
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

 
 +          ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والْأَراِت واوما ِفي السِللَِّه م حبِض      1سالْـأَراِت واومالس لْكم لَه 

      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو ِميتيِيي وح2 ي          ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهو اِطنالْبو الظَّاِهرو الْآِخرلُ والْأَو وه 
 هو الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يعلَم ما يِلج ِفي الْـأَرِض                   3

 ِمن السماء وما يعرج ِفيها وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه ِبما تعملُونَ بِصري               وما يخرج ِمنها وما يِرتلُ    
4         وراألم عجرِإلَى اللَِّه تِض والْأَراِت واومالس لْكم ِفـي   5 لَه ـارهالن وِلجياِر وهلَ ِفي الناللَّي وِلجي 

هِل ووِر اللَّيدِبذَاِت الص ِليمع 6و  
               ـرأَج مأَنفَقُوا لَهو وا ِمنكُمنآم ِفيِه فَالَِّذين لَِفنيختسلَكُم معا جأَنِفقُوا ِمموِلِه وسروا ِباللَِّه وآِمن

  وا        7كَِبريِمنؤِلت وكُمعدولُ يسالرونَ ِباللَِّه وِمنؤلَا ت ا لَكُممم         وِإن كُنـت ـذَ ِميثَـاقَكُمأَخ قَدو كُمبِبر 
  ِمِننيؤ8م                 ِبكُـم ِإنَّ اللَّهوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم نكُم مِرجخاٍت ِلينياٍت بِدِه آيبلَى علُ عزنالَِّذي ي وه 

   ِحيمر وفؤِبيِل        9لَرنِفقُوا ِفي سأَلَّا ت ا لَكُممِوي ِمنكُم         وتسِض لَا يالْأَراِت واوماثُ السِللَِّه ِمرياللَِّه و
                   اللَّـه دعا وكُللُوا وقَاتو دعأَنفَقُوا ِمن ب الَِّذين نةً مجرد ظَمأَع لَِئكلَ أُوقَاتِح وِل الْفَتِمن قَب أَنفَق نم

  10ونَ خِبري الْحسنى واللَّه ِبما تعملُ
             كَِرمي رأَج لَهو لَه اِعفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قِْرضن ذَا الَِّذي ي11م       ِمِننيـؤى الْمـرت مـوي 

هـا الْأَنهـار    والْمؤِمناِت يسعى نورهم بين أَيِديِهم وِبأَيماِنِهم بشراكُم الْيوم جنات تجِري ِمـن تحتِ            
       ِظيمالْع زالْفَو وه ا ذَِلكِفيه اِلِدين12خ         ِبسقْتا نونوا انظُرنآم ِللَِّذين اِفقَاتنالْماِفقُونَ ونقُولُ الْمي موي 

          وٍر لَّهم ِبسهنيب ِربا فَضوروا نِمسفَالْت اءكُمروا وِجعِقيلَ ار وِركُمـةُ        ِمن نمحِفيـِه الر ـهاِطنب ابب 
     ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهر13و            مـتصبرتو كُمأَنفُس منتفَت كُملَِكنلَى وقَالُوا ب كُمعكُن من أَلَم مهونادني 

 فَالْيوم لَا يؤخذُ ِمنكُم ِفديةٌ ولَا       14م ِباللَِّه الْغرور    وارتبتم وغَرتكُم الْأَماِني حتى جاء أَمر اللَِّه وغَركُ       
 ِصريالْم ِبئْسو لَاكُموم ِهي ارالن اكُمأْووا مكَفَر الَِّذين 15ِمن_  

|     |     | 
قيقة الـيت   هذه احل . هذه السورة جبملتها دعوة للجماعة اإلسالمية كي حتقق يف ذاا حقيقة إمياا           

؛ ال األرواح وال األموال    . . وال حتتجز دوا شيئا   ،  فال تضن عليها بشيء   ؛  ختلص ا النفوس لدعوة اهللا    
وهي احلقيقة اليت تستحيل ا النفوس ربانية بينما تعـيش           . . وال خلجات القلوب وال ذوات الصدور     
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سابق إليها هي القيم اليت تثقـل يف هـذه          والقيم اليت تعتز ا وت    ،  موازينها هي موازين اهللا   . على األرض 
وترجف وتفر مـن كـل      ،  فتخشع لذكره ،  كما أا هي احلقيقة اليت تشعر القلوب حبقيقة اهللا        . املوازين

 . عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه
بـذل  .  وعلى أساس هذه احلقيقة الكبرية تدعو السورة اجلماعة اإلسالمية إىل البذل يف سبيل اهللا             

فالذين آمنـوا مـنكم     . آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه       :  " نفس وبذل املال  ال
وما لكم ال تؤمنون باهللا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم            ،  وأنفقوا هلم أجر كبري   

وإن اهللا  ،  هو الذي يرتل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إىل النور           . إن كنتم مؤمنني  
ال يسـتوي   . وهللا مرياث السماوات واألرض   ،  وما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا      . بكم لرؤوف رحيم  

وكال وعد  . منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا               
  " . واهللا مبا تعملون خبري. اهللا احلسىن

 كذلك تدعو اجلماعة اإلسالمية إىل اخلشوع لذكر اهللا وللحق           وعلى أساس هذه احلقيقة الكبرية    
أمل يأن للذين آمنوا    :  " الذي أنزله اهللا ليجيء البذل مثرة هلذا اخلشوع املنبعث من احلقيقة اإلميانية األوىل            

فطـال  ،  وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبـل       ،  أن ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل من احلق        
  "  . . وكثري منهم فاسقون، فقست قلوم، مدعليهم األ

وتدعو اجلماعة اإلسالمية الختيار الكفـة      ؛   وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم اآلخرة يف ميزان احلق        
اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر          :  " والسباق إىل القيمة الباقية   ،  الراجحة

ويف . مث يكون حطاما  ،  مث يهيج فتراه مصفرا   ،   غيث أعجب الكفار نباته    كمثل،  يف األموال واألوالد  
سابقوا إىل مغفرة   : وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور     . ومغفرة من اهللا ورضوان   ،  اآلخرة عذاب شديد  

ذلك فضـل اهللا    . من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله           
  "  . .  ذو الفضل العظيميؤتيه من يشاء واهللا

أا كانـت    - إىل جانب عمومية الدعوة الدائمة إىل تلك احلقيقة        -  وظاهر من سياق السورة   
تعاجل كذلك حالة واقعة يف اجلماعة اإلسالمية عند نزول هذه السورة يف اتمع املدين يف فترة متتد مـن                   

 . العام الرابع اهلجري إىل ما بعد فتح مكة
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يف حتقيق  ،  الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشرية     ،  ب السابقني من املهاجرين واألنصار     فإىل جان 
، وجتـرد كامـل  ، يف خلوص نادر، ويف البذل والتضحية بأرواحهم وأمواهلم، حقيقة اإلميان يف نفوسهم 

  . . . وانطالق من أوهاق األرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إىل اهللا
فئة أخرى ليسـت     - يف اجلماعة اإلسالمية   - كانت هناك ،  ة املمتازة الفذة   إىل جانب هذه الفئ   

ودخل فيـه النـاس     ،  وخباصة بعد الفتح عندما ظهر اإلسالم      - يف هذا املستوى اإلمياين اخلالص الرفيع     
ومل يعيشوا ا وهلا كما عاشت تلك       ،  وكان من بينهم من مل يدركوا بعد حقيقة اإلميان الكبرية         ،  أفواجا

 . ئة السابقة اخلالصة املخلصة هللالف
وتشق عليهم تكاليف   ؛   هؤالء املسلمون من الفئة األخرى كان يصعب عليهم البذل يف سبيل اهللا           

فال يستطيعون اخلـالص مـن دعائهـا        ؛  وتزدهيهم قيم احلياة الدنيا وزينتها    ؛  العقيدة يف النفس واملال   
 . وإغرائها

م هذه السورة تلك اهلتافات املوحية الـيت أسـلفنا   هم الذين تف     - بصفة خاصة  -  وهؤالء
وترفعها إىل مسـتوى احلقيقـة اإلميانيـة        ،  لتخلص أرواحهم من تلك األوهاق واجلواذب     ،  مناذج منها 
 ! وتذوب يف حرارا كل عوائقها، اليت تصغر معها كل قيم األرض، الكربى

خمتلطـة غـري    ،  ئفة املنافقني هي طا  - غري هؤالء وأولئك   -  كذلك كانت هنالك طائفة أخرى    
مع بقـاء قلـوم     ؛  واضطر املنافقون إىل التخفي واإلنزواء    ،  وخباصة حني ظهرت غلبة اإلسالم    . متميزة

وهؤالء تصور السورة مصـريهم يـوم       . مشوبة غري خالصة وال خملصة يتربصون الفرص وجترفهم الفنت        
. نات يسعى نورهم بني أيـديهم وبأميـام       يوم ترى املؤمنني واملؤم   :  " مييزون ويعزلون عن املؤمنني   

يوم يقول املنافقون   . ذلك هو الفوز العظيم   . بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها        
فضـرب  . ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا   : قيل. انظرونا نقتبس من نوركم   : واملنافقات للذين آمنوا  

! قالوا بلـى ؟ أمل نكن معكم: ينادوم، ره من قبله العذاببينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاه    
. وغركم باهللا الغـرور   ،  حىت جاء أمر اهللا   ،  ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم األماين      

  "  . . وبئس املصري. مأواكم النار هي موالكم، فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا
والسورة تشـري إىل    .  اجلزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى        وهذا إىل جانب من بقي يف     

كاإلشارة السابقة إىل قسوة قلوم عند      ؛  شيء من أحواهلم ومواقفهم السابقة واحلاضرة يف ذلك األوان        
 "  . . كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوم          " حتذير الذين آمنوا أن يكونوا    
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مث :  " وكاإلشارة إىل النصارى قرب اية السورة يف قولـه  . .  إىل اليهود خاصة يف الغالب وهي إشارة 
وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة      ،  قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه اإلجنيل         
فآتينـا  . ق رعايتـها  فما رعوها ح  . ورمحة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا         

  "  . . وكثري منهم فاسقون، الذين آمنوا منهم أجرهم
|     |     | 
وما ينبثق عن هـذه احلقيقـة مـن         ؛  وملا كان مدار السورة على حتقيق حقيقة اإلميان يف القلب         

