
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

 سورة الرمحن 
 وآياا مثان وسبعون . . )1(مدنية 

 

 
 +  نمحآنَ    1الرالْقُر لَّمانَ    2 عالِْإنس لَقانَ    3 خيالْب هلَّماٍن       4 عـبسِبح ـرالْقَمو سم5 الش 

 وأَِقيمـوا  8 أَلَّا تطْغوا ِفي الِْميـزاِن     7 والسماء رفَعها ووضع الِْميزانَ      6لنجم والشجر يسجداِن    وا
كْماِم  ِفيها فَاِكهةٌ والنخلُ ذَات الْأَ     10 والْأَرض وضعها ِللْأَناِم     9الْوزنَ ِبالِْقسِط ولَا تخِسروا الِْميزانَ      

  13 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن 12 والْحب ذُو الْعصِف والريحانُ 11
 فَِبأَي آلَاء ربكُما    15 وخلَق الْجانَّ ِمن ماِرٍج من ناٍر        14خلَق الِْإنسانَ ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِر      

  18 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن 17يِن ورب الْمغِربيِن  رب الْمشِرق16َتكَذِّباِن 
 يخـرج   21 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      20 بينهما برزخ لَّا يبِغياِن      19مرج الْبحريِن يلْتِقياِن    

 ولَه الْجواِر الْمنشآت ِفي الْبحِر كَالْأَعلَاِم       23 آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      فَِبأَي 22ِمنهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ    
  25 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن 24

كَـذِّباِن   فَِبأَي آلَاء ربكُما ت    27 ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم        26كُلُّ من علَيها فَاٍن     
  30 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن 29 يسأَلُه من ِفي السماواِت والْأَرِض كُلَّ يوٍم هو ِفي شأٍْن 28

ِن  يا معشـر الِْجـن والْـِإنِس إِ        32 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      31سنفْرغُ لَكُم أَيها الثَّقَلَاِن     
 فَِبـأَي آلَـاء     33استطَعتم أَن تنفُذُوا ِمن أَقْطَاِر السماواِت والْأَرِض فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ ِإلَّا ِبسلْطَاٍن             

كُما تكَذِّباِن   فَِبأَي آلَاء رب   35 يرسلُ علَيكُما شواظٌ من ناٍر ونحاس فَلَا تنتِصراِن          34ربكُما تكَذِّباِن   
36  

 فَيومِئـٍذ لَّـا     38 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      37فَِإذَا انشقَِّت السماء فَكَانت وردةً كَالدهاِن       
نَ ِبِسيماهم فَيؤخذُ    يعرف الْمجِرمو  40 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      39يسأَلُ عن ذَنِبِه ِإنس ولَا جانٌّ       

                                                 
شأا يف . ونسقها تتضح فيه مسات القرآن املكي. وحنن نرجح مكيتها.  يف روايات أا مدنية ويف روايات أا مكية )1(

 . وقد اعتربناها مكية عند احلديث عنها لألسباب ذاا. رة الرعد، وفيها االختالف ذاتههذا شأن سو
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 43 هِذِه جهنم الَِّتي يكَذِّب ِبها الْمجِرمـونَ         42 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      41ِبالنواِصي والْأَقْداِم   
  45 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن 44يطُوفُونَ بينها وبين حِميٍم آٍن 

ِلماِن      وتنِه جبر قَامم افخ اِن      46نكَذِّبا تكُمبآلَاء ر اٍن    47 فَِبأَيا أَفْناتآلَـاء     48 ذَو فَِبـأَي 
 ِفيِهما ِمن كُـلِّ فَاِكهـٍة       51 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      50 ِفيِهما عيناِن تجِرياِن     49ربكُما تكَذِّباِن   

واِن  زاِن      52جكَذِّبا تكُمبآلَاء ر اٍن          53 فَِبأَيِن ديتنى الْجنجٍق وربتِإس ا ِمنهطَاِئنٍش بلَى فُرع ِكِئنيتم 
 فَِبأَي  56 جانٌّ    ِفيِهن قَاِصرات الطَّرِف لَم يطِْمثْهن ِإنس قَبلَهم ولَا        55 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      54

 هـلْ جـزاء     59 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      58 كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ     57آلَاء ربكُما تكَذِّباِن    
  61 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن 60الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسانُ 

  تنا جوِنِهمِمن داِن      62اِن  وكَذِّبا تكُمبآلَاء ر اِن   63 فَِبأَيتامهدـا       64 مكُمبآلَـاء ر فَِبـأَي 
 ِفيِهما فَاِكهةٌ ونخلٌ ورمـانٌ      67 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      66 ِفيِهما عيناِن نضاختاِن     65تكَذِّباِن  

 حـور   71 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَـذِّباِن       70 ِفيِهن خيرات ِحسانٌ     69ما تكَذِّباِن    فَِبأَي آلَاء ربكُ   68
 فَِبأَي  74 لَم يطِْمثْهن ِإنس قَبلَهم ولَا جانٌّ        73 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن      72مقْصورات ِفي الِْخياِم    

 فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَـذِّباِن      76 متِكِئني علَى رفْرٍف خضٍر وعبقَِري ِحساٍن        75ذِّباِن  آلَاء ربكُما تكَ  
  _78 تبارك اسم ربك ِذي الْجلَاِل والِْإكْراِم 77

|     |     | 
وأعـالم  ،  الكبريإا إعالن عام يف ساحة الوجود       . هذه السورة املكية ذات نسق خاص ملحوظ      

؛ ويف تدبريه للوجود وما فيه    ؛  ويف فيض نعمائه  ؛  وإبداع خلقه ،  يف مجيل صنعه  ،  بآالء اهللا الباهرة الظاهرة   
اإلنـس واجلـن    : وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلني       . . وتوجه اخلالئق كلها إىل وجهه الكرمي     

مع حتديهما إن كانـا     ،   من كل موجود   على مشهد ،  يف ساحة الوجود  ،  املخاطبني بالسورة على السواء   
وجيعـل  ،  حتديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه اليت يعددها ويفصـلها           ،  ميلكان التكذيب بآالء اهللا   

 . وساحة اآلخرة كذلك، الكون كله معرضا هلا
تتجلى يف إطالق الصوت إىل      . . ويف إيقاع فواصلها  ،   ورنة اإلعالن تتجلى يف بناء السورة كله      

كما تتجلى يف املطلع املوقظ الذي يستثري الترقب واإلنتظار ملا يـأيت            ؛  وامتداد التصويت إىل بعيد   ،  أعلى
الرمحن كلمة واحـدة يف معناهـا        . . مبتدأ مفردا . كلمة واحدة  . . الرمحن . . بعد املطلع من أخبار   

 . ء الرمحنوالسورة بعد ذلك بيان للمسات الرمحة ومعرض آلال، ويف رنتها اإلعالن، الرمحة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

4

تسـبق يف الـذكر خلـق       .  ويبدأ معرض اآلالء بتعليم القرآن بوصفه املنة الكربى على اإلنسان         
 . اإلنسان ذاته وتعليمه البيان

  . . البيان . . ومنحه الصفة اإلنسانية الكربى،  مث يذكر خلق اإلنسان
نجم والشجر والسـماء    الشمس والقمر وال   . .  ومن مث يفتح صحائف الوجود الناطقة بآالء اهللا       

. واجلـن واإلنـس  . واألرض وما فيها من فاكهة وخنل وحـب ورحيـان         . وامليزان املوضوع . املرفوعة
 . وما خيرج منهما وما جيري فيهما، والبحران بينهما برزخ ال يبغيان. واملشرقان واملغربان

، املطلق للخالئـق مشهد الفناء  . عرض مشهد فنائها مجيعا   .  فإذا مت عرض هذه الصحائف الكبار     
ليتصرف يف أمرهـا مبـا   ، الذي إليه تتوجه اخلالئق مجيعا . يف ظل الوجود املطلق لوجه اهللا الكرمي الباقي       

