـبري   . وإىل اجلنات والنبـات   ،  وإىل النخل الباسقات  ،  وإىل املاء النازل من السماء    ،  وإىل الرواسي 
  . . اجلميل . . ابت الراسييتناسق مع صفة احلق الث

  "  . . وما هلا من فروج؟ أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها " 
أفلم ينظروا إىل ما فيها مـن  .  إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق باحلق الذي فارقوه       

إن ! اخللـل واالضـطراب   وإىل ما فيها بعد ذلك من زينة ومجال وبراءة من           ؟  تشامخ وثبات واستقرار  
مع احلق وما فيـه مـن ثبـات    . الثبات والكمال واجلمال هي صفة السماء اليت تتناسق مع السياق هنا          

 . ومن مث جتيء صفة البناء وصفة الزينة وصفة اخللو من الثقوب والفروج. وكمال ومجال
 :  البهيج وكذلك األرض صفحة من كتاب الكون القائم على احلق املستقر األساس اجلميل

  "  . . وأنبتنا فيها من كل زوج يج، وألقينا فيها رواسي، واألرض مددناها " 
متثل كذلك صـفة االسـتقرار       . .  فاالمتداد يف األرض والرواسي الثابتات والبهجة يف النبات       

 . اليت وجه النظر إليها يف السماء، والثبات واجلمال
، واألرض املمدودة الراسية البهيجة يلمس قلـوم      ،  جلميلة وعلى مشهد السماء املبنية املتطاولة ا     

 : ومن عرض صفحات الكون، ويوجهها إىل جانب من حكمة اخللق
  "  . . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب " 

، وتصل األرواح ذا الكون العجيـب     ،  وتفتح القلوب ،  وتنري البصرية ،   تبصرة تكشف احلجب  
 . يرجع إىل ربه من قريب، تبصرة ينتفع ا كل عبد منيب .  .وما وراءه من إبداع وحكمة وترتيب

هذه هي الوصلة اليت    .  وهذه هي الوصلة بني القلب البشري وإيقاعات هذا الكون اهلائل اجلميل          
هذه هـي   . وقيمة يف احلياة البشرية   ،  والتعرف إليه أثرا يف القلب البشري     ،  جتعل للنظر يف كتاب الكون    

وهي اليت ملها منـاهج  . رآن بني املعرفة والعلم وبني اإلنسان الذي يعرف ويعلم      الوصلة اليت يقيمها الق   
فتقطع ما وصل اهللا من وشيجة بني الناس والكون الذي          . يف هذا الزمان   " علمية " البحث اليت يسموا  

ض فالناس قطعة من هذا الكون ال تصح حيام وال تستقيم إال حني تنبض قلوم على نـب      . يعيشون فيه 
وكل معرفة بنجم من    . وإال حني تقوم الصلة وثيقة بني قلوم وإيقاعات هذا الكون الكبري          ؛  هذا الكون 
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أو خواص الكون كله على وجـه      ،  أو خاصة من خواص النبات واحليوان     ،  أو فلك من األفالك   ،  النجوم
 جامد يف هـذا     إذا كانت هناك عوامل جامدة أو شيء واحد        - اإلمجال وما فيه من عوامل حية وجامدة      

وإىل ألفـة  ، جيب أن تستحيل يف احلال إىل إيقاع يف القلب البشـري        " علمية " كل معرفة  -!  الوجود
وإىل شعور بالوحدة   . وإىل تعارف يوثق أواصر الصداقة بني الناس واألشياء واألحياء        ،  مؤنسة ذا الكون  

ة أو علم أو حبث يقف دون هذه الغاية         وكل معرف  . . اليت تنتهي إىل خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه         
 ! أو حبث عقيم، أو علم زائف، هي معرفة ناقصة، احلية املوجهة املؤثرة يف حياة البشر

ويسـتطيع أن  ؛ ويدرك بكل وسيلة، الذي يقرأ بكل لغة  ،   إن هذا الكون هو كتاب احلق املفتوح      
كل يطالعه بقـدر إدراكـه   . لقصورواملتحضر ساكن العمائر وا   ،  يطالعه الساذج ساكن اخليمة والكوخ    

:  وهو قائم مفتوح يف كل آن     . حني يطالعه بشعور التطلع إىل احلق     ،  فيجد فيه زادا من احلق    ،  واستعداده
ولكن العلم احلديث يطمس هذه التبصرة أو يقطـع تلـك            "  . . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب    " 

املنهج  " يف رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة     ألنه  . الوشيجة بني القلب البشري والكون الناطق املبني      
 ! املنهج الذي يقطع ما بني الكون واخلالئق اليت تعيش فيه " . العلمي