فقد سارت يف إقرار هذه احلقيقة يف النفوس        ،  ومن بذل وتضحية  ،  ومن خلوص وجترد  ،  خشوع وتقوى 
أشبه ما يكـون بنسـق      ،  على نسق مؤثر   - واليت توجد يف كل جمتمع إسالمي      - نت تواجهها اليت كا 

 ! حافل باملؤثرات ذات اإليقاع اآلسر للقلب واحلس واملشاعر، السور املكية
تواجه القلب البشري مبجموعة من صفات      ؛   وكان مطلعها خاصة جمموعة إيقاعات بالغة التأثري      

، نتيجة للشعور حبقيقـة األلوهيـة املتفـردة   ،  مع اإلحياء اآلسر باخللوص لهفيها تعريف به  . اهللا سبحانه 
مع نفـاذ علمهـا إىل خبايـا        ،  ورجعة كل شيء إليها يف اية املطاف      ،  وسيطرا املطلقة على الوجود   

سـبح هللا مـا يف السـماوات        :  " واجتاه كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح     ،  القلوب وذوات الصدور  
. له ملك السماوات واألرض حييي ومييت وهو على كل شيء قـدير           . العزيز احلكيم وهو  . واألرض

هو الذي خلق السـماوات واألرض يف       . هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم        
وما يرتل من السماء ومـا      ،  يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها       ،  مث استوى على العرش   ،  ستة أيام 

له ملـك السـماوات واألرض وإىل اهللا        . عكم أينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري      وهو م ،  يعرج فيها 
  "  . . وهو عليم بذات الصدور، يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل. ترجع األمور

ويوقـع فيهـا الرهبـة واخلشـية       .  وهذا املطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده ليهز القلوب هزا        
والتجرد من العوائـق واألثقـال      ،  قع فيها الرغبة احلية يف اخللوص هللا وااللتجاء إليه        كما يو ،  واالرتعاش

ولكن سياق السورة تضمن كثريا من      . املعوقة عن تلبية اهلتاف إىل اخلالص من الشح باألنفس واألموال         
 " كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنني واملؤمنـات     . املؤثرات تتخلل ذلك اهلتاف وتؤكده يف مواضع شىت       

وتلك الصورة اليت تقرر ضآلة احلياة الدنيا وقيمها إىل جانب           "  . . يسعى نورهم بني أيديهم وبأميام    
 . قيم اآلخرة وما يتم فيها من األمور الكبار
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ما أصـاب   :  "  كذلك جاءت ملسة أخرى ترد القلوب إىل حقيقة القدر املسيطرة على الوجود           
لكـي  . إن ذلك على اهللا يسري.  يف كتاب من قبل أن نربأهامن مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال   

الـذين يبخلـون    . واهللا ال حيب كل خمتال فخـور      . ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم        
كي تستقر النفس وتطمـئن ملـا        "  . . ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد      ،  ويأمرون الناس بالبخل  
وهي تواجه الضـراء    ،  وال تبطر فرحا  ،  فال تطري جزعا  . طريقها إىل اهللا  وهي يف   ،  يصيبها من خري أو شر    

ومرد األمر كله يف    . فكله بقدر مقسوم ألجل معلوم    . وال تشرك باهللا سببا وال ظرفا وال حادثا       . والسراء
 . النهاية إىل اهللا

|     |     | 
.  يف صدر هذا التقـدمي     وقد سار سياق السورة يف عالج موضوعها يف شوطني اثنني أثبتنا أوهلما           

لنسري مع  ،  فنكتفي ذا القدر  . ومها مترابطان مطردان  . وجاءت فقرات كثرية من الشوط الثاين يف خالله       
 . سياق السورة بالتفصيل

|     |     | 
، له ملـك السـماوات واألرض     . وهو العزيز احلكيم  ،  سبح هللا ما يف السماوات واألرض      " 

. وهو بكل شيء علـيم    ،  هو األول واآلخر والظاهر والباطن    . ديرحييي ومييت وهو على كل شيء ق      
يعلم ما يلج يف األرض وما      ،  مث استوى على العرش   ،  هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام       
لـه  . واهللا مبا تعملون بصري   ،  وهو معكم أينما كنتم   ،  خيرج منها وما يرتل من السماء وما يعرج فيها        

وهـو  ،  يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل       . ىل اهللا ترجع األمور   وإ،  ملك السماوات واألرض  
  "  . . عليم بذات الصدور

وما حشد فيه من خصائص األلوهية الفاعلة املؤثرة املبدعـة لكـل            .  هذا املطلع املوحي املختار   
اع اليد القادرة   وما تعرضه من إبد   . العليمة بكل شيء  ،  املهيمنة على كل شيء   ،  احمليطة بكل شيء  ،  شيء

وتشرف من عل   ،  وتتلطف إىل خبايا الصدور وطوايا القلوب     ،  وهي جتول يف حميط السماوات واألرض     
  . . على الوجود وما فيه ومن فيه

وهو جيول ا يف الوجود     ،  ويأخذها أخذا ،  فيهزها هزا ،   هذا املطلع املوحي املختار يتناول القلوب     
وال تعلم هلا مهربا من قدرته وال خمبـأ مـن           ،  وال حتس بغري اهللا   ،   اهللا وال ترى إال  ،  كله فال جتد إال اهللا    

 : وال متوجها إال لوجهه الكرمي، وال مرجعا إال إليه، علمه
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  "  . . سبح هللا ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم " 
. بالتسبيح هللا فتتجاوب أرجاء الوجود كله     ؛   هكذا ينطلق النص القرآين الكرمي يف مفتتح السورة       

وال . فيسمعه كل قلب مفتوح غري حمجوب بأحجبة الفنـاء        ،  ويهينم كل شيء يف السماوات واألرض     
وحنن ال نعلم شيئا عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه         . فاهللا يقول . حاجة لتأويل النص عن ظاهر مدلوله     

سـبح هللا مـا يف       " عـين ت " سبح هللا ما يف السـماوات واألرض       . .  " أصدق مما يقوله لنا اهللا عنه     
ولنا أن نأخذ من هذا أن كـل مـا يف السـماوات             ! وال تأويل وال تعديل    "  . . السماوات واألرض 

يتوجه ا إىل خالقه بالتسبيح وإن هذا هلو أقرب تصور يصدقه ما وردت به اآلثـار                ،  واألرض له روح  
واتصاهلا باحلقيقة الكامنة يف     ،كما تصدقه جتارب بعض القلوب يف حلظات صفائها وإشراقها        ،  الصحيحة

  . . األشياء وراء أشكاهلا ومظاهرها
فإذا اجلبال كالطري تؤوب مـع       "  . . يا جبال أويب معه والطري    :  "  وقد جاء يف القرآن الكرمي    

إن :  "  ع   قـال رسـول اهللا      : أخرج مسلم يف صحيحه عن جابر بن مسرة قال        : وجاء يف األثر  ! داود
عن علي   - بإسناده - وروى الترمذي  "  . . إين ألعرفه اآلن  . م علي ليايل بعثت   مبكة حجرا كان يسل   

فمـا  ، كنت مع رسول اهللا مبكة فخرجنا يف بعـض نواحيهـا          : قال - كرم اهللا وجهه   - بن أيب طالب  
وروى البخـاري يف     "  . . السالم عليك يـا رسـول اهللا      :  " استقبله شجر وال جبل إال وهو يقول      

فلما صنعوا له املنرب    .  إىل لزق جذع    ع   خطب رسول اهللا    :  " عن أنس بن مالك قال    صحيحه بإسناده   
  "  . . فسكن، فرتل الرسول فمسحه، فخطب عليه حن اجلذع حنني الناقة

أمل تر أن اهللا يسبح له مـن يف         :  "  وآيات القرآن كثرية وصرحية يف تقرير هذه احلقيقة الكونية        
أمل تر أن اهللا يسجد لـه        "  "  . .  كل قد علم صالته وتسبيحه     السماوات واألرض والطري صافات   

من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري مـن              
وال داعي لتأويـل     "  . . وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم          "  "  . . الناس

فكـل  . ررات سابقة لنا عن طبائع األشياء غري مستمدة من هذا القرآن          هذه النصوص الصرحية لتوافق مق    
مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن تنبع أوال من مقررات خالق هذا الكون ومبدع                 

 . هذا الوجود
فتسبيح ما يف السماوات واألرض له فرع عـن العـزة الغالبـة              "  . . وهو العزيز احلكيم   " 
 . وهو جاعل كل شيء وفق حكمته، فهو املهيمن على كل شيء بقوته. لبالغةواحلكمة ا
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|     |     | 
ومن مهرجان الوجود املسـبح خلالقـه يف        ،  وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص        

 : حىت يعاجله السياق برحلة جديدة يف ملكوت السماوات واألرض، السماوات واألرض
  "  . . وهو على كل شيء قدير، حييي ومييت، رضله ملك السماوات واأل " 

الذي ال شريك له يف     . مالك السماوات واألرض  .  إن كل شيء يف السماوات واألرض سبح هللا       
ويقدر احليـاة   . فيخلق احلياة وخيلق املوت   ،  الذي حييي ومييت  ،  فهو تسبيح اململوك ملالكه املتفرد    . ملكه

 . قدره الذي قضاهفال يكون إال ؛ لكل حي ويقدر له املوت
وال ،  وال ميلك أحد أن يقول من أين جاءت       ؛  وسرا يف مصدرها  ،   واحلياة ما تزال سرا يف طبيعتها     

إن اهللا هو   : والنص القرآين يقول  . فضال على أن أحدا ال يدري ما هي على وجه احلقيقة          . كيف جاءت 
واملوت كاحلياة  . ال أن يثبت غريه   وما ميلك أحد أن ينكر هذا و      . الذي يعطي احلياة لألحياء   . الذي حييي 
 . ألن أحدا غري واهب احلياة ال ميلك سلبها       . ال يعرف أحد طبيعته وال ميلك أحد أن حيدثه        . سر مغلف 

  . . . وهذا وذلك من مظاهر امللكية املطلقة هللا يف السماوات واألرض حييي ومييت. 
فاملشيئة املطلقة متضي بغري حد وال      . إمجاال بغري حد وال قيد     "  . . وهو على كل شيء قدير     " 

 وتتعلق. قيد
وكل قيد يتصوره العقل البشري مبنطقه هو هلذه املشيئة مـن أي    . مبا تشاء أن تتعلق به كما تشاء      

