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 4 ِإذَا رجِت الْـأَرض رجـا        3 خاِفضةٌ راِفعةٌ    2 لَيس ِلوقْعِتها كَاِذبةٌ     1ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ    + 

 فَأَصحاب الْميمنِة مـا أَصـحاب   7 وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً 6نبثا  فَكَانت هباء م5وبسِت الِْجبالُ بسا    
 أُولَِئك الْمقَربـونَ    10 والساِبقُونَ الساِبقُونَ    9 وأَصحاب الْمشأَمِة ما أَصحاب الْمشأَمِة       8الْميمنِة  

 15 علَـى سـرٍر موضـونٍة    14 وقَِليلٌ من الْآِخِرين     13ن الْأَوِلني    ثُلَّةٌ م  12 ِفي جناِت النِعيِم     11
    قَاِبِلنيتا مهلَيع ِكِئنيتونَ      16ملَّدخانٌ مِولْد ِهملَيع طُوفِعٍني       17 ين مكَأٍْس مو اِريقأَباٍب و18 ِبأَكْو 

 وحور ِعني   21 ولَحِم طَيٍر مما يشتهونَ      20 وفَاِكهٍة مما يتخيرونَ     19ونَ  لَا يصدعونَ عنها ولَا يِرتفُ    
 25 لَا يسمعونَ ِفيها لَغوا ولَا تأِْثيمـا         24 جزاء ِبما كَانوا يعملُونَ      23 كَأَمثَاِل اللُّؤلُِؤ الْمكْنوِن     22

  26ما ِإلَّا ِقيلًا سلَاما سلَا
 وِظـلٍّ   29 وطَلٍْح منضـوٍد     28 ِفي ِسدٍر مخضوٍد     27وأَصحاب الْيِمِني ما أَصحاب الْيِمِني      

 34 وفُرٍش مرفُوعٍة    33 لَّا مقْطُوعٍة ولَا ممنوعٍة      32 وفَاِكهٍة كَِثريٍة    31 وماء مسكُوٍب    30ممدوٍد  
 اهأْنا أَنشاء   ِإنِإنش ا    35نكَارأَب ناهلْنعا    36 فَجابرا أَتبرِمِني    37 عاِب الْيح38 لِّأَص     ِلنيالْـأَو نثُلَّةٌ م 

39 الْآِخِرين نثُلَّةٌ م40 و  
 لَّـا   43  وِظلٍّ من يحمومٍ   42 ِفي سموٍم وحِميٍم     41وأَصحاب الشماِل ما أَصحاب الشماِل      

 وكَانوا  46 وكَانوا يِصرونَ علَى الِْحنِث الْعِظيِم       45 ِإنهم كَانوا قَبلَ ذَِلك مترِفني       44باِرٍد ولَا كَِرٍمي    
قُـلْ ِإنَّ الْـأَوِلني      48 أَو آباؤنـا الْـأَولُونَ       47يقُولُونَ أَِئذَا ِمتنا وكُنا ترابا وِعظَاما أَِئنا لَمبعوثُونَ         

  الْآِخِرينلُوٍم       49وعٍم موونَ ِإلَى ِميقَاِت يوعمجونَ       50 لَمكَذِّبالُّونَ الْما الضهأَي كُمِإن لَآِكلُونَ  51 ثُم 
 فَشاِربونَ شـرب    54ِميِم   فَشاِربونَ علَيِه ِمن الْح    53 فَماِلؤونَ ِمنها الْبطُونَ     52ِمن شجٍر من زقُّوٍم     

  56 هذَا نزلُهم يوم الديِن 55الِْهيِم 
 59 أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخاِلقُونَ       58 أَفَرأَيتم ما تمنونَ     57نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدقُونَ     

     ا نمو توالْم كُمنيا بنرقَد نحن   وِقنيبسِبم نونَ          60حلَمعا لَا تِفي م نِشئَكُمنو ثَالَكُملَ أَمدبلَى أَن نع 
  62 ولَقَد عِلمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تذكَّرونَ 61

و نشاء لَجعلْناه حطَاما فَظَلَلْتم      لَ 64 أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ       63أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ    
  67 بلْ نحن محرومونَ 66 ِإنا لَمغرمونَ 65تفَكَّهونَ 
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 لَـو نشـاء     69 أَأَنتم أَنزلْتموه ِمن الْمزِن أَم نحن الْمِرتلُونَ         68أَفَرأَيتم الْماء الَِّذي تشربونَ     
  70جاجا فَلَولَا تشكُرونَ جعلْناه أُ

 نحـن جعلْناهـا     72 أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنِشؤونَ        71أَفَرأَيتم النار الَِّتي تورونَ     
 قِْوينا لِّلْماعتمةً وذِْكرِظيِم 73تالْع كبِم رِباس حب74 فَس  

 وِم    فَلَا أُقِْسمجاِقِع النو75 ِبم       ِظيمونَ علَمعت لَّو ملَقَس هِإن76 و     آنٌ كَِرميلَقُر هاٍب   77 ِإنِفي ِكت 
  80 تِرتيلٌ من رب الْعالَِمني 79 لَّا يمسه ِإلَّا الْمطَهرونَ 78مكْنوٍن 

 فَلَولَـا ِإذَا بلَغـِت      82وتجعلُونَ ِرزقَكُم أَنكُم تكَـذِّبونَ       81أَفَِبهذَا الْحِديِث أَنتم مدِهنونَ     
  لْقُومونَ     83الْحنظُرِئٍذ تِحين مأَنتونَ         84 وِصربلَِكن لَّا تو ِه ِمنكُمِإلَي بأَقْر نحن85 و    ملَا ِإن كُنتفَلَو 

 ِديِننيم ر86غَيا ِإن كُنتهونِجعرت  اِدِقنيص 87م  
      ِبنيقَرالْم ا ِإن كَانَ ِمنِعيٍم      88فَأَمةُ ننجانٌ وحيرو حواِب        89 فَرـحأَص ا ِإن كَانَ ِمـنأَمو 

زلٌ مـن    فَن 92 وأَما ِإن كَانَ ِمن الْمكَذِِّبني الضالِّني        91 فَسلَام لَّك ِمن أَصحاِب الْيِمِني       90الْيِمِني  
  94 وتصِليةُ جِحيٍم 93حِميٍم 

  _96 فَسبح ِباسِم ربك الْعِظيِم 95ِإنَّ هذَا لَهو حق الْيِقِني 
|     |     | 

فالقضية األوىل اليت تعاجلها هذه السورة املكية هي        . اسم للسورة وبيان ملوضوعها معا     . . الواقعة
أئذا متنا وكنـا    :  " املكذبني بالقرآن ،  املشركني باهللا ،  ا على قولة الشاكني فيها    رد،  قضية النشأة اآلخرة  

  "  . . ؟ أو آباؤنا األولون؟ ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون
، وتقطع كـل شـك    ،  وصفها بصفتها اليت تنهي كل قول     .  ومن مث تبدأ السورة بوصف القيامة     

وتذكر من   "  . . إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة      . .  " الواقعة . . وتشعر باجلزم يف هذا األمر    
يف ظل اهلول الذي    ،  وأوضاع األرض ،  حيث تتبدل أقدار الناس   ،  أحداث هذا اليوم ما مييزه عن كل يوم       

إذا رجـت األرض     . . خافضة رافعـة  :  " كما يبدل القيم غري القيم سواء     ،  يبدل األرض غري األرض   
 . اخل.  "  . . وكنتم أزواجا ثالثة. باء منبثافكانت ه، وبست اجلبال بسا، رجا