ولكنه يزيـد   . يف إدراك احلقائق املفردة    " املنهج العلمي  "  واملنهج اإلمياين ال ينقص شيئا من مثار      
أي ،  ووصل القلب البشري ا   ،  ائق الكربى وردها إىل احلق  ،  عليه ربط هذه احلقائق املفردة بعضها ببعض      

وحتويل هذه النواميس واحلقائق إىل إيقاعات مؤثرة يف مشـاعر          ،  وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود    
! ال معلومات جامدة جافة متحيزة يف األذهان ال تفضي هلا بشيء من سـرها اجلميـل               ؛  الناس وحيام 

الكرة يف جمال البحوث والدراسات لريبط احلقائق العلميـة         واملنهج اإلمياين هو الذي جيب أن تكون له         
  . . اليت يهتدي إليها ذا الرباط الوثيق

يف طريقه إىل قضية اإلحياء      -  وبعد هذه اللفتة ميضي يف عرض صفحات احلق يف كتاب الكون          
 : والبعث

ات هلا طلـع    والنخل باسق ،  فأنبتنا به جنات وحب احلصيد    ،  ونزلنا من السماء ماء مباركا     " 
  "  . . كذلك اخلروج. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. نضيد

ومشهده ذو أثـر    .  واملاء النازل من السماء آية حتيي موات القلوب قبل أن حتيي موات األرض            
. وليس األطفال وحدهم هم الذين يفرحون باملطر ويطريون لـه خفافـا           . خاص يف القلب ال شك فيه     
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القـرييب العهـد    ،  اسني تستروح هذا املشهد وتصفق له كقلوب األطفال األبريـاء         فقلوب الكبار احلس  
 ! بالفطرة

وهـو   - وجيعله يف يد اهللا سببا إلنبات جنات الفاكهة وحب احلصيد         ،   ويصف املاء هنا بالربكة   
 "  والنخل باسقات هلا طلع نضيد    :  " ويصفها بالسموق واجلمال  . ومما ينبته به النخل    - النبات احملصود 

وذلك متشيا مع جو    . وزيادة هذا الوصف للطلع مقصودة إلبراز مجال الطلع املنضد يف النخل الباسق           . . 
 . احلق السامق اجلميل. احلق وظالله

رزقـا   . . رزقا للعبـاد  :  ويلمس القلوب وهو مينت عليها باملاء واجلنات واحلب والنخل والطلع         
 ! وهم ال يقدرون وال يشكرون، وهو املوىل، للعباد، ويطلع مثره، ويتوىل نبته، يسوق اهللا سببه

 : وهنا ينتهي مبوكب الكون كله إىل اهلدف األخري
  "  . . كذلك اخلروج. وأحيينا به بلدة ميتا " 

ولكنهم ال ينتبهون إليها وال يلحظوا قبـل        ؛  مألوفة هلم ،   فهي عملية دائمة التكرار فيما حوهلم     
اآلن يقوهلـا وقـد      . . وذه السهولة ،  على هذه الوترية   . .  اخلروج كذلك . . االعتراض والتعجيب 

حشد هلا من اإليقاعات الكونية على القلب البشري ذلك احلشد الطويل اجلميل املؤثر املوحي لكل قلب                
  . . وكذلك يعاجل القلوب خالق القلوب . . منيب

|     |     | 
بعد عرض تلك الصفحات مـن كتـاب        مث يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري         

وكـذبوا كمـا    ،  تنطق مبآل املكذبني الذين ماروا كما مياري هؤالء املشركون يف قضية البعث           ،  الكون
 : فحق عليهم وعيد اهللا الذي ال مفر منه وال حميد، يكذبون بالرسل

وأصـحاب  ،  وعاد وفرعون وإخوان لوط   ،  كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود       " 
بل هم يف لبس مـن خلـق        ؟  أفعيينا باخللق األول  . كل كذب الرسل فحق وعيد    . وقوم تبع ،  ةاأليك
  "  . . جديد

يف  - وأصحاب األيكة هـم   . الشجر امللتف الكثيف  : واأليكة. املطوية غري املبنية  : البئر:  والرس
وتبع لقب  . عوكذلك قوم تب  . أما أصحاب الرس فال بيان عنهم غري هذه اإلشارة        . قوم شعيب  - الغالب

 . وبقية األقوام املشار إليهم هنا معروفون لقاريء القرآن. مللوك محري باليمن
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ولكنه إيقاع علـى    .  وواضح أن الغرض من هذه اإلشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه األقوام           
والذي يلفت النظر هو النص على أن كال منهم كـذب           . حني كذبوا الرسل  . القلوب مبصارع الغابرين  

. وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة        " . كل كذب الرسل فحق وعيد    :  " رسلال
ألنه كذب بالرسالة الواحدة اليت جاء ـا الرسـل   ؛ فكل من كذب برسول فقد كذب بالرسل أمجعني      

وكل فرع مـن تلـك      ،  والرسل إخوة وأمة واحدة وشجرة ضاربة اجلذور يف أعماق الزمان         . أمجعون
 . .  " ومن ميس منها فرعا فقد مس األصل وسائر الفروع        . وصورة منها ،  رة تلخيص خلصائصها  الشج

 ! وناهلم ما يعرف السامعون " فحق وعيد
:  " فيسـأل . من جديد - قضية البعث.  ويف ظل هذه املصارع يعود إىل القضية اليت ا يكذبون 

بل هم يف لبس من خلق      !  " اجة إىل جواب  واخللق شاهد حاضر فال ح     "  . . ؟  أفعيينا باخللق األول  
فماذا يستحق من يكـذب وأمامـه ذلـك         ! غري ناظرين إىل شهادة اخللق األول املوجود       "  . . جديد

 ! ؟ الشاهد املشهود
|     |     | 

وحنن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى        ،  ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه        " 
  " . ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد. ني وعن الشمال قعيداملتلقيان عن اليم

  "  . . وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد " 
لقد كنـت يف    . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد     . ذلك يوم الوعيد  ،  ونفخ يف الصور   " 

ألقيـا يف   . هذا ما لدي عتيد   : وقال قرينه . غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد        
الذي جعل مع اهللا إهلا آخـر فألقيـاه يف العـذاب    . مناع للخري معتد مريب. جهنم كل كفار عنيد 

ال ختتصموا لدي وقد قـدمت      : قال. ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد       : قال قرينه . الشديد
: وتقـول ؟  هل امتألت : نقول جلهنم يوم  . ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد       . إليكم بالوعيد 
من خشي الرمحن   . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ     . وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد    ؟  هل من مزيد  

 "  . هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد     ،  ذلك يوم اخللود  ،  ادخلوها بسالم . بالغيب وجاء بقلب منيب   
 . 

|     |     | 
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وعـالج  ؛ اليت عاجلها الشوط األول، استطراد مع قضية البعث   : وهذا هو املقطع الثاين يف السورة     
إا تلك الرقابة اليت حتـدثنا عنـها يف تقـدمي           . ولكنها رهيبة خميفة  ،  للقلوب املكذبة بلمسات جديدة   

مث مشـهد احلسـاب وعـرض       . مث مشهد املوت وسكراته   . ومشاهدها اليت متثلها وتشخصها   . السورة
 ؟ هل من مزيد  :  " اها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول       مث مشهد جهنم فاغرة ف    . السجالت

 . وإىل جواره مشهد اجلنة والنعيم والتكرمي" . 
رحلة واحدة متصـلة    . وتنتهي بالبعث واحلساب  ،  ومتر باملوت ،   إا رحلة واحدة تبدأ من امليالد     

وهو من أول الطريـق إىل   ؛  يدترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي ال فكاك عنه وال حم          ؛  بال توقف 
وإا لرحلة رهيبـة متـأل   . وحتت رقابته اليت ال تفتر وال تغفل  ،  آخره يف قبضة اهللا ال يتملص وال يتفلت       

وكيف بإنسان طالبه هو    ؟  املطلع على ذات الصدور   ،  وكيف بإنسان يف قبضة اجلبار    . احلس روعة ورهبة  
 ! مالذي ال ينسى وال يغفل وال ينا، الواحد الديان

حـني يشـعر أن السـلطان يف األرض يتتبعـه        ،   إنه لريجف ويضطرب ويفقد توازنه ومتاسكه     
وسلطان األرض مهما تكن عيونه ال يراقب إال احلركة         . ويراقبه يف حركته وسكونه   ،  جبواسيسه وعيونه 

ة اجلبار فهي   أما قبض ! أو إذا أغلق فمه   ،  وإذا أغلق عليه بابه   ،  وهو حيتمي منه إذا آوى إىل داره      . الظاهرة
؟ فكيـف  . . وأما رقابة اهللا فهي مسلطة على الضمائر واألسـرار        . مسلطة عليه أينما حل وأينما سار     

 ! ؟ كيف ذا اإلنسان يف هذه القبضة وحتت هذه الرقابة
|     |     | 

إذ . وحنن أقرب إليه من حبـل الوريـد       ،  ونعلم ما توسوس به نفسه    ،  ولقد خلقنا اإلنسان   " 
  "  . . ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد. تلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيديتلقى امل