واختيار املشيئة لنواميس وسنن    ! ناشيء من طبيعة العقل البشري احملدود     ،  نوع وأي لون هو تصور باطل     
فهي ختتار هذه النواميس والسـنن اختيـارا   . قها بال قيود وال حدود    هلذا الوجود داخل يف حقيقة انطال     

واالختيار دائـم ومطـرد     . وال حمصورة يف نطاقها   ،  وتعملها يف الكون غري مقيدة ا بعد إعماهلا       ،  طليقا
  . . وراء هذه السنن والنواميس

د طالقة املشيئة من كل     فينص عليها يف كل مناسبة مبا يفي      ،   والقرآن يويل هذه احلقيقة عناية كبرية     
فقد وعـد   . ويبقى تصورها غري مشوب   ،  لتبقى هذه احلقيقة واضحة   . قيد يرد عليها حىت من عملها هي      

ولكنه أبقى املشيئة طليقـة  . وهذا الوعد صادر من املشيئة. اهللا أهل اجلنة باخللود فيها وأهل النار كذلك   
خالدين فيها مـا    :  " فقال عن هؤالء وهؤالء    .خارج نطاق هذا الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها        

وهكذا يف كل موضع وردت فيه مثل هـذه          "  . .  . . دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك      
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وعليه أن يأخذ مقرراته كلها من هذا       . وال جمال ملنطق العقل البشري وال ملقرراته يف هذا اال         . املناسبة
 ! ال من معني آخر غري القرآن، القرآن

 ومن مث يتمثل للقلب البشري من خالل هذه اآلية سلطان اهللا املطلق يف ملكه الذي ال شريك له                  
 . وحق عليه أن يسبح، والذي يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه، فيه

|     |     | 
العـه  حـىت تط  ،  وما يكاد يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة اليت متأل الكيان البشري وتفيض            

فالكينونة . حقيقة أن ال كينونة لشيء يف هذا الوجود على احلقيقة         . لعلها أضخم وأقوى  ،  حقيقة أخرى 
 : عليمة بكل شيء، ومن مث فهي حميطة بكل شيء؛ الواحدة احلقيقية هي هللا وحده سبحانه

  "  . . هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم " 
والبـاطن فلـيس    . والظاهر فليس فوقه شيء   . واآلخر فليس بعده شيء    . األول فليس قبله شيء   

 . دونه شيء
ومهـا  . والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان     ،   األول واآلخر مستغرقا كل حقيقة الزمان     

وهذه كل مقومات الكينونة ثابتـة لـه        . ويتلفت القلب البشري فال جيد كينونة لشيء إال هللا        . مطلقتان
فهذا الوجود اإلهلي هـو     . حىت وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال مستمدا من وجود اهللا           . دون سواه 

وهذه احلقيقة هي احلقيقة األوىل اليت يستمد منـها   . الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده       
  . . وليس وراءها حقيقة ذاتية وال وجود ذايت لشيء يف هذا الوجود. كل شيء حقيقته

فحقيقة كل شيء مستمدة مـن احلقيقـة        . علم احلقيقة الكاملة   "  . . كل شيء عليم  وهو ب  " 
العلم الذي ال يشاركه أحد يف نوعه وصفته        . فهي مستغرقة إذن بعلم اهللا اللدين ا      . اإلهلية وصادرة عنها  

 ! مهما علم املخلوقون عن ظواهر األشياء. وطريقته
؟ فما احتفاله بشيء يف هذا الكون غري اهللا سـبحانه          ، فإذا استقرت هذه احلقيقة الكربى يف قلب      

؟ إال ما يستمده من تلك احلقيقة الكربى       - حىت ذلك القلب ذاته    - وكل شيء ال حقيقة له وال وجود      
 ؟ املتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء، حيث ال يكون وال يبقى إال اهللا، وكل شيء وهم ذاهب
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فأما قبل أن يصـل إىل هـذا        . ليحيله قطعة من هذه احلقيقة     وإن استقرار هذه احلقيقة يف قلب       
وحماولة الوصـول إىل هـذا     ،  فإن هذه اآلية القرآنية حسبه ليعيش يف تدبرها وتصور مدلوهلا         ،  االستقرار

 ! املدلول الواحد وكفى
وسلكوا إليهـا مسـالك     ،  وهاموا ا وفيها  ،   ولقد أخذ املتصوفة ذه احلقيقة األساسية الكربى      

إنه رأى اهللا من وراء كل شـيء  : وبعضهم قال. بعضهم قال إنه يرى اهللا يف كل شيء يف الوجود       ،  شىت
وكلها أقوال تشري إىل احلقيقـة       . . إنه رأى اهللا فلم ير شيئا غريه يف الوجود        : وبعضهم قال . يف الوجود 

هو  - على وجه اإلمجال   - إال أن ما يؤخذ عليهم    . إذا جتاوزنا عن ظاهر األلفاظ القاصرة يف هذا اال        
واإلسالم يف توازنه املطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه احلقيقة            . أم أمهلوا احلياة ذا التصور    

بينما هو يقوم باخلالفة يف األرض بكل مقتضيات اخلالفة من احتفال وعناية وجهـاد              ،  ويعيش ا وهلا  
متناسقا مع  ،  له مثرة لتصور تلك احلقيقة تصورا متزنا      باعتبار هذا ك  ،  وجهد لتحقيق منهج اهللا يف األرض     

 . فطرة اإلنسان وفطرة الكون كما خلقهما اهللا
|     |     | 

 : وبعد إطالق تلك احلقيقة الكربى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود األخرى
يلـج يف   يعلم ما   ،  مث استوى على العرش   ،  هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام        " 

واهللا مبـا   . وهو معكم أينمـا كنـتم     . وما يرتل من السماء وما يعرج فيها      ،  األرض وما خيرج منها   
يوجل الليل يف النـهار ويـوجل       . وإىل اهللا ترجع األمور   ،  له ملك السماوات واألرض   . تعملون بصري 

  "  . . وهو عليم بذات الصدور، النهار يف الليل
وحقيقـة  . قيقة االستواء على العرش واهليمنة على اخللـق  وح.  حقيقة خلق السماوات واألرض   

وحقيقة رجعة األمور إليـه  . وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد      . العلم بأشياء بعينها من هذا اخللق     
  . . وعلمه اخلفي بذات الصدور، وحقيقة تصرفه اللطيف يف كيان الوجود. وحده

ولكن عرضها يف هذا اال الكوين جيعل هلا يف          . .  وكلها حقائق منبثقة عن تلك احلقيقة األوىل      
، والسماوات واألرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجالهلا        . . القلب البشري إيقاعات وظالال   

مث إا خالئق   . واطراد ظواهرها ،  كما تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاا      ،  وتناسقها ومجاهلا 
وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية      . فله ا صلة األسرة وأنس القرابة     . شريمن خلق اهللا كالقلب الب    

وهي تسبح خلالقها   . إن الذي خلقها هو خلقه    : وهي تقول له  ! ويعاطفها،  ويسمع هلا ،  حني يتوجه إليها  
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فلـيس  . إا تستمد حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كـذلك          : كما تقول له  ! فليسبح خلالقه 
 ! ذن إال هذه احلقيقة تستحق االحتفال اهنالك إ

فأيامنا هذه ليست سوى ظالل ناشئة عن حركة األرض         .  واأليام الستة ال يعلم حقيقتها إال اهللا      
وجدت بعد خلق األرض والشمس فليست هي األيام اليت خلـق اهللا فيهـا              . حول نفسها أمام الشمس   

 . ن أرادفنترك علمها هللا يطلعنا عليه إ. السماوات واألرض
أما االستواء على العرش فنملـك      . فنحن نؤمن به كما ذكره وال نعلم حقيقته       .  وكذلك العرش 

 - استنادا إىل ما نعلمه من القرآن عن يقني مـن أن اهللا           . إنه كناية عن اهليمنة على هذا اخللق      : أن نقول 
. مث تتبعها حالة اسـتواء    ،  شفال يكون يف حالة عدم استواء على العر       . ال تتغري عليه األحوال    - سبحانه

واألوىل أن   "  . . مث اسـتوى  :  " والقول بأننا نؤمن باالستواء وال ندرك كيفيته ال يفسر قوله تعـاىل           
والتأويل هنا ال خيرج على املنهج الذي أشرنا إليه آنفا ألنـه ال             . إنه كناية عن اهليمنة كما ذكرنا     : نقول

وإىل التصـور الـذي   ، إمنا يستند إىل مقررات القرآن ذاته  .ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا      
 . يوحيه عن ذات اهللا سبحانه وصفاته

يصور النص القرآين جماله تصويرا عجيبا يشغل القلب        ،   ومع اخللق واهليمنة العلم الشامل اللطيف     
ر العلم وحقيقتـه    وهذا أمر غري جمرد ذك    . وبتصوره يف حركة دائمة ال تفتر     ،  بتتبعه يف هذا اال الوسيع    

وتترامى به سبحات التصور ووثبات     ،  ويشغل خواجل القلب  ،  أمر مؤثر موح ميأل جوانب النفس     . اردة
 : اخليال

  "  . . وما يرتل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها " 
وخيرج ؛  األحياء واألشياء  ويف كل حلظة يلج يف األرض ما ال عداد له وال حصر من شىت أنواع                

ويف كل حلظة يرتل من السماء مـن األمطـار          . منها ما ال عداد وال حصر من خالئق ال يعلمها إال اهللا           
ويعرج فيها كذلك من املنظور واملستور ما ال        ؛  واملالئكة واألقدار واألسرار  ،  واألشعة والنيازك والشهب  

وإىل هـذه األحـداث     ،  احلركة الدائبة اليت ال تنقطـع     والنص القصري يشري إىل هذه       . . حيصيه إال اهللا  
ومـا  ، ويدع القلب البشري يف تلفت دائم إىل ما يلج يف األرض وما خيرج منها            ؛  الضخام اليت ال حتصى   

، ويف تصور يقظ لعلم اهللا الشامل وهو يتبع هذه احلركات واألحداث          ،  يرتل من السماء وما يعرج فيها     
 . يف مسارا ومعارجها
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؛ ويسيح يف ملكوته بينما هو ثاو يف مكانـه        ،  لب يف تلفته ذاك ويف يقظته هذه يعيش مع اهللا          والق
 . ويف رعشة من الروعة واالنفعال، ويسلك فجاج الكون وجيوب أقطار الوجود يف حساسية ويف شفافية