. السابقني وأصحاب امليمنة وأصـحاب املشـأمة     :  مث تفصل السورة مصائر هذه األزواج الثالثة      
، يوقع يف احلس أن هذا أمر كائن واقـع        ،  وتصف ما يلقون من نعيم وعذاب وصفا مفصال أوىف تفصيل         
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حىت يرى املكـذبون رأي العـني مصـريهم         .  للعيان وهذه أدق تفصيالته معروضة   ،  ال جمال للشك فيه   
إم كانوا قبـل    :  " وحىت يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب األليم الذي هم فيه          . ومصري املؤمنني 

أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنـا       : وكانوا يقولون . وكانوا يصرون على احلنث العظيم    . ذلك مترفني 
وكأن العذاب هو احلاضر والدنيا هي املاضي الذي يذكر للترذيـل            .  "  .أو آباؤنا األولون  ؟  ملبعوثون
 ! ترذيل حاهلم يف الدنيا وتقبيح ما كانوا عليه من تكذيب. والتقبيح

متوخيـا  ،  ويبدأ شوط جديد يعاجل قضية العقيدة كلـها       .  وذا ينتهي الشوط األول من السورة     
يأخذ مادا وموضوعها مما يقـع      ،  سات مؤثرة بلم؛  توكيد قضية البعث اليت هي موضوع السورة األول       

ودرجة معرفتـه   ،  أيا كانت بيئته  ،  يف حدود املشاهدات اليت ال ختلو منها جتربة إنسان        ،  حتت حس البشر  
 . وجتربته

ويعرض موم ونشأة آخرين مثلهم من بعـدهم يف جمـال           .  يعرض نشأم األوىل من مين ميىن     
 . اليت يعرفوا مجيعا،  خترج يف طبيعتها ويسرها عن النشأة األوىلاليت ال، التدليل على النشأة األخرى

إنشـاؤها بيـد اهللا   . وهو إنشاء للحياة يف صورة من صـورها   ،   ويعرض صورة احلرث والزرع   
 . ولو شاء مل تؤت مثارها، ولو شاء اهللا مل تنشأ. وقدرته

. قدرة اهللا يرتله من السحائب    وهو معلق ب  .  ويعرض صورة املاء العذب الذي تنشأ به احلياة كلها        
 . وال يصلح حلياة، ال ينبت حياة، ولو شاء جعله ملحا أجاجا

وعند ذكـر النـار يلمـس        . . الشجر . . وأصلها الذي تنشأ منه   ،   وصورة النار اليت يوقدون   
 . ويذكرهم بنار اآلخرة اليت يشكون فيها. وجدام منذرا

وال يكلفهم فيها إال اليقظة ليـد اهللا        ،  لمس ا قلوم  ي،  وكلها صور من مألوفات حيام الواقعة     
 . وهي تنشئها وتعمل فيها

فيلوح . فيشكون يف وعيده   " الواقعة "  كذلك يتناول هذا الشوط قضية القرآن الذي حيدثهم عن        
ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كـرمي يف كتـاب                ،  بالقسم مبواقع النجوم  

 . وأنه ترتيل من رب العاملني،  ميسه إال املطهرونمكنون ال
ويقف ،  حني تبلغ الروح احللقوم   . يف ملسة عميقة مؤثرة   .  مث يواجههم يف النهاية مبشهد االحتضار     

وال يدرون  ،  ال ميلكون له شيئا   ،  ويقف اجلميع مكتويف األيدي عاجزين    ؛  صاحبها على حافة العامل اآلخر    
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ويـرى هـو    . قبل أن يفارق هذه احلياة    ،  وخيلص أمره كله هللا   . يف كيانه وال ما جيري    ،  ما جيري حوله  
 ! حني ال ميلك أن يقول شيئا عما يرى وال أن يشري، طريقه املقبل

فسبح باسـم   . إن هذا هلو حق اليقني    : وتسبيح اهللا اخلالق  ،   مث ختتم السورة بتوكيد اخلرب الصادق     
  . . لتئامفيلتئم املطلع واخلتام أكمل ا . . ربك العظيم

|     |     | 
وبسـت  . إذا رجت األرض رجـا    . خافضة رافعة . ليس لوقعتها كاذبة  . إذا وقعت الواقعة   " 

  . . .  " . فكانت هباء منبثا. اجلبال بسا
وهو يتبع أسلوبا خاصا يلحظ فيـه       .  هذا املطلع واضح فيه التهويل يف عرض هذا احلدث اهلائل         

 " . فمرتني يبدأ بإذا الشرطية يذكر شرطها وال يذكر جواا        . ت العبارة ويتناسق مع مدلوال  ،  هذا املعىن 
ماذا يكون إذا وقعت الواقعة     : وال يقول  "  . . خافضة رافعة . ليس لوقعتها كاذبة  . إذا وقعت الواقعة  

. إذا رجت األرض رجا   :  " ولكن يبدأ حديثا جديدا   . وهي خافضة رافعة  ،  وقعة صادقة ليس هلا كاذبة    
ماذا يكون إذا كان هذا اهلـول       : ومرة أخرى ال يقول    "  . . . فكانت هباء منبثا  . بال بسا وبست اجل 

أو ،  ألن نتائجها أهول من أن حييط ا اللفظ       ،  ال يذكر نتائجها  ،  فكأمنا هذا اهلول كله مقدمة     . . العظيم
 ! تعرب عنها العبارة

فالواقعة .  يرمسها هذا املطلع بذاته     هذا األسلوب اخلاص يتناسب مع الصورة املروعة املفزعة اليت        
تلقى يف احلس كأمنا هي ثقل ضخم ينقض مـن   - مبا فيه من مد مث سكون    - مبعناها وجبرس اللفظ ذاته   

  "  . . ليس لوقعتها كاذبة!  " لغري ما زحزحة بعد ذلك وال زوال، عل مث يستقر
ويليب . جرجة حيدثها حني يقع   كأمنا يتوقع له احلس أرجحة ور     ،   مث إن سقوط هذا الثقل ووقوعه     

، وإا لتخفض أقدارا كانـت رفيعـة يف األرض         "  . . خافضة رافعة :  " السياق هذا التوقع فإذا هي    
 . مث تستقيم يف ميزان اهللا؛ حيث ختتل االعتبارات والقيم، وترفع أقدارا كانت خفيضة يف دار الفناء

فإذا هي تـرج    . تة املستقرة فيما حيس الناس    األرض الثاب .  مث يتبدىء اهلول يف كيان هذه األرض      
مث إذا اجلبال الصلبة الراسية      - وهي حقيقة تذكر يف التعبري الذي يتسق يف احلس مع وقع الواقعة            - رجا

 "  فكانت هباء منبثا  . وبست اجلبال بسا   . .  " إىل فتات يتطاير كاهلباء    - حتت وقع الواقعة   - تتحول
ومـا أجهـل    . ويتركها هباء منبثا  ،  ويبس اجلبال بسا  ،  ي يرج األرض رجا   فما أهول هذا اهلول الذ    . . 