فصانع اآللـة   . يشري إىل املقتضى الضمين للعبارة     "  . . ولقد خلقنا اإلنسان  :  "  إن ابتداء اآلية  
. بـها ومل يزد على تشـكيلها وتركي ، وهو ليس خبالقها ألنه مل ينشيء مادا      . أدرى بتركيبها وأسرارها  

فهو مكشوف الكنـه والوصـف      ؛  إن اإلنسان خارج من يد اهللا أصال      ؟  فكيف باملنشيء املوجد اخلالق   
  . . والسر خلالقه العليم مبصدره ومنشئه وحاله ومصريه

وكل ،  وهكذا جيد اإلنسان نفسه مكشوفة ال حيجبها ستر        "  . . ونعلم ما توسوس به نفسه     " 
 ! متهيدا ليوم احلساب الذي ينكره وجيحده، لوم هللاما فيها من وساوس خافتة وخافية مع
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وهو تعبري ميثل ويصـور     . الوريد الذي جيري فيه دمه     "  . . وحنن أقرب إليه من حبل الوريد      " 
ولـو  . وحني يتصور اإلنسان هذه احلقيقة ال بد يـرتعش وحياسـب          . والرقابة املباشرة ،  القبضة املالكة 

بل ما جـرؤ علـى   . حدها ما جرؤ على كلمة ال يرضى اهللا عنهااستحضر القلب مدلول هذه العبارة و 
وإا وحدها لكافية ليعيش ا اإلنسان يف حذر دائم وخشية دائمـة            . هاجسة يف الضمري ال تنال القبول     

فإذا اإلنسان يعيش ويتحرك وينام     . ولكن القرآن يستطرد يف إحكام الرقابة     . ويقظة ال تغفل عن احملاسبة    
عـن الـيمني وعـن      ،  تحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بني ملكني موكلني به        ويأكل ويشرب وي  

 : يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجالا فور وقوعها، الشمال
 " . ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد       . إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد        " 

 ! وعتيد، ي امللكني رقيبال كما يتبادر إىل األذهان أن امس، أي رقيب حاضر
فموقفنـا بـإزاء    . وال داعي للتخيالت اليت ال تقوم على أساس       .  وحنن ال ندري كيف يسجالن    

اليت ال تفيدنا معرفتـها يف      ،  ونؤمن مبدلوهلا دون البحث يف كيفيتها     ،  هذه الغيبيات أن نتلقاها كما هي     
 . ا البشريةفضال على أا غري داخلة يف حدود جتاربنا وال معارفن. شيء

وسائل للتسجيل مل تكن ختطر ألجـدادنا        - يف حدود علمنا البشري الظاهر     -  ولقد عرفنا حنن  
وهـذا  . وهي تسجل احلركة والنربة كاألشرطة الناطقة وأشرطة السينما وأشرطة التليفزيـون  . على بال 

جيل معينة مستمدة مـن     فال داعي من باب أوىل أن نقيد املالئكة بطريقة تس         . كله يف حميطنا حنن البشر    
والذي ال نعرف عنه إال ما خيربنا به        ،  البعيدة ائيا عن ذلك العامل اهول لنا      ،  تصوراتنا البشرية احملدودة  

 ! بال زيادة. اهللا
وأن نستشعر وحنن م بأية حركة وبأية كلمة        ،   وحسبنا أن نعيش يف ظالل هذه احلقيقة املصورة       

بني يدي اهللا الذي    ،  لتكون يف سجل حسابنا   ؛  سجل علينا الكلمة واحلركة   أن عن مييننا وعن مشالنا من ي      
 . ال يضيع عنده فتيل وال قطمري

وهـي  . ولو مل ندرك حنن كيفيتـها     . وهي حقيقة .  حسبنا أن نعيش يف ظل هذه احلقيقة الرهيبة       
ال لننفق اجلهد    .وقد أنبأنا اهللا ا لنحسب حساا     ،  وال مفر من وجودها   ،  كائنة يف صورة ما من الصور     

 ! عبثا يف معرفة كيفيتها
كـان هـذا    ،   اخلاصة حبقائق القـرآن     ع   وبتوجيهات رسول اهللا    ،   والذين انتفعوا ذا القرآن   

  . . وأن يعلموا وفق ما شعروا، أن يشعروا: سبيلهم
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 حدثنا حممد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جـده           ،  حدثنا أبو معاوية  :  قال اإلمام أمحد  
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من     :  "  ع   قال رسول اهللا    : قال ا عن بالل بن احلارث املزين    ،  علقمة