. مهويلمسه يف صـمي   ،  إذا القرآن يرده إىل ذاته    ،   وبينما القلب يف تلفته ذاك يف األرض والسماء       
 : قريبا جد قريب، بصريا بعمله، مطلعا عليه، ناظرا إليه، وإذا هو جيد اهللا معه

  "  . . واهللا مبا تعملون بصري، وهو معكم أينما كنتم " 
، ومع كل شيء  ،  مع كل أحد   - سبحانه - فاهللا.  وهي كلمة على احلقيقة ال على الكناية وااز       

. وهي حقيقة هائلة حني يتمثلها القلب     . عمل بصري بالعباد  مطلع على ما ي   . ويف كل مكان  ،  يف كل وقت  
وهي كفيلة  . ومؤنسة بظالل القرىب  . مذهلة بروعة اجلالل  . ومؤنسة من جانب  ،  حقيقة مذهلة من جانب   

وتدعه مشغوال ا عن كل أعراض      ،  وحدها حني حيسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره         
 . مع احلياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف، وخشية دائمةكما تدعه يف حذر دائم ؛ األرض

|     |     | 
 : ومرة أخرى يعود إىل ملكية السماوات واألرض يف جمال آخر غري الذي وردت فيه أول مرة

  "  . . وإىل اهللا ترجع األمور. له ملك السماوات واألرض " 
وهنا جييء ذكرهـا يف     . ماتة والقدرة املطلقة   ففي املرة األوىل جاء ذكرها يف معرض اإلحياء واإل        

 . وهي متصلة مبلكية اهللا للسماوات واألرض ومكملة حلقيقتها. معرض رجعة األمور كلها إىل اهللا
. يف أول األمر ويف آخـره     .  والشعور ذه احلقيقة حيرس القلب من كل لفتة لغري اهللا يف أي أمر            

ويقيمه على الطريـق إىل اهللا يف       . مراقبة غري اهللا يف أي عمل     و،  وحيميه من التطلع لغري اهللا يف أي طلب       
وال ملجأ منه   ،  وهو يعلم أن ال مهرب من اهللا إال إليه        . وخواجله وجنواه ،  وحركته وسكونه ،  سره وعلنه 
 ! إال إىل محاه

|     |     | 
 : ويف أطواء الضمري، وينتهي هذا املطلع حبركة لطيفة من حركات القدرة يف جمال الكون

 .  "  . . وهو عليم بذات الصدور. يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل " 
وهي يف الوقت ذاته حركة لطيفة      ،  حركة دائبة ،  ودخول النهار يف الليل   ،   ودخول الليل يف النهار   

رد تداخل  أو كان املعىن جم   ؛  وطول النهار وأخذه من الليل    ،  سواء كان املعىن طول الليل وأخذه من النهار       
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ومثل هذه احلركـة يف خفائهـا        . . وتداخل النهار يف الليل عند الشروق     ،  الليل يف النهار عند الغروب    
الـيت ال تفارقهـا وال      ،  وذات الصدور هي األسرار املصاحبة هلا     . حركة العلم بذات الصدور   ،  ولطفها
 ! تربحها

ينشئ يف القلب حالة من     ؛  يف لطف ،  ليل والشعور بيد اهللا توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف ال          
الساكنة ،  كالشعور بعلم اهللا يتلطف يف االطالع على ذات الصدور        . واحلساسية الشفيفة ،  التأمل الرفيق 

 ! يف خبايا الصدور
|     |     | 

ومن مث جييء اهلتـاف هلـا       . يدع القلوب يف حساسية مرهفة للتلقي     ،  هذا املطلع بإيقاعاته تلك   
وهنا . واستعدت لالستماع ،  وتوفزت مشاعرها ،  وقد تفتحت مداخلها  . بذل يف أنسب أوان   باإلميان وال 

إمنا جييء ومعه مؤثراته وإيقاعاتـه      . ولكنه ال جييء جمردا   . جييء ذلك اهلتاف يف املقطع التايل يف السياق       
 : وملساته

 وأنفقوا هلم أجر    فالذين آمنوا منكم  ،  وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه    ،  آمنوا باهللا ورسوله   " 
إن كنـتم   ؟  وقد أخذ ميثـاقكم   ،  والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم   ،  وما لكم ال تؤمنون باهللا    . كبري

وإن اهللا بكـم    ،  هو الذي يرتل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إىل النـور            . مؤمنني
ال يستوي مـنكم    ؟  ضوما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألر          . لرؤوف رحيم 

أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعـد اهللا             ،  من أنفق من قبل الفتح وقاتل     
  "  . . واهللا مبا تعملون خبري، احلسىن

ويطلـع  ،  ويعرف مداخلها ،  فهو يعلم أحواهلا  ،  خياطب القلوب اليت خلقها    - سبحانه -  إن اهللا 
واستقرار حقيقة اإلميان استقرارا تنبثق منه      ،  وخلوص القلب ،  نقاء العقيدة وهو يعلم أن     . . على خوافيها 

أن هذا أمر يكلف الطاقة البشـرية       . من بذل وتضحية وتقدمة خالصة هللا     ،  آثاره ونتائجه يف واقع احلياة    
؛ ومن مث حيشد هلا هـذه اإليقاعـات وهـذه املـؤثرات       . وحيتاج منها إىل جهد وجماهدة طويلة     ؛  كثريا

ويعاجلها املـرة   . وتزن كل شيء مبيزاا الكبري الدقيق     ،  ا عن احلقائق الكونية لتراها وتتأثر ا      ويكشف هل 
 ؛ واخلطوة بعد اخلطوة، بعد املرة
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 . . أو مؤثر واحد يوقع على أوتارهـا مث يغيـب         ،  أو بيان واحد  ،   وال يكلها إىل هتاف واحد    
ليتدبروه وحياولوا أن   ؛  دعاة إىل اهللا أمامه طويال    ومنهج القرآن اإلهلي يف عالج القلوب جدير بأن يقف ال         

 ! يقلدوه
حبيث تزلزل القلـوب    ،   إن اإليقاعات األوىل يف مطلع السورة من القوة والتوايل والعمق والتأثري          

ولكن القرآن ال يكل قلوب املخـاطبني إىل        . وتدعها مرهفة احلساسية  ،  وتلني القلوب القاسية  ،  اجلامدة
 : وهو يدعوهم إىل اإلميان والبذل يف الفقرة التالية، هذه اللمسات األوىل

  "  . . وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه، آمنوا باهللا ورسوله " 
فهي إذن حقيقة اإلميان    . ولكنهم يدعون إىل اإلميان باهللا ورسوله     ،   واملخاطبون هنا هم مسلمون   

. ومع الدعوة ملسة موحية   ،  يدعون إىل اإلنفاق  وهم  . وهي لفتة دقيقة  . يدعون لتحقيقها يف قلوم مبعناها    
لـه ملـك     " وهو الذي . إمنا ينفقون مما استخلفهم اهللا فيه من ملكه       . فهم ال ينفقون من عند أنفسهم     

حييـي   " وهو الـذي . فهو الذي استخلف بين آدم مجلة يف شيء من ملكه       "  . . السماوات واألرض 
 . عد جيلفهو الذي استخلف جيال منهم ب "  . . ومييت

مث تقوم هي بدورها يف     .  وهكذا ترتبط هذه اإلشارة مبا سبق من احلقائق الكلية يف مطلع السورة           
فماذا هم قائلون حني يـدعوهم   ،  وهو املالك الذي استخلفهم وأعطاهم    ،  استثارة اخلجل واحلياء من اهللا    

واهللا هو املعطي وال نفاد     ،  لشحويف نهة النفوس عن ا    ! ؟  إىل إنفاق شيء مما استخلفهم فيه ومما أعطاهم       
 ! ؟ وما يف أيديهم رهن بعطاء اهللا، فماذا ميسكهم عن البذل والعطاء، ملا عنده

إمنا خياطبـهم   . ومن مساحة ورجاء  ،   ولكنه ال يكلهم إىل هذا التذكري وما يثريه من خجل وحياء          
 : خيجلهم من كرم اهللا ويطمعهم يف فضله. مبؤثر جديد
  "  . . نكم وأنفقوا هلم أجر كبريفالذين آمنوا م " 

 ؟  فكيف يتخلف متخلف عن اإلميان والبذل يف مواجهة هذا الكرم والفضل
إمنا يلح على قلـوم مبوحيـات اإلميـان         .  غري أن القرآن ال يكلهم إىل هذه اللمسات األوىل        

 : وموجباته من واقع حيام ومالبساا
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إن كنـتم   ،  وقد أخذ ميثاقكم  ،  دعوكم لتؤمنوا بربكم  والرسول ي ،  وما لكم ال تؤمنون باهللا     " 
وإن اهللا بكـم    . هو الذي يرتل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إىل النـور            . مؤمنني

  "  . . لرؤوف رحيم
وقد بـايعوه   . وفيهم الرسول يدعوهم إىل اإلميان     - حق اإلميان  -  فما الذي يعوقهم عن اإلميان    

وما الذي يعوقهم عن اإلميان باهللا وهو يرتل على عبده آيات بينات خترجهم من               ؟عليه وأعطوه ميثاقهم  
ويف هذا وذاك من دالئـل الرأفـة        ؟  ظلمات الضالل والشك واحلرية إىل نور اهلدى واليقني والطمأنينة        

 . والرمحة م ما فيه
ويصـل بينـهم     ،وخياطبهم بكالم اهللا  ،  يدعوهم بلغة السماء  ،   إن نعمة وجود الرسول بني القوم     

 . . نعمة فوق التصور حني نتمالها حنن اآلن من بعيد         . . وبني اهللا يف ذوات نفوسهم وخواص شؤوم      
خياطب هذا   - جل جالله  - إن اهللا  . .  فترة عجيبة حقا    ع   فترة الوحي وحياة الرسول      - فهذه الفترة 

ها ! خذوا هذا ودعوا ذاك   :  هلم  ويف رمحة علوية ندية يقول      ع   على لسان عبده    ،  البشر من صنع يديه   
لقد أخطأمت وأمثتم فتوبوا وها هو ذا بـايب         ! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي    ! هو ذا طريقي فاسلكوه   