 ! وهذا أثره يف األرض واجلبال، مشركون باهللا، الذين يتعرضون له وهم مكذبون باآلخرة
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جتاه القضية اليت ينكرهـا    ،  ويهول احلس اإلنساين  ،   وهكذا تبدأ السورة مبا يزلزل الكيان البشري      
 ، املنكرون

ويف ، وينتهي هذا املشهد األول للواقعة لنشهد آثارها يف اخلفض والرفـع          . شركونويكذب ا امل  
 : أقدار البشر ومصائرهم األخرية

ما أصحاب  . وأصحاب املشأمة ؟  ما أصحاب امليمنة  . فأصحاب امليمنة . وكنتم أزواجا ثالثة   " 
  "  . . . والسابقون السابقون؟ املشأمة

 -  صنفني اثنني كما هو السائد يف مشاهد االستعراض القرآنية         ال -  وجند الناس هنا أصنافا ثالثة    
ولكنه ال يفصل عنهم احلديث إمنا يصـفهم   - أو أصحاب اليمني - ويبدأ باحلديث عن أصحاب امليمنة  
وكـذلك يـذكر     " . ؟  ما أصحاب امليمنة  . فأصحاب امليمنة :  " باستفهام عنهم للتهويل والتضخيم   

:  يذكرهم فيصفهم بوصفهم  ،  فريق السابقني ،  مث يذكر الفريق الثالث   . بأصحاب املشأمة بنفس األسلو   
 ! فهو مقام ال يزيده الوصف شيئا. وكفى. كأمنا ليقول إم هم هم "  . . والسابقون السابقون" 

وتعديد أنواعـه الـيت     ،  وتفصيل ما أعده من النعيم هلم     ،   ومن مث يأخذ يف بيان قدرهم عند رم       
 : وتتناوله معارفهم وجتارم،  املخاطبنيميكن أن يدركها حس

. على سرر موضونة  . وقليل من اآلخرين  . ثلة من األولني  . يف جنات النعيم  . أولئك املقربون  " 
ال . بأكواب وأبـاريق وكـأس مـن معـني        . يطوف عليهم ولدان خملدون   . متكئني عليها متقابلني  

كأمثال اللؤلؤ  . وحور عني .  مما يشتهون  وحلم طري . وفاكهة مما يتخريون  . يصدعون عنها وال يرتفون   
  "  . . سالما سالما: إال قيال. ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما. جزاء مبا كانوا يعملون. املكنون

أولئـك  :  " نعيم القرب من رـم    . النعيم األسىن . بالنعيم األكرب ،   إنه يبدأ يف بيان هذا النعيم     
وال تعـدل ذلـك     ،  ات النعيم كلها ال تساوي ذلك التقريـب       وجن "  . . املقربون يف جنات النعيم   

 . النصيب
ثلة من األولني وقليل مـن      :  " إم . .  ومن مث يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحاا         

واختلفـت  . كثرم يف األولني وقلتهم يف اآلخـرين      . وفريق منتقى . فهم عدد حمدود   "  . . اآلخرين
إن األولني هم السابقون إىل اإلميان ذوو       : فالقول األول .  ومن هم اآلخرون   الروايات يف من هم األولون    

 وإن اآلخرين هم السابقون إىل اإلسالم ذوو البالء فيه        . الدرجة العالية فيه من األمم السابقة قبل اإلسالم       
مـن  واآلخرون  ،   فاألولون من صدرها    ع   إن األولني واآلخرين هم من أمة حممد        : والقول الثاين . . 
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قـال ابـن أيب     : وروى يف ترجيحه للحسن وابن سريين     . وهذا القول الثاين رجحه ابن كثري     . متأخريها
مسعت احلسن  ،  حدثنا عبداهللا بن أيب بكر املزين     ،  حدثنا عفان ،  حدثنا احلسن بن حممد ابن الصباح     : حامت

السابقون فقد مضوا ولكن    أما  :  " فقال " والسابقون السابقون أولئك املقربون   :  " أتى على هذه اآلية   
. حدثنا السري بن حيـىي    ،  حدثنا أبو الوليد  ،  حدثنا أيب : مث قال  "  . . اللهم اجعلنا من أصحاب اليمني    

 "  . . ثلة من األولـني   . أولئك املقربون يف جنات النعيم    . والسابقون السابقون :  " قرأ احلسن : قال
حدثنا أبـو  ، حدثنا عبدالعزيز بن املغرية املنقري ،  أيبوحدثنا   "  . . ثلة ممن مضى من هذه األمة     :  " قال

: قال "  . . وقليل من اآلخرين  ،  ثلة من األولني  :  " أنه قال يف هذه اآلية    ،  عن حممد بن سريين   ،  هالل
 . أن يكونوا كلهم من هذه األمة، أو يرجون، كانوا يقولون

وهي بطبيعة احلال املناعم اليت يف       . وبعد بيان من هم يأخذ يف تفصيل مناعم اجلنة اليت أعدت هلم           
ووراءها مناعم أخرى يعرفوا هنالك يوم يتهيأون إلدراكها ممـا ال           ؛  طوقهم أن يتصوروها ويدركوها   

 ! عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
يف راحـة   " . متكئني عليها متقـابلني .  " مشبكة باملعادن الثمينة   "  . . على سرر موضونة   " 

ال خوف من فوته وال نفاده ويف       ،  ويف طمأنينة على ما هم فيه من نعيم       ،  و بال من اهلموم واملشاغل    وخل
، ال يفعل فيهم الـزمن     "  . . يطوف عليهم ولدان خملدون    . .  " إقبال بعضهم على بعض يتسامرون    

يق وكأس  بأكواب وأبار  " يطوفون عليهم . وال تؤثر يف شبام وصباحتهم السن كأشباههم يف األرض        
فال هم يفرقون عنها وال      "  . . ال يصدعون عنها وال يرتفون     " من مخر صافية سائغة    "  . . من معني 

وحلـم طـري ممـا      . وفاكهة مما يتخريون   " . فكل شيء هنا للدوام واألمان    . هي تنفد من بني أيديهم    
وحور عـني    " . الدونوال شيء على غري ما يشتهي السعداء اخل       ،  فهنا ال شيء ممنوع    "  . . يشتهون

فلـم  ،  الذي مل يتعرض للمس والنظر    ،  واللؤلؤ املكنون هو اللؤلؤ املصون     "  . . كأمثال اللؤلؤ املكنون  
ويف هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة يف هؤالء احلـور الواسـعات              ! تثقبه يد ومل ختدشه عني    

. كافأة على عمـل كـان يف دار العمـل        فهو م  "  . . جزاء مبا كانوا يعملون   :  " وذلك كله . العيون
مث هم بعد ذلك كله حييـون يف        . مكافأة يتحقق فيها الكمال الذي كان ينقص كل املناعم يف دار الفناء           

ال يسـمعون   :  " وكل جدل وكل مؤاخذة   ،  ويف ترفع وترتيه عن كل لغو يف احلديث       ،  هدوء وسكون 
ويشيع فيها  . يرف عليها السالم  . حيام كلها سالم    "  . .سالما سالما : إال قيال . فيها لغوا وال تأثيما   

ويبلغهم السالم من   . ويسلم بعضهم على بعض   ؛  تسلم عليهم املالئكة يف ذلك اجلو الناعم اآلمن       . السالم
  . . فاجلو كله سالم سالم. الرمحن
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ريـق  ف: بدأ احلديث عن الفريق الذي يليـه ،  فإذا انتهى احلديث عن ذلك الفريق السابق املختار      
 : أصحاب اليمني

وماء . وظل ممدود . وطلح منضود ،  يف سدر خمضود  ؟  ما أصحاب اليمني  . وأصحاب اليمني  " 
فجعلنـاهن  . إنا أنشأناهن إنشـاء   . وفرش مرفوعة . وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة     . مسكوب

  "  . . وثلة من اآلخرين. ثلة من األولني. ألصحاب اليمني. عربا أترابا. أبكارا
مث .  وأصحاب اليمني هم أصحاب امليمنة الذين أشار إليهم تلك اإلشارة املة يف أول السـورة          

وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة الـيت        . إىل موعده هنا بعد السابقني املقربني     ،  أخر تفصيل نعيمهم  
  "  . . ؟ ما أصحاب اليمني:  " تفيد التفخيم والتهويل

ويليب هواتف  ،  يبدو يف أوصافه شيء من خشونة البداوة      ،  دي حمسوس  وألصحابنا هؤالء نعيم ما   
 ! أهل البداوة حسبما تبلغ مداركهم وجتارم من تصور ألوان النعيم

. ولكنه هنا خمضود شوكه ومرتوع    . والسدر شجر النبق الشائك    "  . . يف سدر خمضود   "  إم
ولكنه هنا منضود معـد     . ة فيه شوك  والطلح شجر من شجر احلجاز من نوع العضا        . . وطلح منضود 

وتلك مجيعا مـن مراتـع البـدوي         "  . . وماء مسكوب ،  وظل ممدود .  " للتناول بال كد وال مشقة    
 "  . . ال مقطوعة وال ممنوعـة    . وفاكهة كثرية !  " كما يطمح إليها خياله وتف ا أشواقه      ،  ومناعمه

 وفرش مرفوعة .  " املعروفة لسكان البادية بالتعيني   تركها جمملة شاملة بغري تفصيل بعد ما ذكر األنواع          
مادي ومعنـوي  . وللرفع يف احلس معنيان  . وحبسبها أا مرفوعة  . وهي هنا ال موضونة وال ناعمة     "  . . 