 . يشاء
:  "  ويف ظل الفناء املطلق والبقاء املطلق جييء التهديد املروع والتحدي الكوين للجن واإلنـس             

ا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفـذوا         ي. فبأي آالء ربكما تكذبان   . سنفرغ لكم أيها الثقالن   
يرسـل  ،  فبأي آالء ربكما تكذبان   . ال تنفذون إال بسلطان   . من أقطار السماوات واألرض فانفذوا    

  "  . . ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان. عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران
يرتسم فيها مشهد السماء     .يعرض يف صورة كونية   . مشهد القيامة .  ومن مث يعرض مشهد النهاية    

 . والثواب للمتقني يف تطويل وتفصيل، ومشهد العذاب للمجرمني، محراء سائلة
  "  . . تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام:  "  مث جييء اخلتام املناسب ملعرض اآلالء

  
فتتجـاوب  ،  إعالن ينطلق من املأل األعلى    .  إن السورة كلها إعالن عام يف ساحة الوجود الكبري        

  . . ويشهده كل من يف الوجود وكل ما يف الوجود. به أرجاء الوجود
|     |     | 

  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . "  . . الرمحن "
 . وإيقاعه وموسيقاه، هذا املطلع املقصود بلفظه ومعناه

  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . "  . . الرمحن"
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ويف جنبات هذا   ،  ذا الرنني الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة املديدة املدوية يف أرجاء هذا الكون           
 . الوجود

 . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  "  . . الرمحن"
ويتلفت ؛  وخياطب كل موجود  ،  جيلجل يف طباق الوجود   ،  ذا اإليقاع الصاعد الذاهب إىل بعيد     

  . . ويبلغ إىل كل مسع وكل قلب، وهو ميأل فضاء السماوات واألرض، على رنته كل كائن
 .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . "  . . الرمحن"

بعـد املطلـع    . يف ارتقاب اخلرب العظيم   ،  ويصمت الوجود كله وينصت   . وتنتهي اآلية . ويسكت
 . العظيم

  . . . الذي خيفق له ضمري الوجود،  مث جييء اخلرب املترقب
والـنجم والشـجر    . الشمس والقمر حبسـبان   . خلق اإلنسان علمه البيان   . علم القرآن  " 
وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسـروا      . أال تطغوا يف امليزان   . والسماء رفعها ووضع امليزان   . نيسجدا
. واحلب ذو العصف والرحيـان    . فيها فاكهة والنخل ذات األكمام    . واألرض وضعها لألنام  . امليزان

  " . ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان
  . .  األول بعد ذلك اإلعالنوهذا هو اخلرب.  هذا هو املقطع األول يف بيان آالء الرمحن

  "  . . علم القرآن " 
الترمجـة الصـادقة    . . القـرآن  . .  هذه النعمة الكربى اليت تتجلى فيها رمحة الرمحن باإلنسان   

ويقـيم  ؛  الذي يصل أهلها بنـاموس الوجـود      . ومنهج السماء لألرض  . الكاملة لنواميس هذا الوجود   
ونظمهم وأحواهلم على األساس الثابت الـذي يقـوم عليـه           عقيدم وتصورام وموازينهم وقيمهم     

 . فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم والتجاوب مع الناموس. الوجود
، كأمنـا يطـالعهم أول مـرة   ،  القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون اجلميل 

ويزيد فيمنح كل شـيء     . كما جيدد إحساسهم بالكون من حوهلم     ،  فيجدد إحساسهم بوجودهم الذايت   
حيثما ساروا  ،  ورفاق أحباء ،  فإذا هم بني أصدقاء   ؛  من حوهلم حياة نابضة تتجاوب وتتعاطف مع البشر       

 ! طوال رحلتهم على هذا الكوكب، أو أقاموا
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وأم محلة األمانة اليت    ،  أم كرام على اهللا   ،   القرآن الذي يقر يف أخالدهم أم خلفاء يف األرض        
، فيشعرهم بقيمتهم اليت يستمدوا من حتقيق إنسانيتهم العليا       . ماوات واألرض واجلبال  أشفقت منها الس  
 . وحيقق نعمته الكربى على اإلنسان. الذي حييي يف أرواحهم نفخة اهللا . . اإلميان . . بوسيلتها الوحيدة

 . فبه يتحقق يف هذا الكائن معىن اإلنسان.  ومن مث قدم تعليم القرآن على خلق اإلنسان
  "  . . خلق اإلنسان علمه البيان " 

إذ املقصود  . فسيأيت ذكره يف مكانه من السورة بعد قليل       ،  خلق اإلنسان ابتداء   - مؤقتا -  وندع
 . من ذكره هنا هو ما تاله من تعليمه البيان

فننسى بطول األلفـة     . . ويتجاوب مع اآلخرين  ،  ويتفاهم،   إننا نرى اإلنسان ينطق ويعرب ويبني     
 . يف مواضع شىت، ويوقظنا لتدبرها، فريدنا القرآن إليها، وضخامة هذه اخلارقة، مة هذه اهلبةعظ

 ؟ وكيف يعلم البيان؟ كيف يبدأ؟ ما أصله؟  فما اإلنسان
تـرى  . مهينـة ،  ضئيلة،  خلية ساذجة صغرية  .  إنه هذه اخللية الواحدة اليت تبدأ حياا يف الرحم        

 ! ! !  تبنيوهي ال. وال تكاد تبني، باهر
. عظمية . . اجلنني املكون من ماليني اخلاليا املنوعة     . ولكن هذه اخللية ما تلبث أن تكون اجلنني       

: ومنها كذلك تتكون اجلوارح واحلواس ووظائفها املدهشة       . . وجلدية. وعصبية. وعضلية. وغضروفية
، اإلدراك والبيـان  : األعظـم مث اخلارقة الكربى والسـر       . . مث. اللمس. الشم. الذوق. البصر. السمع

، اليت ال تكاد تـبني    ،  كله من تلك اخللية الواحدة الساذجة الصغرية الضئيلة املهينة         . . والشعور واإلهلام 
 ! واليت ال تبني
 . وبصنع الرمحن، من الرمحن؟ ومن أين؟  كيف

جعل لكم  واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا و        :  " ؟   فلننظر كيف يكون البيان   
  "  . . السمع واألبصار واألفئدة

اللسـان والشـفتان والفـك       . .  إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة ال ينقضي منها العجب         
إا كلها تشترك يف عملية التصويت اآلليـة         . . واحلنجرة والقصبة اهلوائية والشعب والرئتان    . واألسنان

ال متثل إال اجلانب امليكانيكي اآليل يف هذه العمليـة          وهي على ضخامتها    . وهي حلقة يف سلسلة البيان    
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وال نـدري   . مث بالعقل الذي ال نعرف عنه إال امسه       . املتعلقة بعد ذلك بالسمع واملخ واألعصاب     ،  املعقدة
 ! بل ال نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته. شيئا عن ماهيته وحقيقته

 ؟  كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد
 . جمهولة يف بعض املراحل خافية حىت اآلن. قدة كثرية املراحل واخلطوات واألجهزة إا عملية مع

ال نـدري   - هذا الشعور ينتقل.  إا تبدأ شعورا باحلاجة إىل النطق ذا اللفظ ألداء غرض معني      
مـره  إن املخ يصدر أ   : ويقال . . املخ . . من اإلدراك أو العقل أو الروح إىل أداة العمل احلسية          - كيف

وهنـا  . واللفظ ذاته مما علمه اهللا لإلنسان وعرفه معناه       . عن طريق األعصاب بالنطق ذا اللفظ املطلوب      
ليمر من الشعب إىل القصبة اهلوائية إىل احلنجرة وحباهلا الصوتية          ،  تطرد الرئة قدرا من اهلواء املختزن فيها      

وال مجيـع اآلالت الصـوتية املختلفـة        ،  نسانالعجيبة اليت ال تقاس إليها أوتار أية آلة صوتية صنعها اإل          
. سريعا أو بطيئا  . عاليا أو خافتا   . . فيصوت اهلواء يف احلنجرة صوتا تشكله حسبما يريد العقل        ! األنغام

ومع احلنجرة اللسان والشـفتان  . إىل آخر أشكال الصوت وصفاته . . ضخما أو رفيعا. خشنا أو ناعما  
ويف اللسان  . صوت فيتشكل بضغوط خاصة يف خمارج احلروف املختلفة       مير ا هذا ال   ،  والفك واألسنان 

 . ليصوت احلرف جبرس معني   ،  يتم فيه الضغط املعني   ،  خاصة مير كل حرف مبنطقة منه ذات إيقاع معني        
 . 