وإن . يكتب اهللا عز وجل له ا رضوانه إىل يـوم يلقـاه           ،  ما يظن أن تبلغ ما بلغت     ،  رضوان اهللا تعاىل  
اىل عليه ا سـخطه     يكتب اهللا تع  ،  الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت            

ورواه [ . كم من كالم قد منعنيه حديث بالل بن احلارث        : فكان علقمة يقول  : قال "  . . إىل يوم يلقاه  
 . ]حسن صحيح : الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حممد بن عمرو به وقال الترمذي

فسكت حـىت  . بفسمع أن األنني يكت.  وحكي عن اإلمام أمحد أنه كان يف سكرات املوت يئن  
 . فاضت روحه رضوان اهللا عليه

 .  وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه احلقيقة فيعيشون ا يف يقني
|     |     | 

 : ووراءها يف كتاب اإلنسان صفحة االحتضار، تلك صفحة احلياة
  "  . . ذلك ما كنت منه حتيد. وجاءت سكرة املوت باحلق " 

ولكن أىن لـه    . أو يبعد شبحه عن خاطره    ،  وق البشري أن يروغ منه    واملوت أشد ما حياول املخل    
وذكر سكرة املوت كفيـل     ؛  وال خيلف امليعاد  ،  وال يبطيء اخلطى  ،  واملوت طالب ال ميل الطلب    : ذلك

وإنـه   " . ذلك ما كنت منه حتيد    :  " وبينما املشهد معروض يسمع اإلنسان    ! برجفة تدب يف األوصال   
وقـد ثبـت يف     ! فكيف به حني تقال له وهو يعاين السكرات       !  عامل احلياة  لريجف لصداها وهو بعد يف    

إن . سـبحان اهللا  :  "  ملا تغشاه املوت جعل ميسح العرق عن وجهه ويقول          ع   الصحيح أن رسول اهللا     
 ؟ فكيف مبن عداه. يقوهلا وهو قد اختار الرفيق األعلى واشتاق إىل لقاء اهللا "  . . للموت لسكرات

وهي تـوحي    "  . . وجاءت سكرة املوت باحلق   :  "  يف التعبري ذكر كلمة احلق      ويلفت النظر 
وتدرك منه ما كانـت     ،  تراه بال حجاب  . بأن النفس البشرية ترى احلق كامال وهي يف سكرات املوت         

، وال تقبل توبة  ،  وال جيدي إدراك  ،  حني ال تنفع رؤية   ،  ولكن بعد فوات األوان   ،  جتهل وما كانت جتحد   
وحـني يدركونـه    !  . . وذلك احلق هو الذي كذبوا به فانتهوا إىل األمـر املـريج           . ميانوال حيسب إ  

 ! ويصدقون به ال جيدي شيئا وال يفيد
|     |     | 
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 : وهول احلساب، إىل وهلة احلشر، ومن سكرة املوت
لقد كنـت يف    . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد     . ذلك يوم الوعيد  . ونفخ يف الصور   " 

ألقيـا يف   . هذا ما لدي عتيد   : وقال قرينه . فبصرك اليوم حديد  ،  ذا فكشفنا عنك غطاءك   غفلة من ه  
الذي جعل مع اهللا إهلا آخـر فألقيـاه يف العـذاب    . مناع للخري معتد مريب. جهنم كل كفار عنيد 

ال ختتصموا لدي وقد قـدمت      : قال. ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد       : قال قرينه . الشديد
  "  . . ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد. لوعيدإليكم با

 وهو مشهد يكفي استحضاره يف النفس لتقضي رحلتها كلها على األرض يف تـوجس وحـذر    
، وحـىن جبهتـه   ،  وصاحب القرن قد التقم القرن    ،  كيف أنعم :  "  ع   وقد قال رسول اهللا     . وارتقاب

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل   : قولوا:  "  ع   قال  ؟  كيف نقول ،  يا رسول اهللا  : قالوا" ؟    وانتظر أن يؤذن له   
  "  . . )1(حسبنا اهللا ونعم الوكيل : فقال القوم" . 