فاملرفوع عـن األرض    . ويلتقيان عند االرتفاع يف املكان والطهارة من الدنس       ،  يستدعي أحدمها اآلخر  
وهلذا ينتقل السياق من الفرش املرفوعة إىل ذكر من         .  املعىن أبعد عن دنسها    واملرفوع يف . أبعد عن جنسها  

وإما استئنافا وهن الزوجات املبعوثات     . إما ابتداء وهن احلور    " إنا أنشأناهن إنشاء  :  " فيها من األزواج  
يـات  متواف " أترابـا  " متحببات إىل أزواجهن  "  . . عربا " مل ميسسن  " فجعلناهن أبكارا :  " شواب

  . . ليتسق ذلك مع الفرش املرفوعة. خمصصات هلم "  . . ألصحاب اليمني.  " السن والشباب
فهم أكثر عددا من     "  . . ثلة من األولني وثلة من اآلخرين      "  فأما أصحاب اليمني هؤالء فهم    

 . على االعتبارين الذين ذكرنامها يف معىن األولني واآلخرين. السابقني املقربني
وهم أصحاب املشأمة الذين سبقت اإلشارة إليهم        - صل بنا السياق إىل أصحاب الشمال      وهنا ي 

 : يف مطلع السورة
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ال بـارد وال    . وظل من حيمـوم   . يف مسوم ومحيم  ؟  وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال     " 
 أإذا متنـا  : وكانوا يقولون . وكانوا يصرون على احلنث العظيم    . إم كانوا قبل ذلك مترفني    . كرمي

إن األولني واآلخرين موعون إىل ميقـات  : قل؟ أو آباؤنا األولون؟ وكنا ترابا وعظاما أإنا ملبعوثون  
. فمالئون منـها البطـون    . آلكلون من شجر من زقوم    . مث إنكم أيها الضالون املكذبون    . يوم معلوم 

  "  . . هذا نزهلم يوم الدين. فشاربون شرب اهليم. فشاربون عليه من احلميم
يف مسـوم    " فأصـحاب الشـمال    . . ئن كان أصحاب اليمني يف ظل ممدود وماء مسكوب         فل

فاهلواء شواظ ساخن ينفـذ إىل املسـام ويشـوي           "  . . ال بارد وال كرمي   ،  وظل من حيموم  . ومحيم
ظـل   "  . . ظل من حيمـوم    " ولكنه! وهناك ظل . واملاء متناه يف احلرارة ال يربد وال يروي       . األجسام

فهو ظل ساخن ال     "  . . ال بارد وال كرمي    " ظل. إنه ظل للسخرية والتهكم    . . الفح اخلانق الدخان ال 
:  هذا الشظف كله جزاء وفاق    !  . . وهو كذلك كز ال مينح وراده راحة وال إنعاشا        ؛  روح فيه وال برد   

 نث العظيم وكانوا يصرون على احل   !  " وما آمل الشظف للمترفني    "  . . إم كانوا قبل ذلك مترفني    " 
وفيه إملاع إىل احلنث بالعهد الذي أخذه اهللا على فطـرة           . وهو هنا الشرك باهللا   . واحلنث الذنب "  . . 

أو آباؤنا  ؟  أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا ملبعوثون      : وكانوا يقولون .  " العباد أن يؤمنوا به ويوحدوه    
نيا اليت فيها املخاطبون قد طويت وانتهت فإذا هي         كأمنا الد ،  هكذا يعرب القرآن   . . . كانوا " ؟  األولون

وهذا احلاضر هـو العقـىب      . ذلك أن الدنيا كلها ومضة    ! واحلاضر هو هذا املشهد وهذا العذاب     . ماض
 . واملآب

إن : قـل :  "  وهنا يلتفت السياق إىل الدنيا يف أنسب األوقات هلذه اللفتة لريد على سؤاهلم ذاك             
 ! هو هذا اليوم احلاضر املعروض املشهود "  . . ن إىل ميقات يوم معلوماألولني واآلخرين موعو

 : فيتم صورة العذاب الذي يلقاه املترفون.  مث يعود إىل ما ينتظر املكذبني
وال يدري أحـد مـا       "  . . آلكلون من شجر من زقوم    . مث إنكم أيها الضالون املكذبون     " 

ورؤوس الشياطني  . ة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطني      شجرة الزقوم إال ما وصفها اهللا به يف سور        
نفسه يصور جبرسه ملمسا خشنا      " الزقوم " على أن لفظ  ! مل يرها أحد ولكنها تلقي يف احلس ما تلقيه        

ومـع   - وذلك يف مقابل السدر املخضود والطلح املنضود       - بله احللوق  - شائكا مدببا يشوك األكف   
فاجلوع طاغ واحملنـة     "  . . فمالئون منها البطون   " م آلكلون منها  فإ! أن الزقوم كرؤوس الشياطني   

فشـاربون   " وإم لشاربون ! وإن الشوك اخلشن ليدفع إىل املاء لتسليك احللوق وري البطون          . . غالبة
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 "  . . فشاربون شـرب اهلـيم    .  " الساخن الذي ال يربد غله وال يروي ظمأ        "  . . عليه من احلميم  
والـرتل   "  . . هذا نزهلم يوم الـدين    !  " صابة بداء االستسقاء ال تكاد ترتوي من املاء       وهي اإلبل امل  

هذا نزهلم يف اليـوم     ! ولكن أصحاب الشمال هذا نزهلم الذي ال راحة فيه وال قرار          . للراحة واالستقرار 
ـ    . وال يصدقون خرب القرآن به    ،  ويتساءلون عنه ،  الذي كانوا يشكون فيه    اهللا وال  كما كانوا يشركون ب

  . . خيافون وعيده بذلك اليوم املشهود
وينتهي كذلك الشوط   . اخلافضة الرافعة . يوم تقع الواقعة  ،   ذا ينتهي استعراض املصائر واألقدار    

 . األول من السورة
|     |     | 

 وإن كان التوكيد البارز فيه علـى      ،  فأما الشوط الثاين يف السورة فيستهدف بناء العقيدة بكليتها        
ويف تناول الـدالئل    ،  وفيه تتجلى طريقة القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية       . قضية البعث والنشأة األخرى   

 وهو يتناول أكرب احلقائق يف صورها القريبة امليسورة       ،  ويف التلطف إىل النفوس يف بساطة ويسر      ،  اإلميانية
 . . 