. واملشاعر السابقة والالحقـة   . والفكرة. واملوضوع. ووراءه العبارة  . .  وذلك كله لفظ واحد   
وفضـل  ،  بصنعة الرمحن ،  ينشأ يف هذا الكيان اإلنساين العجيب الغريب      ،  ريبوكل منها عامل عجيب غ    

 . الرمحن
|     |     | 

 : مث يستطرد يف بيان آالء الرمحن يف املعرض الكوين العام
  "  . . الشمس والقمر حبسبان " 

ورا وشـع ،  مبا ميأل القلب روعة ودهشة    ،  يف تنسيق التكوين واحلركة   ،   حيث تتجلى دقة التقدير   
 . وما يف طياا من حقائق بعيدة اآلماد عميقة األغوار، بضخامة هذه اإلشارة

فهنالك يف هذا الفضاء الـذي ال يعـرف         .  إن الشمس ليست هي أكرب ما يف السماء من أجرام         
. منها الكثري أكرب من الشمس وأشـد حـرارة وضـوءا          ،  ماليني املاليني من النجوم   ،  البشر له حدودا  
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والسـماك  . ونورها يعادل مخسني ضعف نور الشمس، نية أثقل من الشمس بعشرين مرة     فالشعرى اليما 
وسهيل أقوى من الشمس بألفني     . الرامح حجمه مثانون ضعف حجم الشمس ونوره مثانية آالف ضعف         

  . . . وهكذا . . . ومخسمائة مرة
لذي يعيش هو   ا،  حنن سكان الكوكب األرضي الصغري     -  ولكن الشمس هي أهم جنم بالنسبة لنا      

 . وسكانه مجيعا على ضوء الشمس وحرارا وجاذبيتها
وهو العامـل األهـم يف      . ولكنه ذو أثر قوي يف حياا     .  وكذلك القمر وهو تابع صغري لألرض     

 . حركة اجلزر واملد يف البحار
وكذلك حجم القمر وبعده    . وسريها يف فلكها  ،  وبعدها عنا ،  ودرجة حرارا ،   وحجم الشمس 

وبالقيـاس إىل  . كلها حمسوبة حسابا كامل الدقة بالقيـاس إىل آثارمهـا يف حيـاة األرض          . . ودورته
  . . وضعهما يف الفضاء مع النجوم والكواكب األخرى

  . .  ونتناول طرفا من احلساب الدقيق يف عالقتهما بكوكبنا األرضي وما عليه من حياة وأحياء
ولو كانت أقرب إلينـا     . نصف مليون من األميال    إن الشمس تبعد عن األرض باثنني وتسعني و       

ولو كانت أبعـد منـا      ! من هذا الحترقت األرض أو انصهرت أو استحالت خبارا يتصاعد يف الفضاء           
والذي يصل إلينا من حرارة الشمس ال يتجاوز جزءا         ! ألصاب التجمد واملوت ما على األرض من حياة       

ولو كانت الشعرى بضخامتها    . ل هو الذي يالئم حياتنا    وهذا القدر الضئي  . من مليوين جزء من حرارا    
 ! وذهبت بددا، وإشعاعها هي اليت يف مكان الشمس منا لتبخرت الكرة األرضية

فلو كان أكرب من هذا لكان املد الذي حيدثـه يف           .  وكذلك القمر يف حجمه وبعده عن األرض      
 كان أقرب مما وضعه اهللا حبسابه الذي        وكذلك لو . حبار األرض كافيا لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها        

 ! ال خيطئ مقدار شعرة
وضبط خطاها يف هذا    ،   وجاذبية الشمس وجاذبية القمر لألرض هلما حساما يف توازن وضعها         

الذي جتري فيه جمموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل يف الساعة يف             ،  الفضاء الشاسع الرهيب  
 ! ومع هذا ال تلتقي بأي جنم يف طريقها على ماليني السنني .اجتاه واحد حنو برج اجلبار

وال خيتل حسـاب التـوازن      ،   ويف هذا الفضاء الشاسع الرهيب ال خيتل مدار جنم مبقدار شعرة          
 . والتناسق يف حجم وال حركة
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  " . الشمس والقمر حبسبان . .  "  وصدق اهللا العظيم
  "  . . والنجم والشجر يسجدان " 

فأما هذه فهي إشارة إىل     .  اإلشارة السابقة إىل احلساب والتقدير يف بناء الكون الكبري          وقد كانت 
 . وهي إشارة موحية إىل حقيقة هادية. اجتاه هذا الكون وارتباطه

والنجم والشجر  . وخالقه املبدع ،   إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة مبصدره األول        
كما فسـره   . وقد فسر بعضهم النجم بأنه النجم الذي يف السماء        . اهه كله يدالن على اجت  ،  منوذجان منه 

وسواء كان هذا أم كـان ذاك فـإن مـدى    . بعضهم بأنه النبات الذي ال يستوي على سوقه كالشجر       
 . ينتهي إىل حقيقة اجتاه هذا الكون وارتباطه. اإلشارة يف النص واحد

. وشكلها ودرجتها من كـائن إىل كـائن       روح خيتلف مظهرها    . والكون خليقة حية ذات روح    
 . ولكنها يف حقيقتها واحدة

وحقيقـة  .  ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه احلياة السارية يف الكون كله             
وتتوارى عنه كلما حـاول     ،  ولكنها كانت تغيم عليه   . أدركها باإلهلام اللدين فيه   . اجتاه روحه إىل خالقه   

 ! قيد بتجارب احلواساقتناصها بعقله امل
ولكنه ال يزال   .  ولقد استطاع أخريا أن يصل إىل أطراف قريبة من حقيقة الوحدة يف بناء الكون             

 ! بعيدا عن الوصول إىل حقيقة روحه احلية عن هذا الطريق
. وأا يف حقيقتها جمرد إشـعاع     ؛   والعلم مييل اليوم إىل افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون          

 . واخلاصية املشتركة بني مجيع أفراده، ركة هي قاعدة الكونوأن احل
 ؟  فإىل أين يتجه الكون حبركته اليت هي قاعدته وخاصيته

وهي احلركة األصلية فحركة ظاهره ال تكون        - إنه يتجه إىل مبدعه حبركة روحه     :  القرآن يقول 
والـنجم  :  " ت كثرية منها هـذه    وهي احلركة اليت متثلها يف القرآن آيا       - إال تعبريا عن حركة روحه    

تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شـيء إال             " ومنها "  . . والشجر يسجدان 
أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السـماوات          :  " ومنها "  . . ولكن ال تفقهون تسبيحهم   ،  يسبح حبمده 

  "  . . كل قد علم صالته وتسبيحه. واألرض والطري صافات
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، مما مينح القلب البشري متاعا عجيبـا      ،  ومتابعة الكون يف عبادته وتسبيحه    ،  تأمل هذه احلقيقة   و
وهي ،  وهو يشعر بكل ما حوله حيا يعاطفه ويتجه معه إىل خالقه وهو يف وقفته بني أرواح األشياء كلها                 

 ! وحتيلها إخوانا له ورفقاء، تدب فيها مجيعا
  . .  إا إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق

وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسـروا      . أال تطغوا يف امليزان   . والسماء رفعها ووضع امليزان    " 
  " . امليزان