 - وأنت يـا فـالن     . . وال تقنطوا من رمحيت اليت وسعت كل شيء       ،  تعالوا وال تشردوا بعيدا   . مفتوح
فتعال  . . وفعلت كذا وهي خطيئة   . وهو إمث . ونويت كذا . وهو خطأ . قلت كذا  - بذاتك وشخصك 

أمرك الذي يعضـلك     - بذاتك وشخصك  - وأنت يا فالن   . . هنا قدامي وتطهر وتب وعد إىل محاي      
 ! وعملك الذي عملت هذا وزنه. وسؤالك الذي يشغلك هذا جوابه. هذا حله

حقيقـة  . حيسون أنه معهـم   . وهم يعيشون معه  . يقول هلؤالء املخاليق  . هو الذي يقول  .  إنه اهللا 
  . . وأنه يرعاهم يف كل خطوة ويعىن ا. أنه يستمع إىل شكواهم يف جنح الليل ويستجيب هلا. وواقعا

ولكن هؤالء املخـاطبني ـذه      .  أال إنه ألمر فوق ما يطيق الذي مل يعش هذه الفترة أن يتصور            
 . . ومثل هذا التـذكري    ،مث احتاجوا إىل مثل هذا العالج ومثل هذه اللمسات         . . اآليات عاشوها فعال  

يدركهما ويشعر ما من مل تقدر له احلياة يف هـذه           . وهو فضل من اهللا ورمحة فوق فضله ذاك ورمحته        
 : الفترة العجيبة

؟  أي املؤمنني أعجب إليكم   :  "  قال يوما ألصحابه    ع    ورد يف صحيح البخاري أن رسول اهللا        
ومـا هلـم ال     :  " قال. فاألنبياء: قالوا" . ؟    وهم عند رم  وما هلم ال يؤمنون      " قال. املالئكة: قالوا" 
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ولكـن  ؟  وما لكم التؤمنون وأنا بني أظهركم     :  " قال. فنحن: قالوا" . ؟    يؤمنون والوحي يرتل عليهم   
  "  . . أعجب املؤمنني إميانا قوم جييئون بعدكم جيدون صحفا يؤمنون مبا فيها

، هائل،  ن موحيات اإلميان وموجباته لديهم لشيء هائل      وإ. إنه ألمر متفاوت  .  وصدق رسول اهللا  
مث يطلب إليهم حتقيق اإلميان يف نفوسـهم إن كـانوا           ؟  ما هلم ال يؤمنون   : وهو يعجب . عجيب عجيب 

 ! مؤمنني
 : مث ينتقل م من موحيات اإلميان وموجباته إىل موحيات اإلنفاق وموجباته يف توكيد وتكرير

  "  . . ؟ بيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرضوما لكم أال تنفقوا يف س " 
 "  . له ملك السماوات واألرض وإىل اهللا ترجع األمور       :  "  ويف هذه اإلشارة عودة إىل حقيقة     

فما هلم  ! وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه يف املرياث       ،  فمرياث السماوات واألرض ملكه وراجع إليه     . 
وكله عائد إليـه    . وهو استخلفهم فيه كما قال هلم هناك      . إىل اإلنفاق ال ينفقون يف سبيله حني يدعوهم       

 ؟ وما الذي يبقى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه احلقائق يف هذا اخلطاب؟ كما يقول هلم هنا
، ما وسعها من النفس واملال    ،  من املهاجرين واألنصار  ،   ولقد بذلت احلفنة املصطفاة من السابقني     

فتح مكة أو فتح احلديبية وكالمها اعتز به اإلسالم أيام أن            - قبل الفتح  - رة وفترة الشدة  يف ساعة العس  
وكان هـذا   . قليل األنصار واألعوان  ،  مطاردا من كل عدو   ،  كان اإلسالم غريبا حماصرا من كل جانب      

ـ         ،  البذل خالصا ال تشوبه شائبة من طمع يف عوض من األرض           ل وال من رياء أمام كثرة غالبة مـن أه
وعن محية هلذه العقيدة اليت اعتنقوها وآثروهـا        ؛  كان بذال منبثقا عن خرية اختاروها عند اهللا       . اإلسالم

كـان قلـيال    - من ناحية الكـم  - ولكن ما بذلوه . . على كل شيء وعلى أرواحهم وأمواهلم مجيعا 
ء يقف ببذلـه عنـد      فكان بعض هؤال  . بالقياس إىل ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح ميلكون أن يبذلوه          

هنا نزل القرآن ليزن مبيزان احلق بذل هؤالء وبذل         ! القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقني بذلوه       
 : ولكنه الباعث وما ميثله من حقيقة اإلميان؛ وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح يف امليزان، أولئك

 درجة من الذين أنفقوا مـن       أولئك أعظم . ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل         " 
  "  . . بعد وقاتلوا

واألنصار قلة وليس يف األفق ظل منفعة وال سلطان وال          ،   إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة     
ذلـك  . والنصر والغلبة والفوز قريبة املنال    ،  واألنصار كثرة ،  غري الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة     . رخاء

بعيد عن كـل    ،  عميق الثقة والطمأنينة باهللا وحده    ،  جتردا كامال ال شبهة فيه    متجرد  ،  متعلق مباشرة باهللا  
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وهذا له علـى  . ال جيد على اخلري عونا إال ما يستمده مباشرة من عقيدته         . سبب ظاهر وكل واقع قريب    
 . اخلري أنصار حىت حني تصح نيته ويتجرد جترد األولني

: قـال ،  عن أنس ،  حدثنا محيد الطويل  ،  نا زهري حدث،  حدثنا أمحد بن عبدامللك   :  قال اإلمام أمحد  
تستطيلون علينا بأيام   : فقال خالد لعبدالرمحن  ،  كان بني خالد بن الوليد وبني عبدالرمحن بن عوف كالم         

دعوا يل أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفقـتم         :  "  فقال  ع   فبلغنا أن ذلك ذكر للنيب      ! سبقتمونا ا 
  "  . . )1(با ما بلغتم أعماهلم ذه - أو مثل اجلبال - مثل أحد

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلـغ               :  "  ويف الصحيح 
  " . )2(مد أحدهم وال نصيفه 

 :  وبعد أن قرر القيم احلقيقية يف ميزان اهللا هلؤالء وهلؤالء عاد فقرر أن للجميع احلسىن
  .  "  .وكال وعد اهللا احلسىن " 

 . على تفاوت ما بينهم يف الدرجات،  فقد أحسنوا مجيعا
وما وراء  ،  إىل ما يعلمه اهللا من تقدير أحواهلم      ،  ومرد ذلك التفاوت وهذا اجلزاء باحلسىن للجميع      

 : وخربته تعاىل حبقيقة ما يعملون. أعماهلم من عزائمهم ونواياهم
  "  . . واهللا مبا تعملون خبري " 

وهي اليت تنـاط ـا   ، يف عامل النوايا املضمرة وراء األعمال الظاهرة، لقلوب وهي ملسة موقظة ل  
  . . وترجح ا املوازين، القيم

|     |     | 
 : ومؤثرات أخرى وراء تلك املؤثرات، مث مرحلة أخرى يف استجاشة القلوب لإلميان والبذل

                                                 
فهم . حتذيره بشأم  الذين تكرر    – صلى اهللا عليه وسلم      – يتحدد من هذا احلديث معىن معني ألصحاب الرسول          )1(

 صلى  –فدل على أنه    . . .  " دعوا يل أصحايب    :  " وقد كان يقول للمسلمني حوله وممن صاحبوه      . أولئك السابقون 
"  دعوا يل صاحيب  :  " - رضي اهللا عنه –وكذلك قال يف مرة عن الصديق      . .  يعين صحبة خاصة     –اهللا عليه وسلم    

 . . 
 .  انظر اهلامشة السابقة)2(
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يـوم تـرى املـؤمنني      ؟  من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كـرمي             " 
بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األار خالـدين         . واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم وبأميام     

. انظرونا نقتبس من نوركم   : يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا     . ذلك هو الفوز العظيم   . فيها
باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله      ،  بفضرب بينهم بسور له با    . ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا   : قيل

وغرتكم ،  وارتبتم،  وتربصتم،  ولكنكم فتنتم أنفسكم  ! بلى: قالوا؟  أمل نكن معكم  : ينادوم. العذاب
، فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفـروا         . وغركم باهللا الغرور  ،  حىت جاء أمر اهللا   ،  األماين

 . .  "  وبئس املصري، مأواكم النار هي موالكم
من ذا الذي يقرض اهللا قرضا      :  " وهو يقول للعباد الفقراء احملاويج    .  إنه هتاف موح مؤثر آسر    

كفيل بأن يطـري بـه إىل البـذل    ، وجمرد تصور املسلم أنه هو الفقري الضئيل يقرض ربه  "  . . ؟  حسنا
ألن السـداد   - اءوهم كلـهم فقـر   - إن الناس ليتسابقون عادة إىل إقراض الثري املليء منهم     ! طريانا

 ! ؟ فكيف إذا كانوا يقرضون الغين احلميد! وهلم االعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري املليء. مضمون
، اخلالص له ،  ولكن يعدهم على القرض احلسن    ،  إىل هذا الشعور وحده    - سبحانه -  وال يكلهم 

:  "  بعد ذلك من عند اهللا     واألجر الكرمي ،  يعدهم عليه الضعف يف املقدار    . ارد من كل تلفت إىل سواه     
  " . وله أجر كرمي، فيضاعفه له

يف مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه        ،   مث يعرض هلم صفحة وضيئة من ذلك األجر الكرمي        
 . ذلك األجر الكرمي

وهو من املشاهد الـيت حيييهـا        - بني املشاهد القرآنية   - واملشهد هنا بإمجاله وتفصيله جديد     " 
. فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهدا عجيبا       . احلوار بعد أن ترسم صورا املتحركة رمسا قويا       

ذلك نورهم  . ولكننا نرى بني أيديهم وبأميام إشعاعا لطيفا هادئا       . هؤالء هم املؤمنون واملؤمنات نراهم    
 اإلنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نورا ميتد منـها          فهذه الشخوص . يشع منهم ويفيض بني أيديهم    
والذي أشـرق يف    . إنه النور الذي أخرجها اهللا إليه وبه من الظلمات         . . فريى أمامها ويرى عن ميينها    