يكشف فيها  ؛  ضايا كونية كربى  ق،   إن هذا القرآن جيعل من مألوفات البشر وحوادثهم املكرورة        
كمـا  . وينشيء ا عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كامال هلذا الوجـود         ؛  عن النواميس اإلهلية يف الوجود    

يقظة لظـواهر  . ويقظة يف املشاعر واحلواس، وحياة لألرواح والقلوب؛ جيعل منها منهجا للنظر والتفكري   
ويقظة ألنفسهم وما جيري من العجائـب      ؛  ن عنها هذا الوجود اليت تطالع الناس صباح مساء وهم غافلو        

 ! واخلوارق فيها
كذلك ال يكلفهم أن    .  إنه ال يكل الناس إىل احلوادث الفذة اخلارقة واملعجزات اخلاصة املعدودة          

وال عـن   ،  وال عن مألوف حيام   ،  يبحثوا عن اخلوارق واملعجزات واآليات والدالئل بعيدا عن أنفسهم        
أو مشكالت عقليـة    ،  إنه ال يبعد هلم يف فلسفات معقدة       . . ريبة منهم املعروفة هلم   الظواهر الكونية الق  

وتصورا للكون واحلياة   ،  لكي ينشئ يف نفوسهم عقيدة     . . أو جتارب علمية ال ميلكها كل أحد      ،  عويصة
 . قائما على هذه العقيدة

ة كامنة يف كل مـا      واملعجز. وظواهر الكون حوهلم من إبداع قدرته     ؛   إن أنفسهم من صنع اهللا    
ومن يأخذهم إىل هذه املعجزات الكامنة فيهم واملبثوثة يف الكون مـن            . وهذا القرآن قرآنه  . تبدعه يده 

ألم لطول  . اليت يروا وال حيسون حقيقة اإلعجاز فيها      ،  يأخذهم إىل هذه اخلوارق املألوفة هلم     . حوهلم
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فتطلع على السر اهلائـل     ؛  يأخذهم إليها ليفتح عيوم عليها    . ألفتهم هلا غفلوا عن مواضع اإلعجاز فيها      
وسر الناموس األزيل الذي يعمل يف كيام هم        ،  وسر الوحدانية املفردة  ،  سر القدرة املبدعة  . املكنون فيها 

، فيبثها يف كيام  ،  وبراهني العقيدة ،  والذي حيمل دالئل اإلميان   ؛  أنفسهم كما يعمل يف الكون من حوهلم      
 . ها يف فطرم بتعبري أدقأو يوقظ

وهو يعرض عليهم آيات القدرة املبدعـة يف        ؛   وعلى هذا املنهج يسري يف هذا الشوط من السورة        
 - ويف النار اليت يوقدون   . ويف املاء الذي يشربون   . ويف زرعهم الذي تزاوله أيديهم    . خلقهم هم أنفسهم  

اية احليـاة   .  يصور هلم حلظة النهاية    كذلك - وهي أبسط ما يقع حتت أبصارهم من مألوفات حيام        
واليت تنتهي عندها كـل     ،  اللحظة اليت يواجهها كل أحد    . على هذه األرض وبدء احلياة يف العامل اآلخر       

! ال حماولة فيها وال جمال    ،  واليت تقف األحياء وجها لوجه أمام القدرة املطلقة املتصرفة وقفة فاصلة          ،  حيلة
 . ل مجيع التعالتوتبط، حيث تسقط مجيع األقنعة

إنه املصدر الذي صـدر      . .  إن طريقة القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية تدل بذاا على مصدره          
وأضخم ،  فمن أبسط املواد الكونية تنشأ أعقد األشكال      . فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون     . منه الكون 

والذرة على صـغرها     . . ا مادة بناء احلياة   واخللية يظن أ  ،  الذرة يظن أا مادة بناء الكون      . . اخلالئق
وهنا يف القرآن يتخذ من أبسط املشاهدات املألوفة         . . واخللية على ضآلتها آية يف ذاا     . معجزة يف ذاا  

املشاهدات اليت تدخل يف جتـارب كـل         . . للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوين        
أي إنسان على ظهر هذه األرض مل تـدخل هـذه            . . واملوت. والنار. واملاء. والزرع. النسل: إنسان

وموقـد  . ومسقط ماء . ونشأة نبتة ،  أي ساكن كهف مل يشهد نشأة حياة جنينية       ؟  املشاهدات يف جتاربه  
ألنه خياطب كل   ،  من هذه املشاهدات اليت رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة         . . ؟    وحلظة وفاة . نار

وأعظـم  ،  وهذه املشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاا أضخم احلقائق الكونية        . .  إنسان يف كل بيئة   
. فهي يف بساطتها ختاطب فطرة كل إنسان       - باإلضافة إىل اإلشارة إىل مواقع النجوم      - األسرار الربانية 

 : وهي يف حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إىل آخر الزمان
 . مواقع النجوم تعين هندسة الكون

 . وهي سر األسرار . .  نشأة احلياة اإلنسانية
 . وهي كاحلياة احليوانية معجزة املعجزات . .  نشأة احلياة النباتية

 . أصل احلياة . .  واملاء



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

12

 . املعجزة اليت صنعت احلضارة اإلنسانية . .  والنار
فالبشـر حـني    . ليست طريقة البشـر   ،  وبناء العقيدة والتفكري  ،   هذه الطريقة يف تناول األشياء    

وإذا التفتوا إليها   . خيوضون يف هذه ااالت ال يلتفتون إىل هذه املواد األولية اليت هي بذاا املواد الكونية              
ال ،  بل حياولون وضع املسألة يف قالب فلسفي جتريـدي معقـد          . مل يتناولوها ذا اليسر وذه البساطة     

 ! يصلح إال خلطاب طبقة خاصة من الناس
وبناء العقيدة ـا    . تناول املواد األولية اليت هي بذاا املواد الكونية        . .  فطريقته هي هذه    أما اهللا 

يف تناول املواد األولية اليت هي مواد كونية ويصنع منها           - سبحانه - متاما كما يصنع  . يف يسر وسهولة  
  . . الكون

 ! واضحة هنا وهناك، وعالمة الصنعة واحدة.  هذا من ذاك
|     ||      

حنن قـدرنا   ؟  أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون    ؟  أفرأيتم ما متنون  ! حنن خلقناكم فلوال تصدقون    " 
ولقـد علمـتم    . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال تعلمون       . وما حنن مبسبوقني  ،  بينكم املوت 

  "  . . ! النشأة األوىل فلوال تذكرون
إنه أمر منظور ومألوف وواقـع      . أمر اخللق وأمر املوت   . ها إن هذا األمر أمر النشأة األوىل وايت      

إن ضغط هذه احلقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من         ؟  فكيف ال يصدقون أن اهللا خلقهم     . يف حياة الناس  
  "  . . ! حنن خلقناكم فلوال تصدقون:  " أن يقف له الكيان البشري أو جيادل فيه

  "  . . ؟ حنن اخلالقونأأنتم ختلقونه أم ؟ أفرأيتم ما متنون " 
مث ينقطع عمله   .  إن دور البشر يف أمر هذا اخللق ال يزيد على أن يودع الرجل ما ميين رحم امرأة                

وبنـاء  ،  تعمل وحدها يف خلقه وتنميته    . وتأخذ يد القدرة يف العمل وحدها يف هذا املاء املهني         . وعملها
وتقع اخلارقـة الـيت ال      ،  حلظة تالية تتم املعجزة   ومنذ اللحظة األوىل ويف كل      . ونفخ الروح فيه  ،  هيكله

بلـه أن يشـاركوا     . كما ال يعرفون كيف تقع    ؛  واليت ال يدري البشر كنهها وطبيعتها     . يصنعها إال اهللا  
 ! فيها
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ولكـن  . وهذا يكفي لتقدير هذه املعجزة والتأثر ا      .  وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان      
قصة ال يصدقها العقل    . قصة أغرب من اخليال   ،  إىل أن تصري خلقا   ،  ن متىن قصة هذه اخللية الواحدة منذ أ     