تقصد إىل تنبيه القلب     - كباقي اإلشارات القرآنية إىل جمايل هذا الكون       -  واإلشارة إىل السماء  
وإىل قدرة اليد اليت أبدعته     ،  قه ومجاله وإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناس    ،  وإنقاذه من بالدة األلفة   ،  الغافل

 . وجالهلا
إىل هذا الفضاء اهلائـل     . توجه النظر إىل أعلى    - أيا كان مدلول السماء    -  واإلشارة إىل السماء  

فـال  ،  والذي تسبح فيه ماليني املاليني من األجرام الضـخمة        ؛  السامق الذي ال تبدو له حدود معروفة      
، ويبلغ عدد اموعة أحيانا ألف مليـون جنـم        . موعة منها مبجموعة  وال تصطدم جم  ،  يلتقي منها اثنان  

وفيها ما هو أصغر من مشسنا وما هـو أكـرب أالف     ،  كمجموعة ارة اليت ينتسب إليها عاملنا الشمسي      
وكـل هـذه    ،  وكل هذه النجـوم   ! ! ! مشسنا اليت يبلغ قطرها مليونا وثلث مليون كيلو متر        . املرات

ال ،  ولكنها يف هذا الفضاء اهلائل ذرات سـاحبة متباعـدة         ،  لكون بسرعات خميفة  اموعات جتري يف ا   
 ! وال تتصادم، تلتقي

وضعه . ميزان احلق  " وضع امليزان  "  وإىل جوار هذه العظمة يف رفع هذه السماء اهلائلة الوسيعة         
وال ،  تل تقوميها كي ال خي  . قيم األشخاص واألحداث واألشياء   . وضعه لتقدير القيم  . ثابتا راسخا مستقرا  

وضعه يف الفطرة ووضعه يف هذا املنهج اإلهلي الـذي          . وال تتبع اجلهل والغرض واهلوى    ،  يضطرب وزا 
 : جاءت به الرساالت وتضمنه القرآن

وأقيموا الوزن بالقسـط     . .  " فتغالوا وتفرطوا  "  . . أال تطغوا يف امليزان    . .  " وضع امليزان 
 . بال طغيان وال خسران، ومن مث يستقر الوزن بالقسط  "  . .وال ختسروا امليزان

يرتبط بالسماء يف مـدلوهلا  . ببناء الكون ونظامه،  ومن مث يرتبط احلق يف األرض ويف حياة البشر        
ومدلوهلا املنظور حيث متثل ضخامة الكون وثباته بـأمر اهللا          . املعنوي حيث يترتل منها وحي اهللا وجه      

 . املدلوالن يف احلس بإيقاعهما وظالهلما املوحيةويلتقي هذان  . . وقدرته
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  " . واحلب ذو العصف والرحيان. واألرض وضعها لألنام فيها فاكهة والنخل ذات األكمام " 
ولوضعنا حنـن كـذلك   ،  وألفتنا ألوضاعها وظواهرها  ،   وحنن لطول استقرارنا على هذه األرض     

وجعلت اسـتقرارنا   . هذه األرض لألنام   " وضعت " حنن هلذا كله ال نكاد حنس يد القدرة اليت        . عليها
وعظمـة  ، وال ننتبه إىل ضخامة معىن االسـتقرار . عليها ممكنا وميسورا إىل احلد الذي ال نكاد نشعر به        

فيؤرجح هذه األرض املطمئنة    ،  أو ميور زلزال  ،  نعمة اهللا علينا فيه إال بني احلني واحلني حني يثور بركان          
 . عندئذ نتذكر معىن االستقرار الذي نستمتع به على هذه األرض بنعمة اهللا. رفتضطرب ومتو، من حتتنا

لو أم ألقوا باهلم إىل أن أرضهم هـذه         ،   والبشر خليقون أن يتذكروا هذه احلقيقة يف كل حلظة        
. هباءة تسبح يف هذا الفضـاء املطلـق       . إن هي إال هباءة ساحبة يف فضاء اهللا الوسيع        ،  اليت يركنون إليها  

حول الشمس بسرعة سـتني      - مع هذا  - وتسبح. بح حول نفسها بسرعة حنو ألف ميل يف الساعة        تس
بينما هي والشمس واموعة الشمسية كلها تبعد جبملتها يف هذا الفضاء بسـرعة             . ألف ميل يف الساعة   

 ! عشرين ألف ميل يف الساعة متجهة يف اجتاه واحد حنو برج اجلبار يف السماء
لقوا باهلم إىل أم حممولون على هذه اهلباءة الساحبة اليت تنهب الفضاء با ـذه                أجل لو أم أ   

واجفـي  ، لظلوا أبدا معلقي القلـوب واألبصـار   . . معلقة يف أجوازه بغري شيء إال قدرة اهللا،  السرعة
! اإلقراروأقرهم عليها هذا    ،  ال يركنون إال للواحد القهار الذي وضع األرض لألنام        ،  األرواح واألوصال 

 ! 
وتركض مع الشـمس    ،  وهي تدور م حول نفسها وحول الشمس      ،   ولقد يسر هلم فيها احلياة    

وخيص منها النخل ذات     - وقدر فيها أقواا اليت يذكر منها هنا الفاكهة       . وتوابعها بتلك السرعة املذهلة   
. ا جبانـب فائـدة مثرـا   ليشري إىل مجال هيئته] والكم كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر  [  - األكمام

النبـات  . ويذكر منها الرحيان  . ويذكر منها احلب ذا الورق والسيقان اليت تعصف وتصري طعاما للماشية          
، منها ما هو طعام لإلنسان ومنها ما هو طعام للدواب         . وهي ألوان من نبات األرض شىت      . . ذا الرائحة 

 . ومنها ما هو روح للناس ومتاع
. وتعليمـه البيـان  . وخلق اإلنسـان . تعليم القرآن:  تعداد أنعم اهللا وآالئه وعند هذا املقطع من   

وما فيها من فاكهة    . ووضع األرض لألنام  . ورفع السماء ووضع امليزان   . وتنسيق الشمس والقمر حبسبان   
:  " يف مواجهة الكون وأهل الكـون     ،  عند هذا املقطع يهتف باجلن واإلنسان      . . وخنل وحب ورحيان  
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فما ميلك إنس وال جان أن يكذب       . وهو سؤال للتسجيل واإلشهاد    "  . . ؟   ربكما تكذبان  فبأي آالء 
 . بآالء الرمحن يف مثل هذا املقام

|     |     | 
، إىل االمتنان عليهما بآالئه يف ذوات أنفسـهما       ،  مث ينتقل من االمتنان عليهما بآالء اهللا يف الكون        

 : ويف خاصة وجودمها وإنشائهما
فبأي آالء ربكمـا     . . وخلق اجلان من مارج من نار     . إلنسان من صلصال كالفخار   خلق ا  " 
  "  . . ؟ تكذبان

واملسافة بني الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة ال تقـاس          . ونعمة اإلجياد واإلنشاء أصل النعمة    
هـي  ،  كها عقوهلم فجميع املقاييس اليت يف أيدي البشر أو اليت تدر        . أبعادها بأي مقياس مما يألفه البشر     

أما املسافة بني املوجود وغري املوجود فال تدركها مدارك البشـر           . مقاييس للفارق بني موجود وموجود    
 ! فإن هم إال خلق مقاييسه مقاييس املخلوقات، وحنسب اجلن كذلك! حبال

يت تفوق حد   فإمنا مينت عليهما بالنعمة ال    ؛   فحني مينت اهللا على اجلن واإلنس بنعمة اإلجياد واإلنشاء        
 . اإلدراك

الطني إذا  : والصلصال. وهي كذلك من خلق اهللا    ،   مث يقرر احلق سبحانه مادة خلق اإلنس واجلن       
وقد تكون هذه حلقة يف سلسلة النشأة من الطني أو          . يبس وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه       

ان ومـادة األرض يف عناصـر       كما أا قد تكون تعبريا عن حقيقة الوحدة بني مادة اإلنس          . من التراب 
 . التكوين