، فالنفس هنا هي اليت حتاسب    . جاءت كل نفس   "  . . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد      " 
كاتبان احلافظان هلا   قد يكونان مها ال   . ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها     . وهي اليت تتلقى اجلزاء   

ولكن بـني   . وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة     . واألول أرجح . وقد يكونان غريمها  . يف الدنيا 
 . يدي اجلبار

فكشـفنا عنـك غطـاءك    . لقد كنت يف غفلة من هذا   :  "  ويف هذا املوقف العصيب يقال له     
وهذا هو املوقف   ،  ذي غفلت عنه  وهذا هو املوعد ال   ،  قوي ال حيجبه حجاب    "  . . فبصرك اليوم حديد  

 ! فبصرك اليوم حديد. فاآلن فانظر. وهذه هي النهاية اليت كنت ال تتوقعها، الذي مل حتسب حسابه
وقال قرينه هذا مـا لـدي       :  " واألرجح أنه الشهيد الذي حيمل سجل حياته      .  هنا يتقدم قرينه  

 ! ال حيتاج إىل يئة أو إعداد. حاضر مهيأ معد "  . . عتيد
إمنا يذكر مباشرة   .  وال يذكر السياق شيئا عن مراجعة هذا السجل تعجيال بتوقيع احلكم وتنفيذه           

منـاع  . ألقيا يف جهنم كل كفار عنيـد    :  " السائق والشهيد : للملكني احلافظني ،  النطق العلوي الكرمي  
ذكر هذه النعوت   و "  . . الذي جعل مع اهللا إهلا آخر فألقياه يف العذاب الشديد         . للخري معتد مريب  

وهي نعوت  ؛  فهو داللة غضب اجلبار القهار يف املوقف العصيب الرهيب        . يزيد يف حرج املوقف وشدته    

                                                 
 .  رواه الترمذي)1(
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. الذي جعل مع اهللا إهلا آخـر      . مريب. معتد. مناع للخري . عنيد. كفار: قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة   
بيانا ملكانه من جهـنم      " عذاب الشديد فألقياه يف ال  :  " وتنتهي بتوكيد األمر الذي ال حيتاج إىل توكيد       

 . اليت بدأ األمر بإلقائه فيها
مبا أنه كان مصـاحبا لـه       ،  ويبادر إىل إبعاد ظل التهمة عن نفسه      ،   عندئذ يفزع قرينه ويرجتف   

ورمبا كان القـرين هنـا غـري     "  . . ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد     : قال قرينه :  " وقرينا
؛ وهو يتربأ مـن إطغائـه     . رمبا كان هو الشيطان املوكل به ليغويه      . ي قدم السجالت  القرين األول الذ  

ويف القرآن مشاهد مشاة يتربأ فيهـا القـرين         ! فاستمع لغوايته ،  ويقرر أنه وجده ضاال من عند نفسه      
و فقد يكون القرين ه   . على أن الفرض األول غري مستبعد     . الشيطاين من القرين اإلنساين على هذا النحو      

ليبني أنه مع صـحبته      - وهو بريء  - ولكن هول املوقف جيعله يبادر إىل التربؤ      . امللك صاحب السجل  
وتربؤ الربيء أدل على اهلول املزلـزل والكـرب         . فإنه مل تكن له يد يف أي مما كان منه          - هلذا الشقي 
 . املخيف

 قدمت إليكم بالوعيد  ال ختتصموا لدي وقد     : قال:  " فينهي كل قول  ،   هنا جييء القول الفصل   
وقد سبق الوعيد حمـددا  . فاملقام ليس مقام اختصام    "  . . ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد        -

، وال يظلـم أحـد    . وال جيزي أحد إال مبا هو مسـجل       . وكل شيء مسجل ال يبدل    . جزاء كل عمل  
 . فاازي هو احلكم العدل

بـل يكشـف    ،  ولكن املشهد كله ال ينتهي    ؛  شدته ذا ينتهي مشهد احلساب الرهيب وله و      
 : السياق عن جانب منه خميف

  " . ؟ هل من مزيد: وتقول: هل امتألت: يوم نقول جلهنم " 
فتعرض جهنم فيه يف معرض احلوار وذا السؤال واجلواب يتجلى          .  إن املشهد كله مشهد حوار    

هؤالء هم كثرة تقذف     . . عتد مريب مناع للخري م  . هذا هو كل كفار عنيد     . . مشهد عجيب رهيب  
ولكنـها تـتلمظ    ! واكتفيـت  " ؟  هل امتألت :  " مث تنادى جهنم  . وتتكدس ركاما ،  يف جهنم تباعا  

 ! فيا للهول الرعيب "  . . ! ؟ هل من مزيد:  " وتقول يف كظة األكول النهم، وتتحرق
، إنه مشـهد اجلنـة    . رضي مجيل ،   وعلى الضفة األخرى من هذا اهلول مشهد آخر وديع أليف         

 : مع الترحيب والتكرمي، حىت تتراءى هلم من قريب، تقرب من املتقني



 
 
 
 

 

 لجهادمنبر التوحيد وا

 