ظهـر  ،  )1(أم لعله النور الذي خلق اهللا منه هذا الكون وما فيه ومن فيـه               . أرواحها فغلب على طينتها   
 !  اليت حققت يف ذواا حقيقتهاحبقيقته يف هذه اموعة

                                                 
وقـد  . وأن الذرة يف حقيقتها ليست سوى إشعاع      . وأنه مؤلف من ذرات   .  املعتقد اآلن أن مادة الكون هي النور       )1(

 ! تكون هذه النظرية أقرب النظريات إىل الصحة، ألا تسري على درب القرآن
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بشراكم اليـوم   :  " مث ها حنن أوالء نسمع ما يوجه إىل املؤمنني واملؤمنات من تكرمي وتبشري             " 
  "  . . ذلك هو الفوز العظيم، جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها

يف ، قني واملنافقـات إن هناك املنـاف  . .  ولكن املشهد ال ينتهي عند هذا املنظر الطريف اللطيف      
يوم يقـول املنـافقون     :  " وهم يتعلقون بأذيال املؤمنني واملؤمنات    . ويف مهانة وإمهال  ،  حرية وضالل 

فحيثما تتوجه أنظار املؤمنني واملؤمنات يشع       "  . . انظرونا نقتبس من نوركم   : واملنافقات للذين آمنوا  
بسوا من هذا النور وقد عاشوا حيام كلها يف         ولكن أىن للمنافقني أن يقت    . ذلك النور اللطيف الشفيف   

ويبـدو أنـه صـوت       "  . . قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا    :  " إن صوتا جمهال يناديهم   ؟  الظالم
إىل مـا   . ارجعوا وراءكم إىل الدنيا   : والتذكري مبا كان منهم يف الدنيا من نفاق ودس يف الظالم          ،  للتهكم

 ! ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور. من العمل يف الدنيا. مس من هناكارجعوا فالنور يلت. كنتم تعملون
فهذا يوم الفصل إن كانوا يف      . وعلى الفور يفصل بني املؤمنني واملؤمنات واملنافقني واملنافقات        " 

 "  فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب           :  " الدنيا خمتلطني يف اجلماعة   
أمل نكن  :  " فهاهم أوالء املنافقون ينادون املؤمنني    . يبدو أنه سور مينع الرؤية ولكنه ال مينع الصوت        و. . 

وقد بعثنا معكم   ؟  أمل نكن معكم يف الدنيا نعيش يف صعيد واحد        ؟  فما بالنا نفترق عنكم    "  . . ؟  معكم
 "  . .  أنفسـكم  ولكـنكم فتنـتم   .  " كان األمر كـذلك    " ! بلى: قالوا" ؟    هنا يف صعيد واحد   

فلم  "  . . وارتبتم.  " فلم تعزموا ومل ختتاروا اخلرية احلامسة      "  . . وتربصتم.  " فصرفتموها عن اهلدى  
الباطلـة يف أن تنجـوا       "  . . وغرتكم األمـاين  .  " يكن لكم من اليقني ما تعزمون به العزمة األخرية        

وغركم باهللا  .  " وانتهى األمر  "  . . ء أمر اهللا  حىت جا !  " وترحبوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها     
  " . وهو الشيطان الذي كان يطمعكم ومينيكم "  . . الغرور

 :  " كأمنا هم أصحاب املوقف احملكمون فيه، مث يستطرد املؤمنني يف التذكري والتقرير " 
 "  وبئس املصري مأواكم النار هي موالكم     ،  فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا         " 

  . . أو نطق اهللا الكرمي، أم لعلها كلمة املأل األعلى. . 
فنجد الختيار مشهد النور يف هذا املوضـع        ،  وننظر من ناحية التناسق الفين يف عرض املشهد        " 

واملنافقون واملنافقـات خيفـون      . . إن احلديث هنا عن املنافقني واملنافقات      . . بالذات حكمة خاصة  
والنـور  . ويعيشون يف ظالم من النفاق والدس والوقيعة      ،  تظاهرون بغري ما يف الضمري املكنون     باطنهم وي 

. كما أن الصفحة املقابلة الوضيئة لصفحة النفاق املظلمة املطموسـة         . يكشف املخبوء ويفضح املستور   
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، ات وبأميـام  وبأن ينري بني أيدي املؤمنني واملؤمن     . فهو أليق شيء بأن تطلق أشعته على املشهد الكبري        
  " )1(! بينما املنافقون يف الظالم الذي يناسب ظلمات الضمري وظلمات اخلفاء املستور

وأي قلب ال يسـتجيب هلتـاف اإلنفـاق       ؟   وبعد فأي قلب ال يهفو لذلك النور يف ذلك اليوم         
 ؟ والبذل حتت إيقاع تلك املوحيات العميقة التأثري

ويدعوها دعاء العليم اخلـبري بطبيعتـها ومداخلـها         ،  طراد إنه القرآن يعاجل القلوب يف ثبات وا      
 . وما تستجيب له وما يؤثر فيها؛ ومسارا

، على هذا املنهج  ،  ومزيد من موحيات االستجابة   ،   والشوط الثاين يف السورة استطراد يف الدعاء      
  . . ويف هذا الطريق

|     |     | 
 +     شخوا أَن تنآم أِْن ِللَِّذيني أَلَم            وا كَالَّـِذينكُونلَا يو قالْح لَ ِمنزا نمِلِذكِْر اللَِّه و مهقُلُوب ع

 اعلَموا أَنَّ اللَّـه     16أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبلُ فَطَالَ علَيِهم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَِثري منهم فَاِسقُونَ             
  17ها قَد بينا لَكُم الْآياِت لَعلَّكُم تعِقلُونَ يحِيي الْأَرض بعد موِت

               كَـِرمي ـرأَج ملَهو ملَه فاعضا ينسا حضقَر وا اللَّهضأَقْرقَاِت ودصالْمو ِقنيدص18ِإنَّ الْم 
ونَ والشهداء ِعند ربِهم لَهم أَجرهم ونورهم والَّـِذين         والَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسِلِه أُولَِئك هم الصديقُ      

  19كَفَروا وكَذَّبوا ِبآياِتنا أُولَِئك أَصحاب الْجِحيِم 
مواِل والْأَولَاِد كَمثَـِل    اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَِعب ولَهو وِزينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر ِفي الْأَ           

غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يِهيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وِفي الْآِخرِة عذَاب شِديد ومغِفـرةٌ     
  20من اللَِّه وِرضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا ِإلَّا متاع الْغروِر 

ساِبقُوا ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها كَعرِض السماء والْأَرِض أُِعدت ِللَِّذين آمنوا ِباللَّـِه             
  21ورسِلِه ذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 

ي الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى               ما أَصاب ِمن مِصيبٍة فِ    
   ِسريـوٍر     22اللَِّه يـاٍل فَختخكُلَّ م ِحبلَا ي اللَّهو اكُما آتوا ِبمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تِلكَي 

23بي الَِّذين  ِميدالْح ِنيالْغ وه لَّ فَِإنَّ اللَّهوتن يمِل وخِبالْب اسونَ النرأْميلُونَ و24خ  
                                                 

 " دار الشروق " .  " مشاهد القيامة يف القرآن :  "  عرض هذا املشهد مأخوذ بتصرف عن كتاب)1(
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لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم النـاس ِبالِْقسـِط وأَنزلْنـا               
 25ِه بأْس شِديد ومناِفع ِللناِس وِليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه ِبالْغيِب ِإنَّ اللَّه قَِوي عِزيـز                 الْحِديد ِفي 

ِثري منهم فَاِسـقُونَ    ولَقَد أَرسلْنا نوحا وِإبراِهيم وجعلْنا ِفي ذُريِتِهما النبوةَ والِْكتاب فَِمنهم مهتٍد وكَ           
26                  ا ِفي قُلُـوِب الَّـِذينلْنعجالِْإِجنيلَ و اهنيآتو ميرِن مى ابا ِبِعيسنقَفَّيا وِلنسلَى آثَاِرِهم ِبرا عنقَفَّي ثُم 

       لَيا عاهنبا كَتا موهعدتةً اباِنيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعبات           ـقـا حهوعـا راِن اللَِّه فَمواء ِرضِتغِإلَّا اب ِهم
  27ِرعايِتها فَآتينا الَِّذين آمنوا ِمنهم أَجرهم وكَِثري منهم فَاِسقُونَ 

رحمِتِه ويجعـل لَّكُـم نـورا    يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآِمنوا ِبرسوِلِه يؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن        
        ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشمِل           28تن فَضٍء ميلَى شونَ عقِْدراِب أَلَّا يلُ الِْكتأَه لَمعِلئَلَّا ي 

  _29الْفَضِل الْعِظيِم اللَِّه وأَنَّ الْفَضلَ ِبيِد اللَِّه يؤِتيِه من يشاء واللَّه ذُو 
|     |     | 

حىت ينبثـق عنـها    ،  حتقيق حقيقة اإلميان يف النفس    : هذا الشوط امتداد ملوضوع السورة الرئيسي     
قريب مما اشتمل عليـه     ،  ومن اإليقاعات املؤثرة  ،  وفيه من موحيات اإلميان   . البذل اخلالص يف سبيل اهللا    

 . ثريبعد ذلك املطلع العميق امل، الشوط األول
الذين مل يصلوا إىل تلك املرتبة اليت يريدها        ،  للمؤمنني - سبحانه -  وهو يبدأ برنة عتاب من اهللا     

وحتذير من  ،  وتلويح هلم مبا كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة يف القلوب وفسق يف األعمال              ؛  اهللا هلم 
عهم يف عـون اهللا الـذي حييـي         مع إطما . الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول األمد عليهم       ،  هذا املآل 

 . القلوب كما حييي األرض بعد موا
وتكررت الدعوة إىل إقراض     - جماهلا العامل اآلخر   -  فإذا انتهت هذه اللمسة تبعتها ملسة أخرى      

 . . مع بيان ما أعده اهللا ملن يقرضونه يف الدنيا من العوض املضاعف واألجر الكـرمي              ،  اهللا قرضا حسنا  
 . ء يف الشوط األولعلى حنو مما جا

حيث تبدو قيم األرض     . .  وملسة ثالثة بوضع قيم الدنيا كلها يف ميزان اهللا إىل جانب قيم اآلخرة            
 . وترجح كفة اآلخرة ويبدو فيها اجلد الذي يستحق االهتمام؛ لعبا خفيفة الوزن