فهو يتكـون  . وقد أثبت العلم احلديث أن جسم اإلنسان حيتوي من العناصر ما حتتويه األرض           [ 
، والكالسـيوم ،  واآلزوت،  والكربيـت ،  والفوسـفور ،  واأليـدروجني ،  واألكسـجني ،  من الكربون 
، والفلـورين ،  واليـود ،  والنحاس،  نيزواملنج،  واحلديد،  واملغنسيوم،  والكلور،  والصوديوم،  والبوتاسيوم
وإن اختلفـت   . وهذه نفسها هي العناصر املكونة للتراب     . واألملنيوم،  والسلكون،  والزنك،  والكوبالت

 .  ])1(إال أن أصنافها واحدة . ويف اإلنسان عن التراب، نسبها يف إنسان عن اآلخر

                                                 
 . 180اهللا والعلم احلديث ص:  كتاب)1(
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فقد تكون  .  إال أن هذا الذي أثبته العلم ال جيوز أن يؤخذ على أنه التفسري احلتمي للنص القرآين               
وتقصد إىل صورة أخرى من الصور      . أو تعين شيئا آخر سواه    ،  احلقيقة القرآنية تعين هذا الذي أثبته العلم      

 . أو طني أو صلصال، الكثرية اليت يتحقق ا معىن خلق اإلنسان من تراب
قابـل  ،  الذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآين على كشف علمي بشـري               و

كلما اتسعت معارف اإلنسان وكثرت وحتسـنت وسـائله   ، وقابل للتعديل والتبديل،  للخطأ والصواب 
فإن بعض املخلصني من الباحثني يسارعون إىل املطابقة بـني مـدلول النصـوص القرآنيـة                . للمعرفة

فالقرآن معجـز سـواء     . بنية بيان ما يف القرآن من إعجاز       - جتريبية أو افتراضية   - يةوالكشوف العلم 
ونصوصه أوسع مدلوال من حصـرها  . طابقت الكشوف العلمية املتأرجحة نصوصه الثابتة أم مل تطابقها        

وكـل مـا    ! بل للخطأ والصواب من األساس    ،  يف نطاق تلك الكشوف القابلة دائما للتبديل والتعديل       
هو توسيع مدلوهلا يف تصورنا كلما أطلعنا العلم        ،  اد من الكشوف العلمية يف تفسري نصوص القرآن       يستف

دون أن حيمل النص القـرآين      ،  على شيء مما تشري إليه إشارات جمملة من آيات اهللا يف األنفس واآلفاق            
 . إمنا جواز أن يكون هذا بعض ما يشري إليه. على أن مدلوله هو هذا الذي كشفه العلم
واملصدر الواحـد   . فمسألة خارجة عن حدود العلوم البشرية     .  فأما خلق اجلان من مارج من نار      

املشـتعل املتحـرك   : واملارج . . الذي خلق وهو أعلم مبن خلق. خرب اهللا الصادق  . فيها هو هذا القرآن   
 نـدري كيـف     ولكنا ال . وللجان قدرة على احلياة يف هذه األرض مع اإلنس        ! كألسنة النار مع الرياح   

فأما األمر املستيقن فهو أم خماطبون ذا القرآن كما سبق بيانه عند تفسري قولـه               . يعيش اجلان وقبيله  
وكما هو احلـال هنـا يف سـورة          "  . . وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن       :  " تعاىل

 . الرمحن
. من األصل الذي أنشـأه اهللا منـه       كل  . لتذكريمها بنعمة الوجود  ،   واخلطاب هنا للجن واإلنس   

فبأي :  " ومن مث يعقب عليها بتعقيب التسجيل واإلشهاد العام       . وهي النعمة اليت تقوم عليها سائر النعم      
 ! وال تكذيب يف هذا املقام املشهود "  . . ؟ آالء ربكما تكذبان

|     |     | 
   "؟ فبأي آالء ربكما تكذبان. رب املشرقني ورب املغربني " 
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، وحيثما تلفت ،  حيثما توجه ،   وهذه اإلشارة اليت متأل القلب بفيض غامر من الشعور بوجود اهللا          
ربوبيته ومشيئته   . . فحيث الشروق وحيث الغروب هناك اهللا      . . وحيثما امتد به النظر حوله يف اآلفاق      

  . . ونوره وتوجيهه وهدايته، وسلطانه
، وغروما كـذلك  . ما شروق الشمس وشروق القمر     واملشرقان واملغربان قد يكون املقصود      

وقد يكون املقصود مشرقي الشـمس املختفلـي        . مبناسبة ذكر الشمس والقمر فيما تقدم من آالء اهللا        
 . املوضع يف الصيف والشتاء ومغربيها كذلك

، ربظالل االجتاه إىل املشرق واملغ    .  وعلى أية حال فإن ظالل هذه اإلشارة هي األوىل بااللتفات         
ورؤية نوره وربوبيته يف اآلفـاق هنـا       ،  واإلحساس بيده حترك الكواكب واألفالك    ،  والشعور باهللا هناك  

والـزاد  ،  والرصيد الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر يف املشارق واملغـارب             . وهناك
 . الشعوري الذي تفيض به اجلوانح وتذخره األرواح

ومن مث جييء التعقيب املعهـود يف       . بعض آالئه يف هذا الكون    ،  املغربني وربوبية اهللا للمشرقني و   
واملشرقان واملغربان فوق أما مـن       " ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   :  " بعد هذه اللفتة القصرية   ،  السورة

بـل  . مبا يتحقق فيهما من اخلري لسكان هذه األرض مجيعا        ،  آيات اهللا مها من آالء اهللا على اجلن واإلنس        
ولو أختل أحـدمها أو كالمهـا       . وحتتاج كذلك إىل الغروب   ،  ن أسباب احلياة اليت تنشأ مع الشروق      م

  . . لتعطلت أسباب احلياة
|     |     | 

قـدر يف   . جعله اهللا بقـدر   ،  وما فيها من ماء   ،  ومن هذه السبحة البعيدة اآلفاق يعود إىل األرض       
 : وقدر يف االنتفاع به، وقدر يف تصريفه، نوعه

خيـرج منـهما    ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   . بينهما برزخ ال يبغيان   . مرج البحرين يلتقيان  "  
فبـأي آالء   . وله اجلواري املنشآت يف البحر كاألعالم     ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   . اللؤلؤ واملرجان 
  "  . . ؟ ربكما تكذبان

ويشمل ،  ألول البحار واحمليطات  ويشمل ا ،   والبحران املشار إليهما مها البحر املاحل والبحر العذب       
وال يتجاوز كـل منـهما      ،  ولكنهما ال يبغيان  ،  ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان    . الثاين األار 
 . وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع اهللا، ووظيفته املقسومة، حده املقدر
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فهو مقـدر تقـديرا     . افا وتقسيم املاء على هذا النحو يف الكرة األرضية مل جيئ مصادفة وال جز            
. ويشغل اليابس الربع  ؛  املاء امللح يغمر حنو ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية ويتصل بعضه ببعض           . عجيبا

 . وهذا القدر الواسع من املاء املاحل هو الالزم بدقة لتطهري جو األرض وحفظه دائما صاحلا للحياة
فإن اهلـواء    - ومعظمها سام  -  الدهور وعلى الرغم من اإلنبعاثات الغازية من األرض طول        [ 

وعجلة املوازنـة    . . ودون تغري يف نسبته املتوازنة الالزمة لوجود اإلنسان        - باق دون تلوث يف الواقع    
 . )1(]  - أي احمليط - العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من املاء

 اليت تعود فتسـقط     وهي؛   ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث األخبرة حتت حرارة الشمس         
والتوافق بني سعة احملـيط وحـرارة       . وأعظمها األار . أمطارا يتكون منها املاء العذب يف مجيع أشكاله       

والعوامل الفلكية األخرى هو الذي ينشأ عنه املطر الذي تتكون منه           ،  الشمس وبرودة طبقات اجلو العليا    
 . كتلة املاء العذب