 

16

من خشـي الـرمحن     . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ     . وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد     " 
  " . هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود. بالغيب وجاء بقلب منيب

بل ،  فال يكلفون مشقة السري إليها    ،  فاجلنة تقرب وتزلف  .  كل كلمة ويف كل حركة      والتكرمي يف 
. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ     :  " ونعيم الرضى يتلقاهم مع اجلنة     " ! غري بعيد :  " هي اليت جتيء  

ويعلمـون  ،  فيوصفون هذه الصفة من املأل األعلى      "  . . من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب منيب      
 . منيبون إىل رم طائعون، خيشون الرمحن ومل يشهدوه، حفيظون،  يف ميزان اهللا أوابونأم

  "  . . ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود:  "  مث يؤذن هلم بالدخول بسالم لغري ما خروج
:  " وإعالنا مبا هلم عند رم من نصيب غري حمدود        ،  تنويها بشأن القوم  ،   مث يؤذن يف املأل األعلى    

فاملزيد من رـم    . فمهما اقترحوا فهم ال يبلغون ما أعد هلم        "  . . ولدينا مزيد ،  م ما يشاؤون فيها   هل
  . . غري حمدود

|     |     | 
يعيد أقوى نغماتـه يف ملـس       ،  كأنه اإليقاع األخري يف اللحن    ،  مث جييء املقطع األخري يف السورة     

وفيه ملسـة البعـث     . سة الكون املفتوح وكتابه املبني    وفيه مل . فيه ملسة التاريخ ومصارع الغابرين    . سريع
 : ومع هذه اللمسات التوجيه املوحي العميق للمشاعر والقلوب. واحلشر يف مشهد جديد

إن يف  ؟  فنقبوا يف البالد هل من حمـيص      ،  وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا         " 
قد خلقنا السـماوات واألرض ومـا       ول. ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد          

فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس          . بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب       
يـوم  . واستمع يوم يناد املناد من مكان قريـب       . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود    . وقبل الغروب 

يـوم تشـقق األرض     . إلينا املصري إنا حنن حنيي ومنيت و    . يسمعون الصيحة باحلق ذلك يوم اخلروج     
فذكر بالقرآن من   ،  وما أنت عليهم جببار   ،  حنن أعلم مبا يقولون   . ذلك حشر علينا يسري   . عنهم سراعا 
  "  . . خياف وعيد

إال أا حني تعرض يف اخلتام تعـرض        ،   ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت يف سياق السورة         
ويكون هلا يف احلس مذاق آخر غري مـذاقها         . يز وذه السرعة  ذا الترك . جديدة اإليقاع جديدة الوقع   

 ! وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة. وهي مبسوطة مفصلة من قبل يف السورة
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وعاد وفرعون وإخوان لوط    ،  كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود      :  "  قال من قبل  
  "  . . كل كذب الرسل فحق وعيد. وأصحاب األيكة وقوم تبع

هـل مـن    . فنقبوا يف البالد  ،  وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا        :  " ل هنا  وقا
 ؟  " حميص

مث يضيف  . ولكنها يف صورا اجلديدة غريها يف صورا األوىل       .  احلقيقة اليت يشري إليها هي هي     
ة الـيت ال    وهي مأخوذة يف القبض   ،  وتنقب عن أسباب احلياة   ،  إليها حركة القرون وهي تتقلب يف البالد      

  . . ؟  " هل من حميص " فـ: وال مفر منها وال فكاك، يفلت منها أحد
 :  وعقب عليها مبا يزيدها جدة وحيوية

  "  . . أو ألقى السمع وهو شهيد، إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب " 
فمن ال تذكره هذه اللمسة فهو الـذي        . ذكرى ملن كان له قلب    .  ويف مصارع الغابرين ذكرى   

ال بل إنه ليكفي للذكرى واالعتبار أن يكون هناك مسع يلقـى  ! مات قلبه أو مل يرزق قلبا على اإلطالق       
فـالنفس البشـرية شـديدة      . وإنه للحق  . . فتفعل القصة فعلها يف النفوس    ،  إىل القصة بإنصات ووعي   
والتصـورات  وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان الستجاشـة الـذكريات     ،  احلساسية مبصارع الغابرين  

 . املوحية يف مثل هذه املواقف املؤثرة املثرية
أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناهـا        :  "  وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون      

 "  . وأنبتنا فيها من كل زوج يج     ،  واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي    ،  وزيناها وما هلا من فروج    
 . 