أعدت . رضيف جنة عرضها كعرض السماء واأل      . .  ومن مث يهتف م ليسابقوا إىل قيم اآلخرة       
 . للذين آمنوا باهللا ورسله
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فتعلق قلـوم   ،   وملسة رابعة ترجع م من ساحة اآلخرة إىل ما هم فيه من واقع احلياة وأحداثها              
وال يزدهيهم من أعـراض األرض      ،  ومن مث يهون عليهم البذل    . يف السراء والضراء سواء   . بقدر اهللا فيها  

 . وترتبط أحاسيسهم كلها بالسماء؛ شيء
واستقامة ،  تبدو فيه وحدة املنهج   ،  عد ذلك يعرض عليهم طرفا من تاريخ دعوة اهللا يف األرض           وب

ويلوح هلم مبا كان من بعض أهل الكتاب كما         . وأن الذي حييد عنه يف كل عهد هم الفاسقون        . الطريق
ؤتيهم كفلـني  لي، لينتهي من هذا اهلتاف األخري هلم بتقوى اهللا واإلميان برسوله         . لوح هلم يف أول الشوط    

. ففضل اهللا ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمـون . وجيعل هلم نورا ميشون به ويغفر هلم، من رمحته 
  "  . . واهللا ذو الفضل العظيم " إمنا هو بيد اهللا يؤتيه من يشاء

تتـواىل  ،  يف خط واحـد ثابـت     ،   وهكذا تكون السورة من أوهلا إىل آخرها مترابطة احللقات        
، فيها من التكرار القدر الالزم لتعميق أثر اإليقـاع يف القلـب           . منوعة ومتشاة ،  لى القلوب إيقاعاا ع 

 ! وطرقه وهو ساخن حبرارة اإليقاع بعد اإليقاع
|     |     | 

وال يكونوا كالذين أوتوا    ؟  أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل من احلق             " 
اعلمـوا أن اهللا حييـي      ،  وكثري منهم فاسقون  ،  فقست قلوم ،  م األمد فطال عليه ،  الكتاب من قبل  

  "  . . قد بينا لكم اآليات لعلكم تعقلون. األرض بعد موا
واستبطاء لإلستجابة الكاملة من تلك القلـوب الـيت         ؛   إنه عتاب مؤثر من املوىل الكرمي الرحيم      

ونزل عليه اآليات البينات ليخرجها     ،  ان برا فبعث فيها الرسول يدعوها إىل اإلمي     ؛  أفاض عليها من فضله   
 . وأراها من آياته يف الكون واخللق ما يبصر وحيذر؛ من الظلمات إىل النور
وتلقـي  ،  واخلشوع لذكره ،  وفيه االستجاشة إىل الشعور جبالل اهللا     ،  وفيه احلض ،   عتاب فيه الود  

مـع رائحـة التنديـد      ،  طاعة واالستسالم ما نزل من احلق مبا يليق جبالل احلق من الروعة واخلشية وال           
 : واالستبطاء يف السؤال

  "  . . ؟ أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا وما نزل من احلق " 
وبيان ملـا   ،   وإىل جانب التحضيض واالستبطاء حتذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن االستجابة          

وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللـني حـني          ،   بدون جالء  يغشى القلوب من الصدأ حني ميتد ا الزمن       
 : وحني ال ختشع للحق، تغفل عن ذكر اهللا
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وكثري منهم  ،  فقست قلوم ،  فطال عليهم األمد  ،  وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل       " 
  "  . . فاسقون

 .  وليس وراء قسوة القلوب إال الفسق واخلروج
ويرف ،  وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور    . سريع النسيان ،   التقلب  إن هذا القلب البشري سريع    

فال ! وأظلم وأعتم ،  وانطمست إشراقته ،  فإذا طال عليه األمد بال تذكري وال تذكر تبلد وقسا         ؛  كالشعاع
وال بـد مـن     ؛  وال بد من الطرق عليه حىت يرق ويشف       ،  بد من تذكري هذا القلب حىت يذكر وخيشع       

 . به التبلد والقساوةاليقظة الدائمة كي ال يصي
وأن يشرق فيـه    ،  فإنه ميكن أن تدب فيه احلياة     .  ولكن ال يأس من قلب مخد ومجد وقسا وتبلد        

ومتـنح  ، وتزخر بالنبت والزهر  ،  فتنبض باحلياة ،  فاهللا حييي األرض بعد موا    . وأن خيشع لذكر اهللا   ،  النور
 : وكذلك القلوب حني يشاء اهللا . . األكل والثمار

  "  . . ا أن اهللا حييي األرض بعد موااعلمو " 
 : وما ميدها بالغذاء والري والدفء؛  ويف هذا القرآن ما حييي القلوب كما حتيا األرض

  "  . . قد بينا لكم اآليات لعلكم تعقلون " 
|     |     | 

للبـذل  حبافز جديـد  ، وذاك التذكري والتحذير ،  وذلك العتاب املخجل  ،  ويتبع هذه اللمسة احمليية   
 : والفداء

والذين . يضاعف هلم وهلم أجر كرمي    ،  وأقرضوا اهللا قرضا حسنا   ،  إن املصدقني واملصدقات   " 
والذين كفـروا   ؛  والشهداء عند رم هلم أجرهم ونورهم     ،  آمنوا باهللا ورسله أولئك هم الصديقون     

  "  . . وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم
. وال يتعاملون يف هذا مع النـاس ، فضلون على آخذي الصدقات إن املتصدقني واملتصدقات ال يت    

فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور املعطـي بأنـه           . إمنا هم يقرضون اهللا ويتعاملون مباشرة معه      
وأن له بعد ذلك    ؛  وأن ما ينفقه خملف عليه مضاعفا     ؟  وأنه يتعامل مع مالك الوجود    ،  يقرض الغين احلميد  

 ؟ كله أجرا كرميا
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ومع علو هذا املقـام فهـو       . قام الصديقني مقام رفيع كما تصوره األحاديث النبوية الشريفة         وم
فكل من حيقق إميانه بـاهللا ورسـله        . وليس وقفا على أفراد وال على طائفة      ،  بفضل اهللا ميسور ملن أراد    
 : وال حجر على فضل اهللا، يطمع يف هذا املقام الرفيع

  "  . . ك هم الصديقونوالذين آمنوا باهللا ورسله أولئ " 
لـيس  ،  وأفق يتطلع إليه اجلميع   ،  إنه طريق مفتوح جلميع البشر    .  وتلك خاصية هذا الدين وميزته    

وليس إال العمل يصعد بصاحبه     . وليس فيه خصوصيات حمجوزة ألناس بأعيام     ،  فيه احتكار للمقامات  
 ! مإنه دين ال جمال فيه للطبقات احملفوظة املقا. إىل أرقى الدرجات

عن أيب سعيد   ،  عن عطاء بن يسار   ،  عن صفوان بن سليم    " املوطأ "  روى اإلمام مالك يف كتابه    
إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فـوقهم كمـا تتـراءون             :  "  قال  ع   أن رسول اهللا    ،  اخلدري

 رسول اهللا تلك    يا: قالوا "  . . لتفاضل ما بينهم  ،  الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب        
 "  . )1(بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني          : قال. منازل األنبياء ال يبلغها غريهم    

 . 
 : فأما ملسة الفداء فقوله بعد ذلك.  فهذه ملسة اإلميان

  "  . . والشهداء عند رم هلم أجرهم ونورهم " 
فهذا الدين ال   . وتواترت به األحاديث النبوية   ،  رآن واحلديث عن مقام الشهداء ورد مرات يف الق       

جهاد لتأمني العقيدة وتأمني الدعوة ومحاية أهلـه        . وال يتحقق يف األرض بغري جهاد     ؛  يقوم بغري حراسة  
وهم وحـدهم الـذين يسـمون        - ومن مث كان للشهداء يف سبيل اهللا      . من الفتنة وشريعته من الفساد    

  "  . . عند رم " القرب الذي يعرب عنه بأم. م من رموكان هلم قر، مقامهم - الشهداء
، أن أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت           :  "  جاء يف الصحيحني  
حنب أن تردنـا إىل     : فقالوا! ماذا تريدون : فقال،  فاطلع عليهم رم اطالعة   . مث تأوي إىل تلك القناديل    
  " . إين قد قضيت أم إليها ال يرجعون: فقال. نقتل كما قتلنا أول مرةالدار الدنيا فنقاتل فيك ف

                                                 
 .  أخرجه الشيخان من حديث مالك)1(
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ما أحد يدخل   :  "  ع   قال رسول اهللا    : قال،   وأخرج الشيخان وغريمها عن أنس رضي اهللا عنه       
يتمىن أن يرجع إىل الـدنيا       - إال الشهيد  - اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله ما على األرض من شيء           

  "  . . ملا يرى من الكرامة، اتفيقتل عشر مر
 . . ويعرف مقام الشهادة عنـد اهللا     ،   وكذلك كانت ون احلياة على من يسمع هذه املوحيات        

ورجـل  ،   رغب يف اجلهاد وذكر اجلنة      ع   أن رسول اهللا     " عن حيىي بن سعيد    . . . روى اإلمام مالك  
فرمى ما يف   ! ا إن جلست حىت أفرغ منهن     إين حلريص على الدني   : فقال. من األنصار يأكل مترات يف يده     

 . وقد روي أن هذا كان هو عبري بن احلمام عليه رضوان اهللا "  . . يده ومحل بسيفه حىت قتل
 وبينما الصديقون يف ذلك املقام والشهداء يف هذا املقام يقول النص القـرآين عـن الكـافرين                 

 : املكذبني
  "  . . اب اجلحيموالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصح " 

 ! ؟ وخيتار أن يكون من أصحاب اجلحيم،  فمن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم
|     |     | 

. ودعوة الفداء والتضـحية   ،  واللمسة الثالثة يف هذا الشوط جتيء تعقيبا على دعوة اإلميان والبذل          
وتعلقهـا بـاآلخرة    ،  فوس عنها تعقيبا يصور الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة ون من شأا وترفع الن           

 : وقيمها
وتكـاثر يف األمـوال واألوالد      ،  وتفاخر بينكم ،  اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة       " 

ويف اآلخرة عذاب شـديد  . مث يكون حطاما، مث يهيج فتراه مصفرا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته  
  "  . . الغروروما احلياة الدنيا إال متاع . ومغفرة من اهللا ورضوان