  . . من نبات وحيوان وإنسان، ة وعلى هذا املاء العذب تقوم احليا
فال تغري طبيعـة    ،  وهي اليت تنقل إليها أمالح األرض     . يف البحار  - تقريبا -  وتصب مجيع األار  

ومـن مث ال    ،  ومستوى سطوح األار أعلى يف العادة من مستوى سطح البحر         . البحار وال تبغي عليها   
فيحوهلا عن وظيفتها ويبغي علـى      ،  ريها مبائه امللح  وال يغمر جما  ،  يبغي البحر على األار اليت تصب فيه      

 . فال يبغيان. وبينهما دائما هذا الربزخ من صنع اهللا! طبيعتها
 " ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان    " يف جمال اآلالء  ،  وما بينهما من برزخ   ،   فال عجب يذكر البحرين   

 . 
 . م مث يذكر من آالء اهللا يف البحرين بعض ما هو قريب منهم يف حيا

  "  . . خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان " 
وهـو  ،  فهو يهبط إىل األعماق   ،  ولعل اللؤلؤ أعجب ما يف البحار     .  " حيوان -  واللؤلؤ يف أصله  

وخيتلف هذا احليوان عن الكائنات احليـة يف تركيبـه          ،  داخل صدفة من املواد اجلريية لتقيه من األخطار       
تكون كمصفاة تسمح بدخول املـاء      ،  عجيبة النسج ،  كة الصياد فله شبكة دقيقة كشب   ،  وطريقة معيشته 

                                                 
رئيس أكادميية العلوم بنيويورك ترمجة حممـد       ) كرسيب موريسون   . أ(  عن كتاب اإلنسان ال يقف وحده تأليف         )1(

 . ميانالعلم يدعو إىل اإل: صاحل الفلكي بعنوان
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ولكل فـم   ،  وحتت الشبكة أفواه احليوان   . وحتول بني الرمال واحلصى وغريها    ،  واهلواء والغذاء إىل جوفه   
سارع احليوان إىل   ،  أو حيوان ضار عنوة إىل الصدفة     ،  أو قطعة حصى  ،  فإذا دخلت ذرة رمل   . اربع شفاه 

وعلى حسب حجم الذرة اليت وصـلت خيتلـف         ! مث تتجمد مكونة لؤلؤة   ،  ها ا إفراز مادة لزجة يغطي   
  . . )1(!  " حجم اللؤلؤة

يعيش يف البحار على أعماق تتراوح بني مخسـة أمتـار           ،  واملرجان من عجائب خملوقات اهللا     " 
اطة حم،  وفتحة فمه اليت يف أعلى جسمه     . ويثبت نفسه بطرفه األسفل بصخر أو عشب      ،  وثالث مائة متر  

وكثريا ما تكـون مـن األحيـاء    ،  فإذا ملست فريسة هذه الزوائد    . بعدد من الزوائد يستعملها يف غذائه     
، فتنكمش الزوائد وتنحين حنـو الفـم      ،  والتصقت ا ،  أصيبت بالشلل يف احلال   ،  الدقيقة كرباغيث املاء  

  " . حيث تدخل الفريسة إىل الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء اإلنسان
حيـث يتكـون    ،  يتم ا إخصاب البويضات   ،  ر هذا احليوان خبروج خاليا تناسلية منه      ويتكاث " 

شأنه يف ذلك شـأن احليـوان       ،  ويكون حياة منفردة  ،  اجلنني الذي يلجأ إىل صخرة أو عشب يلتصق به        
  " . األصلي

ر وتبقـى األزرا  . أن حيوان املرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر       ،  ومن دالئل قدرة اخلالق    " 
. وهكذا تتكون شجرة املرجان اليت تكون ذات ساق مسيكة        ،  الناجتة متحدة مع األفراد اليت تزررت منها      

. ويبلغ طول الشجرة املرجانية ثالثني سنتيمترا     . تأخذ يف الدقة حنو الفروع اليت تبلغ غاية الدقة يف ايتها          
أو زرقـاء  ، أو محراء قرنفليـة ، اء برتقاليةنراها يف البحار صفر، واجلزر املرجانية احلية ذات ألوان خمتلفة   

  " . أو غرباء باهتة، زمردية
وتكون اهلياكـل  ، واملرجان األمحر هو احملور الصلب املتبقي بعد فناء األجزاء احلية من احليوان            " 

  " . احلجرية مستعمرات هائلة
املوجود ،  رجاين الكبري ومن هذه املستعمرات سلسلة الصخور املرجانية املعروفة باسم احلاجز امل          " 

وهـي  .  مـيال  50 ميال وعرضها    350ألفا و   ،  ويبلغ طول هذه السلسلة   . بالشمال الشرقي ألستراليا  
  " . )2(مكونة من هذه الكائنات احلية الدقيقة احلجم 

                                                 
 . 105 عن كتاب اهللا والعلم احلديث ص)1(
 . 107 – 106 املصدر السابق ص)2(
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فيعقـب  ،  ومينت اهللا على عباده مـا     ،   ومن اللؤلؤ واملرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة        
  " ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان:  " ا يف السورة ذلك التعقيب املشهودعلى ذكرمه

 : كأا لضخامتها اجلبال،  مث ينتقل إىل الفلك اليت جتري يف البحار
  "  . . وله اجلواري املنشآت يف البحر كاألعالم " 

يف خضـم  وال حيفظها . فهي جتري بقدرته. سبحانه وتعاىل " له "  وجيعل هذه اجلواري املنشآت   
 - وقد كانت . فهي له سبحانه  . البحر وثبج املوج إال حفظه وال يقرها على سطحه املتماوج إال كالءته           

فيسرت هلم من أسـباب احليـاة واالنتقـال         ،  من أضخم النعم اليت من اهللا ا على العباد         - وما تزال 
ـ    . والرفاهية والكسب ما هو جدير بأن يذكر وال ينكر         وح حبيـث يصـعب     فهو من الضخامة والوض

  " . ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان . .  " التكذيب به واإلنكار
|     |     | 

وتتـوارى  ،  وتطوى صفحة اخللق الفاين   ،  واآلن ينتهي هذا االستعراض يف صفحة الكون املنظور       
دا متفـر ، متفردا بالبقـاء ، ويتجلى وجه الكرمي الباقي، ويفرغ اال من كل حي، أشباح اخلالئق مجيعا 

 : وهو يشهد ظالل الفناء، وتستقر يف احلس حقيقة البقاء؛ باجلالل
 "  . ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   . ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام     . كل من عليها فان    " 

 . 
وظـل   . . . وتسكن اجلـوارح  ،  وختشع األصوات ،   ويف ظل هذا النص القرآين ختفت األنفاس      

وجالل الوجه الكـرمي   . . ويغمر آفاق السماوات واألرض،  حركةويطوي كل،  الفناء يشمل كل حي   
  . . ويغمر الوجود كله باجلالل والوقار، والزمان واملكان، الباقي يظلل النفوس واجلوارح

الـذي  ،  وال ميلك أن يزيد شيئا على النص القرآين       ؛   وال ميلك التعبري البشري أن يصور املوقف      
والذي يرسم مشـهد الفنـاء      ،  والصمت الرهيب ،  واجلالل الغامر ،  يسكب يف اجلوانح السكون اخلاشع    

. وال نأمة يف هذا الكون الذي كان حافال باحلركة واحليـاة          ،  وسكون املوت املخيم بال حركة    ،  اخلاوي
ويطبعها يف احلس البشري الذي ال يعرف يف جتاربه صـورة           ،  ويرسم يف الوقت ذاته حقيقة البقاء الدائم      

 ! كنه يدركها بعمق يف ذلك النص القرآين العجيبول؛ للبقاء الدائم
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حقيقة الفناء  . فيعد استقرار هذه احلقيقة   .  ويعقب على هذه اللمسة العميقة األثر بنفس التعقيب       
يعد استقرار هذه احلقيقة نعمة يواجه ا اجلن واإلنس         . وبقاء الوجه اجلليل الكرمي وحده    ،  لكل من عليها  