 ! ويشهد وقوعها كل إنسان، لوال أا تقع فعال
كل . فإذا هي بعد فترة ماليني املاليني من اخلاليا       ،   هذه اخللية الواحدة تبدأ يف االنقسام والتكاثر      

ألا مكلفـة   ؛  ائص اموعات األخرى  جمموعة من هذه اخلاليا اجلديدة ذات خصائص ختتلف عن خص         
وهذه خاليـا   . وهذه خاليا عضالت  . فهذه خاليا عظام  ! أن تنشيء جانبا خاصا من املخلوق البشري      

وهـذه خاليـا   . وهذه خاليا لعمل لسان. هذه خاليا لعمل عني  . . مث . . وهذه خاليا أعصاب  . جلد
وكل منها تعرف    . .  اموعات السابقة  وهي أكثر ختصصا من    . . وهذه خاليا لعمل غدد   . لعمل إذن 

مع أا لو أخذت أخذا صناعيا      . فتطلع يف البطن أو يف القدم     ،  فال ختطئ خاليا العني مثال    ،  مكان عملها 
ولكنها هي بإهلامها ال ختطئ فتذهب إىل البطن لصنع عـني           ! فزرعت يف البطن مثال صنعت هنالك عينا      

إا كلها تعمل وتنشيء هـذا الكيـان        !  . . م لتصنع أذنا هناك   وال تذهب خاليا األذن إىل القد     ! هناك
 . )1(حيث ال عمل لإلنسان يف هذا اال ، البشري يف أحسن تقومي حتت عني اخلالق

وإن كانت مثلها من مشـاهدات      . أما النهاية فال تقل عنها إعجازا وال غرابة       .  هذه هي البداية  
 : البشر املألوفة

  "  . . وما حنن مبسبوقني، ملوتحنن قدرنا بينكم ا " 
 ؟ وأي سلطان له ال يقاوم؟ وكيف يقع؟ ما هو . .  هذا املوت الذي ينتهي إليه كل حي

وهو حلقـة يف سلسـلة       . . وال يسبقه فيفوته أحد   ،  ومن مث ال يفلت منه أحد      . .  إنه قدر اهللا  
  . . النشأة اليت ال بد أن تتكامل

   "  . .على أن نبدل أمثالكم " 
قـدر املـوت   . واهللا الذي قدر املوت هو الذي قدر احلياة.  لعمارة األرض واخلالفة فيها بعدكم    

فإذا انتهت عند األجل     . . حىت يأيت األجل املضروب هلذه احلياة الدنيا      ،  على أن ينشئ أمثال من ميوتون     
 : الذي مساه كانت النشأة األخرى

  "  . . وننشئكم فيما ال تعلمون " 

                                                 
 . يف سورة النجم ذا اجلزء" لَق الزوجيِن الذَّكَر والْأُنثَى، ِمن نطْفٍَة ِإذَا تمنى وأَنه خ:  "  يراجع تفسري قوله تعاىل)1(
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وعندئـذ تبلـغ    . الذي ال يدري عنه البشر إال ما خيربهم به اهللا         ،   العامل املغيب اهول    يف ذلك 
 . وتصل القافلة إىل مقرها، النشأة متامها

فهي قريـب    "  . . ! ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون      . .  "  هذه هي النشأة اآلخرة   
 . وليس فيها من غريب. من قريب

وذه البسـاطة   . السهولة يعرض القرآن قصة النشأة األوىل والنشأة اآلخرة        ذه البساطة وذه    
ألنه مأخوذ من بـديهياا     . وال متلك أن جتادل فيه    ،  وهذه السهولة يقف الفطرة أمام املنطق الذي تعرفه       

غ وال تبل ،  وال فلسفة تكد األذهان   . وال جتريد . بال تعقيد . ومن مشاهدات البشر يف حيام القريبة     ،  هي
  . . إىل الوجدان

  . . . ومرتل القرآن، وخالق اإلنسان، مبدع الكون.  إا طريقة اهللا
|     |     | 

لرييهم يد  ،  مكرر يف مشاهدام  ،  ومرة أخرى يف بساطة ويسر يأخذ بقلوم إىل أمر مألوف هلم          
 : هم عنها غافلونو، وعلى مرأى من عيوم، ويطلعهم على املعجزة اليت تقع بني أيديهم؛ اهللا فيه

فظلـتم  ،  لو نشاء جلعلنـاه حطامـا     ؟  أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون    ؟  أفرأيتم ما حترثون   " 
  "  . . بل حنن حمرومون. إنا ملغرمون: تفكهون

إم حيرثون ويلقون احلب    ؟  ما دورهم فيه  .  هذا الزرع الذي ينبت بني أيديهم وينمو ويؤيت مثاره        
 . مث ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة يف عملها املعجز اخلارق العجيب .والبذور اليت صنعها اهللا

تبدؤه وتسري فيه سرية العاقل العارف اخلبري مبراحل        .  تأخذ احلبة أو البذرة طريقها إلعادة نوعها      
وال يضل اهلـدف    ،  وال ينحرف عن طريقه   ،  الذي ال خيطيء مرة كما خيطيء اإلنسان يف عمله        ! الطريق
الرحلة اليت مـا    . يف الرحلة العجيبة   . . د القدرة هي اليت تتوىل خطاها على طول الطريق        إن ي ! املرسوم

لوال أا حدثت وحتدث ويراها كل إنسان يف صـورة       ،  وما كان اخليال ليتصورها   ،  كان العقل ليصدقها  
وأي خيال كان يتصور أن حبة القمـح        ،  وإال فأي عقل كان يصدق     . . ونوع من األنواع  ،  من الصور 

أو أن النواة تكمن فيهـا      ! ؟  وهذا احلب الكثري  ،  وهذه السنبلة ،  مثال يكمن فيها هذا العود وهذا الورق      
 ! ؟ خنلة كاملة سامقة بكل ما حتتويه
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لوال أنه يراها تقع بني يديـه       .  أي عقل كان ميكن أن يتطاول به اخليال إىل تصور هذه العجيبة           
وأي إنسـان ميكنـه أن      ؟  مرأى ومسمع من مجيع الناس    ولوال أن هذه القصة تتكرر على       ؟  صباح مساء 

 ؟ يدعي أنه صنع شيئا يف هذه العجيبة سوى احلرث وإلقاء البذور اليت صنعها اهللا
أما القصة العجيبة اليت متثلـها      . وهم مل يتجاوزوا احلرث وإلقاء البذور     ! ! زرعنا:  مث يقول الناس  

ولو . لبها وتنمو وترتفع فكلها من صنع اخلالق الزارع       وأما اخلارقة اليت تنبت من ق     . كل حبة وكل بذرة   
وهي مبشـيئته   . ولو شاء جلعلها حطاما قبل أن تؤيت مثارها       . ولو شاء مل تتم قصتها    . شاء مل تبدأ رحلتها   

 ! تقطع رحلتها من البدء إىل اخلتام
بـل   " ونغارم:  " إنا ملغرمون :  "  ولو وقع هذا لظل الناس يلونون احلديث وينوعونه يقولون        

وهي ،  وتكمل رحلتها ،  ويسمح للنبتة أن تتم دورا    ،  ولكن فضل اهللا مينحهم الثمر     "  . . حنن حمرومون 
 . وهي صورة من صور احلياة اليت تنشئها القدرة وترعاها . . ذاا الرحلة اليت تقوم ا اخللية اليت متىن

 . . ؟  وهذه هي النشأة األوىل.  فماذا يف النشأة األخرى من غرابة
|     |     | 

لـو نشـاء جعلنـاه      ؟  أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون      ؟  أفرأيتم املاء الذي تشربون    " 
  " ! فلوال تشكرون. أجاجا