 "  وما مسنا من لغوب   ،  سماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام      ولقد خلقنا ال  :  "  وقال هنا 
 "  . . وما مسنا مـن لغـوب     :  " حقيقة. فأضاف هذه احلقيقة اجلديدة إىل جانب اللمسة األوىل       . . 

فكيف بإحياء املوتى وهو بالقياس إىل السماوات       . وهي توحي بيسر اخللق واإلنشاء يف هذا اخللق اهلائل        
 ؟ غريواألرض أمر هني ص

 :  وعقب عليها كذلك بإحياء جديد وظل جديد
ومـن الليـل   . فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب   " 

  "  . . فسبحه وأدبار السجود
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كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات     . . وطلوع الشمس وغروا ومشهد الليل الذي يعقب الغروب       
ويتحدث يف ظالهلا عن الصرب على ما يقولون من         . سبيح واحلمد والسجود  وهو يربط إليها الت   . واألرض

جو . فإذا جو جديد حييط بتلك اللمسة املكررة      . إنكار للبعث وجحود بقدرة اهللا على اإلحياء واإلعادة       
تثور يف احلـس    ،  موصوال كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود      . الصرب واحلمد والتسبيح والسجود   

وكلمـا سـجد هللا يف      ؛  أو مقدم الليل  ،  وكلما رأى مطلع الشمس   ؛  لسماوات واألرض كلما نظر إىل ا   
  . . شروق أو غروب

وأنت يف  . اصرب وسبح واسجد   . . ملسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية املعروضة       . .  مث
يغفل عنـه إال    ال  . املتوقع يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار       ،  حالة انتظار وتوقع لألمر اهلائل اجللل     

 : وهو موضوعها األصيل، األمر الذي تدور عليه السورة كلها. الغافلون
إنا . يوم يسمعون الصيحة باحلق ذلك يوم اخلروج      . واستمع يوم يناد املناد من مكان قريب       " 

  "  . . ذلك حشر علينا يسري. يوم تشقق األرض عنهم سراعا. حنن حنيي ومنيت وإلينا املصري
ولقد عرب عنه أول مرة يف صورة أخرى ومشـهد          . لذلك اليوم العسري  ،  د جديد مثري   وإنه ملشه 

 . اخل "  . . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ونفخ يف الصور ذلك يوم الوعيد:  " آخر يف قوله
هذه . ومشهد تشقق األرض عنهم    . . وصور مشهد اخلروج  .  فأما هنا فعرب عن النفخة بالصيحة     

واليت تعاقب فيها   . تشقق القبور اليت ال حتصى    . ربت يف تاريخ احلياة كلها إىل اية الرحلة       اخلالئق اليت غ  
 : كما يقول املعري. املوتى

 رب قرب قد صار قربا مرارا ضاحك من تزاحم األضداد
 ودفني على بقايا دفني يف طويل اآلجال واآلماد

، و حائلة يف مسارب اآلرض    وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أ       ،   كلها تشقق 
 ! وإنه ملشهد عجيب ال يأيت عليه اخليال . . ال يعرف مقرها إال اهللا

إنا حنن حنيي   :  "  ويف ظالل هذا املشهد الثائر املثري يقرر احلقيقة اليت فيها جيادلون وا جيحدون            
  . . ريريف أنسب وقت للتق "  . . ذلك حشر علينا يسري "  . .  " ومنيت وإلينا املصري

 جتاه جدهلم وتكذيبـهم يف هـذه         ع    ويف ظالل هذا املشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول         
 : احلقيقة الواضحة املشهودة بعني الضمري
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  "  . . فذكر بالقرآن من خياف وعيد. وما أنت عليهم جببار. حنن أعلم مبا يقولون " 
وهـو ديـد خميـف       . . اقبه عليهم فللعلم عو . وهذا حسبك  "  . . حنن أعلم مبا يقولون    " 
 . ملفوف

إمنـا  . فاألمر يف هذا ليس إليك   . فترغمهم على اإلميان والتصديق    "  . . وما أنت عليهم جببار    " 
  . . وحنن عليهم رقباء وم موكلون، هو لنا حنن
 والقرآن يهز القلوب ويزلزهلا فال يثبت له قلب يعـي          "  . . فذكر بالقرآن من خياف وعيد     " 

 . على ذلك النحو العجيب. وخياف ما يواجهه به من حقائق ترجف هلا القلوب
ففيها مـن   . فإا ال حتتاج إىل جبار يلوي األعناق على اإلميان        ،   وحني تعرض مثل هذه السورة    

وفيها من اإليقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سـياط            . القوة والسلطان ما ال ميلكه اجلبارون     
  . . وصدق اهللا العظيم! اجلبارين

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

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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

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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