  "  . . ؟ الء ربكما تكذبانفبأي آ:  " يف معرض اآلالء
؛ فمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل هذا اخللـق        . بل هي أساس النعم كلها مجيعا     ،   وإا لنعمة 

واحلي الباقي هـو الـذي خيلـق     . كما تستقر سننه وقيمه ومآله وجزاؤه     . وناموسه ونظامه وخصائصه  
ي يشرف من أفق البقـاء علـى        وهو الذ . وهو الذي حياسب وجيزي   ،  وهو الذي حيفظ ويكأل   ،  ويبدع

وما يبزغ هذا العامل وما يسـتقيم أمـره إال          . فمن حقيقة البقاء إذن تنبثق مجيع اآلالء       . . ساحة الفناء 
 . حقيقة البقاء وراء الفناء. ووراءه هذه احلقيقة

|     |     | 
الفناء إمنا يتجهون   فكل أبناء    . . تنبثق حقيقة أخرى  ،  ومن حقيقة البقاء الدائم وراء اخللق الفاين      

 : يف كل ما يقوم بوجودهم إىل الواحد األحد الفرد الصمد احلي القيوم
  " . ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان. كل يوم هو يف شأن، يسأله من يف السماوات واألرض " 

 وغريه ال يسأل ألنه فان ال يتعلق به سؤال        ؛  فهو مناط السؤال  ،   يسأله من يف السماوات واألرض    
وما يتجه أحد إىل سواه إال      . وقاصده وحده هو الذي ال خييب     ،  سألونه وهو وحده الذي يستجيب    ي. . 

وماذا ميلك الفاين للفاين وماذا ميلك احملتاج       . حني يضل عن مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة اجلواب        
 ؟ للمحتاج

كلـه منـوط   ، وهذا الوجود الذي ال تعرف له حدود      . كل يوم هو يف شأن     - سبحانه -  وهو
ويتناول كل فـرد    ؛  هذا التدبري الذي يتناول الوجود كله مجلة      . وهو قائم بتدبريه  ،  متعلق مبشيئته ،  بقدره

، كما يعطيه وظيفتـه   ،  ويعطي كل شيء خلقه   . ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة      ؛  فيه على حدة  
 . مث يلحظه وهو يؤدي وظيفته

، وما يكمن من حبة يف ظلمـات األرض       ،  ن ورقة  هذا التدبري الذي يتبع ما ينبت وما يسقط م        
. واحلشـرات يف خمابئهـا    ،  والديـدان يف مسـارا    ،  يتبع األمساك يف حبارها   . وكل رطب وكل يابس   
وكل . وكل ريشة . وكل جناح . وكل بيضة وكل فرخ   . والطيور يف أعشاشها  ،  والوحوش يف أوكارها  

 . خلية يف جسم حي
  . . وال يند عن علمه ظاهر وال خاف، ن وصاحب التدبري ال يشغله شأن عن شأ
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ومن مث فهو يواجههمـا ـذه النعمـة         .  ومن هذا الشأن شأن العباد يف األرض من إنس وجن         
  "  . . ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان:  " مواجهة التسجيل واإلشهاد

|     |     | 
،  الكلي إىل الواحـد البـاقي      وما ينبثق منها من حقيقة االجتاه     ،  وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء    

  . . فضال منه ومنة على العباد، بشئون اخلالئق وتقديرها وتدبريها - سبحانه - وتعلق مشيئته
ومواجهة اجلـن  ،  بتقرير هذه احلقيقة الكلية وما ينبثق عنها من حقائق ينتهي االستعراض الكوين          

. ووعيد مزلـزل مضعضـع  ، مرعب مفزعديد . فيه ديد وفيه وعيد. ويبدأ مقطع جديد  ؛  واإلنس به 
 : متهيدا هلول القيامة الذي يطالع الثقلني يف سياق السورة بعد ذاك

يا معشر اجلن واإلنس إن اسـتطعتم       ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   . سنفرغ لكم أيها الثقالن    " 
؟ ا تكذبان فبأي آالء ربكم  . ال تنفذون إال بسلطان   . أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا      
  "  . . ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران

  "  . . سنفرغ لكم أيها الثقالن " 
وال تقف له اجلبـال الرواسـي وال        . الذي ال يثبت له إنس وال جان      ،   يا للهول املرعب املزلزل   

 ! النجوم واألفالك
يفرغ حلساب   - سبحانه - اهللا. الكبري املتعال ،  القهار اجلبار ،  اهللا القوي القادر  . جل جالله . اهللا

 ! يف وعيد وانتقام، اجلن واإلنس: هذين اخللقني الضعيفني الصغريين
 ! إنه فوق كل تصور واحتمال. إنه هول.  إنه أمر

وإيقاع الوعيد  . وإمنا هو تقريب األمر للتصور البشري     . ليس مشغوال فيفرغ   - سبحانه -  واهللا
كلمـة  . فهذا الوجود كله نشأ بكلمـة    . تسحق الكيان مبجرد تصورها سحقا    ،   صورة مذهلة مزلزلة   يف

فكيـف يكـون حـال     . . وتدمريه أو سحقه ال حيتاج إال واحدة كلمح بالبصر    . كن فيكون . واحدة
 ! ؟ ليتوالمها باالنتقام، واهللا يفرغ هلما وحدمها، الثقلني

  " ! ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان:  " لني املسكينني ويف ظل هذا اهلول الرعيب يسأل الثق
 : يتحدامها أن ينفذا من أقطار السماوات واألرض،  مث ميضي يف اإليقاع املرعب املزلزل

  "  . . يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوت واألرض فانفذوا " 
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 ؟ وأين؟  وكيف
  " . ال تنفذون إال بسلطان " 

  . .  وال ميلك السلطان إال صاحب السلطان
 ؟  " فبأي آالء ربكما تكذبان:  "  ومرة أخرى يواجههما بالسؤال

 ! ؟  وهل بقي يف كياما شيء يكذب أو يهم مبجرد النطق والبيان
واملصري املردي يتمثـل    ،  والتهديد الرعيب يالحقهما  ،   ولكن احلملة الساحقة تستمر إىل ايتها     

 : هلما
  "  . . يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران  "
  " ! ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان " 

وفـوق تصـور البشـر       - وفوق مألوف كل خلق    -  إا صورة من اهلول فوق مألوف البشر      
كما قـال   . تشبهها وال متاثلها  ،  وردت هلا نظائر قليلة يف القرآن     ،  وهي صورة فريدة  . وتصور كل خلق  

وما  "  . . ذرين ومن خلقت وحيدا   :  " وكما قال  "  . . وذرين واملكذبني أويل النعمة   :  " ةتعاىل مر 
  . . أعنف وأقوى وأرعب وأدهى "  . . سنفرغ لكم أيها الثقالن:  " يزال قوله تعاىل

|     |     | 
ومـا  . مـة مشهد االنقالب الكوين يوم القيا    . ومن هنا إىل اية السورة تبدأ مشاهد اليوم اآلخر        

 . ومشاهد العذاب والثواب. يعقبه من مشاهد احلساب
 :  ويبدأ استعراض هذه املشاهد مبشهد كوين يتناسب مع مطالع السورة وجماهلا الكوين

  " . فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان " 
ة تشـري   وجمموع اآليات اليت وردت يف صفة الكون يوم القيام         . . سائلة كالدهان ،   وردة محراء 

، بعد انفالا من النسق الـذي حيكمهـا اآلن        ،  كلها إىل وقوع دمار كامل يف هذه األفالك والكواكب        
، وبست اجلبال بسا  ،  إذا رجت األرض رجا   :  " ومنها. منها هذه اآلية  . وينسق بني مداراا وحركاا   