دوره ؟ ما دور اإلنسان فيـه . وعنصرها الذي ال تنشأ إال به كما قدر اهللا،  وهذا املاء أصل احلياة  
وهو الذي قدر   . فهو اهللا سبحانه  ،  وأما الذي أنزله من سحائبه    ،  صرهأما الذي أنشأه من عنا    . أنه يشربه 

فهال يشـكرون   . وال ينشئ حياة  ،  ماحلا ال يستساغ   " . لو نشاء جعلناه أجاجا    " أن يكون عذبا فكان   
 ؟ فضل اهللا الذي أجرى مشيئته مبا كان

، مادة حيام ،  املباشرةيف صورته   ،   واملخاطبون ابتداء ذا القرآن كان املاء النازل من السحائب        
ومل تنقص قيمـة     . . وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم   ،  واحلديث الذي يهز نفوسهم   ،  وموضع احتفاهلم 

والذين يشتغلون بالعلم وحياولون تفسري نشأة املـاء        . بل لعلها تضاعفت  ،  املاء بتقدم اإلنسان احلضاري   
وللعامل املشتغل  ،  هتمام للبدائي يف الصحراء   فهو مادة ا  . األوىل أشد شعورا بقيمة هذا احلدث من سواهم       

 . باألحباث سواء
|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

16

حنن جعلناها تذكرة ومتاعا    ؟  أأنتم أنشأمت شجرا أم حنن املنشئون     ؟  أفرأيتم النار اليت تورون    " 
  "  . . للمقوين

 رمبا كان أعظم حـادث بـدأت منـه   .  ولقد كان كشف اإلنسان للنار حادثا عظيما يف حياته    
ولكن من  . أي يوقدها : واإلنسان يوري النار   . . ولكنها أصبحت أمرا مألوفا ال يثري االهتمام      . حضارته

والشجر من هذا   . لقد مر حديث الزرع   ؟  من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار       ؟  الذي أنشأ وقودها  
جرة بفرع آخر من    فمن احتكاك فرع من ش     " . شجرا " على أن هناك لفتة أخرى يف ذكر       . . الزرع

على الطريقة البدائية اليت ال تزال مستعملة يف البيئات البدائية          . شجرة أخرى كان العرب يوقدون نارهم     
أما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثني فهـو         . فاألمر أظهر وأقرب إىل جتارم املعروفة     . حىت اآلن 

 حنن جعلناها تذكرة  :  "  يلمع السياق إىل نار اآلخرة     ومبناسبة ذكر النار  . جمال للبحث والنظر واالهتمام   
وكان هلذه اإلشـارة    . أي للمسافرين  "  . . متاعا للمقوين  " كما جعلناها  . . تذكر بالنار األخرى  " 

 . ملا متثله يف واقع حيام من مدلول حي حاضر يف جتارم وواقعهم، وقعها العميق يف نفوس املخاطبني
|     |     | 

امليسرة . الناطقة بدالئل اإلميان  ،  يبلغ السياق إىل هذا احلد من عرض هذه احلقائق واألسرار         وحني  
. حقيقة وجود اهللا وعظمته وربوبيته    . يلتفت إىل احلقيقة اليت تنتهي إليها هذه احلقائق       . للقلوب واألذهان 

هـذه احلقيقـة     أن حييي     ع   فيهيب بالرسول   . وهي حقيقة تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان       
 : ويلمس القلوب ا يف حينها؛ ويؤدي حقها

  "  . . فسبح باسم ربك العظيم " 
|     |     | 

فريبط بينه وبني هذا الكون يف قسم عظيم مـن          ؛  مث يلتفت التفاتة أخرى إىل املكذبني ذا القرآن       
 : رب العاملني
إنه لقـرآن كـرمي يف كتـاب         - وإنه لقسم لو تعلمون عظيم     - فال أقسم مبواقع النجوم    " 

  "  . . ترتيل من رب العاملني. مكنون ال ميسه إال املطهرون
. الذي يدركونه بعيوم اردة   ،   ومل يكن املخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إال القليل         

ـ         "  . . عظيم - لو تعلمون  - وإنه لقسم :  " ومن مث قال هلم    ذا فأما حنن اليوم فندرك من عظمـة ه
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وإن كنا حنن أيضا ال نعلم إال القليل عن         . نصيبا أكرب بكثري مما كانوا يعلمون     ،  القسم املتعلقة باملقسم به   
  . . . عظمة مواقع النجوم

إن جمموعة واحـدة    : يقول لنا ،  احملدودة املناظري ،   وهذا القليل الذي وصلنا إليه مبراصدنا الصغرية      
هـي   - جمموعة واحدة . لفضاء اهلائل الذي ال نعرف له حدودا      من جمموعات النجوم اليت ال حتصى يف ا       
 ! تبلغ ألف مليون جنم - ارة اليت تنتسب إليها أسرتنا الشمسية

مـا ميكـن    ،  ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب اليت تزيد على عدة باليني جنم             [ 
. ا ميكن أن حتس به األجهـزة دون أن تـراه  وم، وما ال يرى إال بااهر واألجهزة    ،  رؤيته بالعني اردة  

وال يوجد أي احتمال أن يقترب جمال مغناطيسي لنجم من جمـال            ؛  هذه كلها تسبح يف الفلك الغامض     
إال كما حيتمل تصادم مركب يف البحر األبيض املتوسط بـآخر يف     ،  أو يصطدم بكوكب آخر   ،  جنم آخر 

إن مل يكـن    . وبعيـد جـدا   ،  وهو احتمال بعيد  . دةيسريان يف اجتاه واحد وبسرعة واح     ،  احمليط اهلادي 
 .  ])1(مستحيال 

وهـو منسـق يف     . قد وضع هناك حبكمة وتقدير    ،   وكل جنم يف موقعه املتباعد عن موقع إخوته       
 . لتتوازن هذه اخلالئق كلها يف هذا الفضاء اهلائل، آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب

وهو أكرب كثريا جدا مما كان يعلمه املخـاطبون بـالقرآن      ،   فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم     
 ! وهو يف الوقت ذاته أصغر مبا ال يقاس من احلقيقة الكلية لعظمة واقع النجوم، أول مرة

وإنـه   . .  " فاألمر أوضح وأجلى من أن حيتاج إىل قسـم         "  . . فال أقسم مبواقع النجوم    " 
ح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثري يف تقرير احلقيقة اليت           وهذا التلوي  "  . . لقسم لو تعلمون عظيم   

. إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون          . .  " ال حتتاج إىل القسم ألا ثابتة واضحة      
  "  . . ترتيل من رب العاملني

مـن  . وال مفترى علـى اهللا    ،  وال قول جمنون  ،  وليس كما تدعون قول كاهن    .  إنه لقرآن كرمي  
كـرمي  . إمنا هو قـرآن كـرمي     . إىل آخر هذه األقاويل   !  . . . وال ترتلت به الشياطني   . أساطري األولني 

 . وكرمي باجتاهاته، وكرمي بذاته، مبصدره

                                                 
 . 33اهللا والعلم احلديث ص:  كتاب)1(
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ال ميسـه إال    :  " وتفسري ذلك يف قوله تعـاىل بعـدها        . . مصون "  . . يف كتاب مكنون   " 
فالشيطان ال ميـس    . فهذا نفي هلذا الزعم   . ياطني ترتلت به  فقد زعم املشركون أن الش     "  . . املطهرون

وهذا الوجـه هـو أظهـر        . . إمنا ترتل به املالئكة املطهرون    . هذا الكتاب املكنون يف علم اهللا وحفظه      
ويف . وليسـت ناهيـة   . هنا نافية لوقوع الفعل    " ال " فـ " . ال ميسه إال املطهرون    " الوجوه يف معىن  