 "  . . شمس والقمـر  ومجع ال ،  وخسف القمر ،  فإذا برق البصر  :  " ومنها "  . . فكانت هباء منبثا  
. وإذا العشـار عطلـت   . وإذا اجلبال سريت  ،  وإذا النجوم انكدرت  ،  إذا الشمس كورت  :  " ومنها
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وإذا الكواكب  ،  إذا السماء انفطرت  :  " ومنها "  . . وإذا البحار سجرت  . وإذا الوحوش حشرت  
وإذا . وحقـت وأذنـت لرـا     ،  إذا السماء انشقت  :  " ومنها "  . . وإذا البحار فجرت  . انتثرت

وهذه وغريهـا تشـري إىل ذلـك     "  . . وأذنت لرا وحقت  ،  وألقت ما فيها وختلت   ،  األرض مدت 
  . . وال يعلم حقيقته إال اهللا. احلادث اهلائل الذي سيقع يف الكون كله

وال  " ؟  فبأي آالء ربكما تكـذبان     "  "  . . فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان      " 
  . .  نكرانتكذيب عندئذ وال

وذلك يف موقف من مواقف ذلـك اليـوم          "  . . فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان        " 
. ومنها ما ال يسألون فيه عن شـيء       ،  منها ما يسأل فيه العباد    . الذي ستكون فيه مواقف شىت    . املشهود

يسمح فيه بكلمـة    ومنها ما ال    ،  وما تلقي به التبعة على شركائها     ،  ومنها ما جتادل كل نفس عن نفسها      
 . وكل موقف من مواقفه هائل مشهود. فهو يوم طويل مديد! وال جدال وال خصام
وتبـدو  . ذلك حني تعرف صفة كل فرد وعمله      . ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان      :  وهنا موقف 

ففـي هـذا    . ويظهر هذا وذاك يف سيما الوجوه     ،  ومعامل النجوة بياضا  ،  يف الوجوه معامل الشقوة سوادا    
  " ! ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان:  " وقف هل من تكذيب ونكرانامل

  " . يعرف ارمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام " 
مث يقذف ارمون علـى     ،  حيث جتمع األقدام إىل اجلباه    .  وهو مشهد عنيف ومع العنف اهلوان     

 ؟ فهل حينذلك من تكذيب أو نكران . . هذه اهليئة إىل النار
يلتفت السياق إىل   ،  واألخذ بالنواصي واألقدام والقذف يف النار مستمر      ،  ا املشهد معروض   وبينم

 : وكأم حاضرون عند تالوة السورة فيقول هلم، شهود هذا االستعراض
يطوف  - كما ترون  - هذه هي حاضرة معروضة    "  . . هذه جهنم اليت يكذب ا ارمون      " 

وهم يتراوحون بني جهنم وبني     ! احلرارة كأنه الطعام الناضج على النار     متناه يف    . . بينها وبني محيم آن   
  " ! ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان!  " انظروا إم يطوفون اآلن. هذا السائل اآلين

 : واآلن إىل ضفة النعيم والتكرمي.  هذه ضفة العذاب األليم
  "  . . وملن خاف مقام ربه جنتان " 
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واألظهر أما ضمن اجلنة الكبرية     . تذكر اجلنتان  -  بنا من سور القرآن    فيما مر  -  وللمرة األوىل 
وسيأيت يف سورة الواقعة أن أصحاب اجلنة       . ولكن اختصاصهما هنا بالذكر قد يكون ملرتبتهما      ! املعروفة

فهنا كـذلك نلمـح أن      . ولكل منهما نعيم  . وأصحاب اليمني . مها السابقون املقربون  : فريقان كبريان 
. وقد يكون فريق السابقني املقربني املذكورين يف سورة الواقعة        . نتني مها لفريق ذي مرتبة عالية     هاتني اجل 

وقد يكـون هـو فريـق       . ونلمح أما لفريق يلي ذلك الفريق     . مث نرى جنتني أخريني من دون هاتني      
 . أصحاب اليمني

 ! ولنعش فيهما حلظات،  على أية حال فلنشهد اجلنتني األوليني
 . فهما ريانتان نضرتان. واألفنان األغصان الصغرية الندية "  . . ذواتا أفنان"   إما

 . وسهل يسري، فماؤمها غزير "  . . فيهما عينان جتريان " 
 . ففاكهتهما منوعة كثرية وفرية "  . . فيهما من كل فاكهة زوجان " 

واإلسـتربق   " ا من إستربق  متكئني على فرش بطائنه   :  " إننا ننظرهم ؟   وأهل اجلنتني ما حاهلم   
 ؟ فكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك بطائنها. املخمل احلرير السميك

 . ال يتعب يف قطاف، قريب التناول "  . . وجىن اجلنتني دان " 
 : فهناك بقية يجة هلذا املتاع.  ولكن هذا ال يستقصي ما فيهما من رفاهة ومتاع

. فهن عفيفات الشعور والنظر    "  . .  إنس قبلهم وال جان    فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن     " 
 . مصونات مل ميسسهن إنس وال جن، ال متتد أبصارهن إىل غري أصحان

  " . كأن الياقوت واملرجان:  " ناضرات المعات - بعد هذا -  وهن
رتبـة  فبلغ بـذلك م   ،  شاعرا أن ربه يراه   ،  وعبده كأنه يراه  ،   ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه      

 :  فنالوا جزاء اإلحسان من عطاء الرمحن ع اإلحسان كما وصفها رسول اهللا 
  " ؟ هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان " 

فبـأي آالء   :  " كان التعقيب جييء يف موضعه بعد كل فقـرة        ،   ويف معرض اإلنعام واإلحسان   
  " ؟ ربكما تكذبان

 .  واآلن إىل الفريق اآلخر صاحب اجلنتني األخريني
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 : فهما. وأوصافهما أدىن من اجلنتني السابقتني "  . . ومن دوما جنتان " 
 . أي خمضرتان خضرة متيل إىل السواد ملا فيهما من أعشاب "  . . مدهامتان " 
 ! وهذا دون اجلريان. تنضان باملاء "  . . فيهما عينان نضاختان " 
  " اكهة زوجانمن كل ف:  " وهناك "  . . فيهما فاكهة وخنل ورمان " 
وتأويل اخلريات  . بسكون ياء خريات أو بتشديدها على الوصف       "  . . فيهن خريات حسان   " 

 : بالسكون أو اخلريات بالتشديد يف اآلية التالية
فهو نعيم بدوي أو ميثل مطالـب       . وتلقي اخليام ظل البداوة    "  . . حور مقصورات يف اخليام    " 

 . أما حور اجلنتني السابقتني فهن قاصرات الطرف. واحلور مقصورات . . أهل البداوة
 . فهن يشتركن مع زميالن هناك يف الصون والعفاف "  . . مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان " 

 :  أما أهل هاتني اجلنتني فنحن ننظرمها
عبقر [ والرفرف األبسطة وكأا من صنع       "  . . متكئني على رفرف خضر وعبقري حسان      " 

ولكـن املتكـآت   ! عبقر: وقد كانوا ينسبون كل عجيب إىل وادي اجلن، ب وصفها إىل العرب لتقري] 
 ! وهناك جىن اجلنتني دان فهما مرتبتان خمتلفتان. هناك بطائنها من إستربق

 " ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   :  "  وهناك كذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجنتني ونعيمهما        
 . 

|     |     | 
جيـيء  . وآالءه يف اآلخرة  ،  وآالءه يف اخللق  ،   السورة اليت استعرضت آالء اهللا يف الكون       ويف ختام 
 . ويبقى وجهه الكرمي، الذي يفين كل حي، تسبيحا باسم اجلليل الكرمي، اإليقاع األخري

  "  . . تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام " 
  . .  أنسب ختام لسورة الرمحن
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله     اهلجرة إىل اهللادعوة اىل |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

ت، بنبذ تقليد األحبار    من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكوما       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،         |
 _ لَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . م واحتالهلملتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسره 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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