إمنـا  . فال يتحقق النفي على هـذا الوجـه  ، واملؤمن والكافر. ن الطاهر والنجس األرض ميس هذا القرآ   
ونفي هذا الزعم إذ ال ميسه      . ترتلت به الشياطني  : مالبسة قوهلم . يتحقق بصرف املعىن إىل تلك املالبسة     

  . . يف كتابه السماوي املكنون إال املطهرون
ال ترتيـل مـن      "  . . يل مـن رب العـاملني     ترت:  "  ومما يؤيد هذا االجتاه قوله تعاىل بعد هذا       

 ! الشياطني
ولكن ابن كثري قـال      . .  وقد روي حديثان يقرران معىن آخر وهو أن ال ميس القرآن إال طاهر            

وقـد أسـنده    . ومثل هذا ال ينبغي األخذ بـه      . وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغريه      :  " عنهما
ويف إسناد كل منهما نظـر واهللا  . ن عمر وعثمان بن أيب العاص  الدارقطين عن عمرو ابن حزم وعبداهللا ب      

  " . أعلم
|     |     | 

واللحظة . اللمسة اليت ترجف هلا األوصال     . . حلظة املوت  . . مث يأيت اإليقاع األخري يف السورة     
حيـث ال ميلـك     . واللحظة اليت يقف فيها احلي بني اية طريق وبداية طريـق          . اليت تنهي كل جدال   

 : الرجوع وال ميلك النكوص
فلوال إذا بلغـت احللقـوم      . وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون   ؟  أفبهذا احلديث أنتم مدهنون    " 

. فلـوال إن كنـتم غـري مـدينني        . وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون      . وأنتم حينئذ تنظرون  
  "  . . ترجعوا إن كنتم صادقني

مكذبون بالقرآن وما يقصـه     ؛   لكم عن النشأة اآلخرة     أفأنتم شاكون يف هذا احلديث الذي يقال      
 "  . . وجتعلون رزقكم أنكم تكـذبون    " ؟    وما يقرره لكم من أمور العقيدة     ،  عليكم من شأن اآلخرة   

 ! وما أسوأه من رزق؟ فإذا التكذيب هو رزقكم الذي حتصلون عليه يف حياتكم وتدخرونه آلخرتكم
 ؟ وتقفون يف مفرق الطريق اهول ، فماذا أنتم فاعلون إذ تبلغ احللقوم
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الذي يرسم ظالل املوقف كلها يف ملسـات سـريعة          ،   مث يصور املوقف التصوير القرآين املوحي     
 . وبكل ما يوحيه، وبكل ما وراءه، ناطقة بكل ما فيه

 "  وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون      . وأنتم حينئذ تنظرون  . فلوال إذا بلغت احللقوم    " 
 . . 

:  " وحنس الكرب والضيق من خالل قوله     ،  ونبصر تقبض املالمح  ،  نكاد نسمع صوت احلشرجة    ل
كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس يف مالمح احلاضـرين مـن              "  . . فلوال إذا بلغت احللقوم   

  "  . . وأنتم حينئذ تنظرون:  " خالل قوله
وهي . وخلفت وراءها األرض وما فيها    . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا     . يف هذه اللحظة  .  هنا

وما كسبت من خـري أو      ،  وال متلك من أمره شيئا إال ما أدخرت من عمل         ،  تستقبل عاملا ال عهد هلا به     
 . شر

اجلسد هـو   . وقد انفصلت عمن حوهلا وما حوهلا     . وهي ترى وال متلك احلديث عما ترى      .  هنا
 . جيري وال ميلكون من األمر شيئاولكنهم ينظرون وال يرون ما . الذي يراه الناظرون

 . وينتهي جمال البشر، ويقف علم البشر،  هنا تقف قدرة البشر
 . قاصرون قاصرون. أم عجزة عجزة - وال جيادلون -  هنا يعرفون

 . ودون احلركة. ودون املعرفة.  هنا يسدل الستار دون الرؤية
مر كله هللا بال شائبة وال شبهة وال جدال وال          وخيلص األ . والعلم اإلهلي ،   هنا تتفرد القدرة اإلهلية   

 : حمال
  " ! وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون " 

. وهو حاضر يف كل وقـت      - سبحانه وتعاىل  - ورهبة حضوره ،   وهنا جيلل املوقف جالل اهللا    
هبـة احلضـور    فإذا جملس املوت جتلله ر    . ولكن التعبري يوقظ الشعور ذه احلقيقة اليت يغفل عنها البشر         

 . فوق ما فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع. وجالله
 ويف ظل هذه املشاعر الراجفة الواجفة اآلسية اآلسفة جييء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي               

 : كل جدال
  " ! ترجعوا إن كنتم صادقني: فلوال إن كنتم غري مدينني " 
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. فأنتم إذن طلقاء غري مدينني وال حماسبني      . زاءإنه ال حساب وال ج    :  فلو كان األمر كما تقولون    
وأنتم . لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء        - وقد بلغت احللقوم   - فدونكم إذن فلترجعوها  

 ! وهي ماضية إىل الدينونة الكربى وأنتم ساكنون عاجزون. حوهلا تنظرون
ويثقل ضـغط   . كل جدال وينتهي  . ويبطل كل حمال  . وتنقطع كل حجة  .  هنا تسقط كل تعلة   

 ! إال وهو يكابر بال حجة وال دليل، فال يصمد له، هذه احلقيقة على الكيان البشري
|     |     | 

وتستدبر ،  مث ميضي السياق يف بيان مصري هذه الروح الذي يتراءى هلا من بعيد حني تبلغ احللقوم               
 :  اليت يكذب ا املكذبونومتضي إىل الدينونة. وتستقبل احلياة الباقية، احلياة الفانية

، وأما إن كان من أصـحاب الـيمني       . فروح ورحيان وجنة نعيم   ،  فأما إن كان من املقربني     " 
 " وتصلية جحيم . فرتل من محيم  . وأما إن كان من املكذبني الضالني     . فسالم لك من أصحاب اليمني    

 . 
ترى عالئم هذا النعيم الـذي      فالروح هنا   .  وقد مرت بنا يف أول السورة صور من نعيم املقربني         

والنعيم ،  وتلقي ظالل الراحة احللوة   . واأللفاظ ذاا تقطر رقة ونداوة    . روح ورحيان وجنة نعيم   : ينتظرها
 . اللني واألنس الكرمي

يبلغه سالم إخوانـه مـن       . . فيلتفت باخلطاب إليه   "  . . وأما إن كان من أصحاب اليمني      " 
فيطمـئن بالـه   ! حني يتلقاه وقد بلغت احللقـوم . م ساعتئذ وما أحبهوما أندى السال. أصحاب اليمني 

 . ويشعر باألنس يف الصحبة املقبلة مع أصحاب اليمني
وما أسوأه نـزال     "  . . وتصلية جحيم . فرتل من محيم  . وأما إن كان من املكذبني الضالني      " 

 ! يعلم أنه مالقيه عن يقنييتراءى له و، وما أشده عذابا ذلك اجلحيم. ومثوى ذلك احلميم الساخن
|     |     | 

 : واآلن وقد بلغ املوقف ذروته جتيء اخلامتة يف إيقاع عميق رزين
  "  . . فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا هلو حق اليقني " 

وختتم مبا يوحيه هذا    . بالواقعة اليت بدأت ا السورة    ،   فتلتقي رجاحة اليقني وثقله يف ميزان احلق      
  . . لثابت اجلازم من اجتاه إىل اهللا بالتسبيح والتعظيماليقني ا



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

21

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

22


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

 .بتجريد املتابعة له

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

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

 قتـال الطواغيـت     األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف        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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