 واحلياة الدنيا حني تقاس مبقاييسها هي وتوزن مبوازينها تبدو يف العني ويف احلس أمـرا عظيمـا                 
وهي هنا يف هذا    . ولكنها حني تقاس مبقاييس الوجود وتوزن مبيزان اآلخرة تبدو شيئا زهيدا تافها           . هائال

 ! نتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة احلياةالتصوير تبدوا لعبة أطفال بالقياس إىل ما يف اآلخرة من جد ت
هذه هي احلقيقة وراء كل ما يبدوا فيها مـن جـد             . . . وتكاثر. وتفاخر. وزينة. وهلو.  لعب

كمثل غيث   . .  " مث ميضي يضرب هلا مثال مصورا على طريقة القرآن املبدعة          . . حافل واهتمام شاغل  
يكفر أي حيجب احلبة    ،  فالكافر يف اللغة هو الزارع    . زراعوالكفار هنا هم ال    "  . . أعجب الكفار نباته  
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مث يهـيج   !  " ولكن اختياره هنا فيه تورية وإملاع إىل إعجاب الكفار باحلياة الدنيا          . ويغطيها يف التراب  
 "  . . مث يكون حطاما   " ويبلغ أجله قريبا  ،  ينتهي عاجال ،  فهو موقوت األجل  . للحصاد " فتراه مصفرا 

ينتهي مبشهد   . . ياة كلها ذه الصورة املتحركة املأخوذة من مشاهدات البشر املألوفة         وينتهي شريط احل  
 ! احلطام

:  ويستعد له ،  وينظر إليه ،  شأن يستحق أن حيسب حسابه    ،   فأما اآلخرة فلها شأن غري هذا الشأن      
تهي احليـاة   فهي ال تنتهي يف حملة كما تن       "  . . ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهللا ورضوان       " 

يستحق  . . ودوام . . إا حساب وجزاء   . . وهي ال تنتهي إىل حطام كذلك النبات البالغ أجله        . الدنيا
 ! االهتمام

  "  . . وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور " 
كما أنه يلهي وينسي فينتـهي      ؛  إمنا يستمد قوامه من الغرور اخلادع     ،   فما هلذا املتاع حقيقة ذاتية    

 . ه إىل غرور خادعبأهل
حقيقة ال يقصد ا القرآن العزلة عـن حيـاة          .  وهي حقيقة حني يتعمق القلب يف طلب احلقيقة       

إمنا يقصد ا تصحيح املقاييس     . )1(وال إمهال عمارا وخالفتها اليت ناطها ذا الكائن البشري          ،  األرض
هذا االسـتعالء   . ل وجاذبيته املقيدة باألرض   واالستعالء على غرور املتاع الزائ    ،  الشعورية والقيم النفسية  

، والذي حيتاج إليه كل مؤمن بعقيـدة      . الذي كان املخاطبون ذه السورة يف حاجة إليه ليحققوا إميام         
 . ولو اقتضى حتقيقها أن يضحي ذه احلياة الدنيا مجيعا؛ ليحقق عقيدته

الغايـة الـيت    . ية اليت تستحق السباق   للغا،  ومن مث يدعوهم إىل السباق يف ميدان السباق احلقيقي        
 : واليت تالزمهم بعد ذلك يف عامل البقاء، تنتهي إليها مصائرهم

أعدت للذين آمنـوا    ،  وجنة عرضها كعرض السماء واألرض    ،  سابقوا إىل مغفرة من ربكم     " 
  "  . . واهللا ذو الفضل العظيم. ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء. باهللا ورسله

، ىل إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق مبن شبوا عـن الطـوق              فليس السباق إ  
وإىل ذلـك   ،  وإىل ذلك اهلدف  ،  إمنا السباق إىل ذلك األفق    ! وتركوا عامل اللهو اللعب لألطفال والصغار     

  "  . . جنة عرضها كعرض السماء واألرض:  " امللك العريض

                                                 
 . يف سورة الذاريات يف هذا اجلزء"  . . وما خلَقْت الِْجن والِْأنس ِإلَّا ِليعبدوِن :  "  يرجع إىل تفسري قوله تعاىل)1(
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مييل  - أن تكشف بعض احلقائق عن سعة هذا الكون       قبل   -  ورمبا كان بعضهم يف الزمن اخلايل     
كذلك احلديث الذي أسلفنا    . وكذلك محل بعض األحاديث النبوية    ،  إىل محل مثل هذه اآلية على ااز      

عن أصحاب الغرف اليت يتراءاها سكان اجلنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق                
،  البشر الصغرية تكشف عن األبعاد الكونية اهلائلة اليت ليس هلا حدود           فأما اليوم ومراصد   . . أو املغرب 

يقع قطعا موقع احلقيقـة القريبـة       ،  واحلديث عن تراءي الغرف من بعيد     ،  فإن احلديث عن عرض اجلنة    
فإن ما بني األرض والشمس مثال ال يبلـغ أن          ! وال حيتاج إىل محله على ااز إطالقا      ،  البسيطة املشهودة 

 ! ئا يف أبعاد الكون يقاسيكون شي
اإلميـان  : وعربونه. ويسابق إليه كل من يشاء    ،   وذلك امللك العريض يف اجلنة يبلغه كل من أراد        

وفضل اهللا غري    "  . . واهللا ذو الفضل العظيم    "  "  . . ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء     .  " باهللا ورسله 
ال يف رقعـة    ،  ويف هذا فليتسابق املتسـابقون    . فهو مباح متاح للراغبني والسابقني    . حمجوز وال حمجور  

 ! األرض احملدودة األجل احملدودة األركان
وال حيصر نفسه ونظـره وتصـوره       ؛   وال بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبري         

ال بد له من هذا ليؤدي دوره الالئـق بصـاحب            . . واهتمامه ومشاعره يف عامل األرض الضيق الصغري      
كما يصطدم بضـالل القلـوب      ،  هذا الدور الشاق الذي يصطدم حبقارات الناس وأطماعهم       . يدةالعق

ويعاين من مقاومة الباطل وتشبثه مبوضعه من األرض ما ال يصرب عليه إال من يتعامل مع                . والتواء النفوس 
  . . وأبقى من ذلك الفناء، وأوسع من هذه األرض، وجود أكرب من هذه احلياة

هذه األرض وموازينها ال متثل احلقيقة اليت ينبغي أن تسـتقر يف ضـمري صـاحب                 إن مقاييس   
ومـا  ؛  وما تبلغ من متثيل تلك احلقيقة إال بقدر ما يبلغ حجم األرض بالقياس إىل حجم الكون               . العقيدة

والفارق هائل هائل ال تبلغ مقاييس األرض كلها أن حتدده          . يبلغ عمر األرض بالقياس إىل األزل واألبد      
 ! وال حىت أن تشري إليه

مهمـا  .  ومن مث يبقى صاحب العقيدة يف أفق احلقيقة الكبرية مستعليا على واقع األرض الصغري             
يبقى يتعامل مع تلك احلقيقة الكبرية الطليقة من قيود هـذا الواقـع    . تضخم هذا الواقع وامتد واستطال    

ويف . ويف ملك اآلخرة الواسع العريض    . األبدويتعامل مع الوجود الكبري الذي يتمثله يف األزل و        . الصغري
وتلـك وظيفـة     . . القيم اإلميانية الثابتة اليت ال تز خللل يقع يف موازين احلياة الدنيا الصغرية اخلادعة             
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ال للتعامـل ـا واخلضـوع       ،  اإلميان يف حياة أصحاب العقائد املختارين لتعديل قيم احلياة وموازينها         
  . . . ملقتضياا

   ||     |   
 : الذي ال يكون سواه، عن قدر اهللا، مث جتيء اللمسة الرابعة يف إيقاع عميق

إن ذلـك   . ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها                " 
. واهللا ال حيب كل خمتال فخـور      ،  لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم         . على اهللا يسري  

  "  . . ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد، ن يبخلون ويأمرون الناس بالبخلالذي
،  إن هذا الوجود من الدقة والتقدير حبيث ال يقع فيه حادث إال وهو مقدر من قبل يف تصـميمه                  

وقبل خلق األرض وقبـل     . وال شيء فيه جزاف   . ال مكان فيه للمصادفة    . . حمسوب حسابه يف كيانه   
 . . ن يف علم اهللا الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخالئق يف وقته املقـدور              خلق األنفس كا  

 - فتلك الفواصل الزمنية إمنا هي معامل لنا      . وال شيء قادم  ،  وال شيء حاضر  ،  ويف علم اهللا ال شيء ماض     
ن الزمـان  حدود م. فنحن ال ندرك األشياء بغري حدود متيزها . نرى ا حدود األشياء    - حنن أبناء الفناء  

عـن  ، حنن ال منلك إدراك املطلق إال يف ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك املطلـق     . وحدود من املكان  
فهو احلقيقة املطلقة اليت تطلـع       - سبحانه - فأما اهللا . طريق غري الطريق الذي اعتدناه يف إدراك األشياء       

يه من أحداث وأطوار منذ نشأته إىل       وهذا الكون وما يقع ف    . بال حدود وال قيود   ،  مجلة على هذا الوجود   
ولكل حـادث موضـعه يف      . ايته كائن يف علم اهللا مجلة ال حدود فيه وال فواصل من زمان أو مكان              

من خري أو شر فاللفظ على إطالقه اللغوي ال خيتص           - فكل مصيبة . تصميمه الكلي املكشوف لعلم اهللا    
هي يف ذلك الكتاب     . . ر أو املخاطبني منهم يومها    تقع يف األرض كلها ويف أنفس البش       - خبري وال بشر  

 إن ذلك على اهللا يسري     . .  " األزيل من قبل ظهور األرض وظهور األنفس يف صورا اليت ظهرت ا           
 . .  " 

قيمتـها يف   .  وقيمة هذه احلقيقة اليت ال يتصور العقل غريها حني يتصور حقيقة الوجود الكربى            
فـال جتـزع   . ا السكون والطمأنينة عند استقبال األحداث خريها وشرها     النفس البشرية أن تسكب فيه    

وال تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد       . اجلزع الذي تطري به شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء         
 : االتزان عند السراء

  "  . . وال تفرحوا مبا آتاكم، لكي ال تأسوا على ما فاتكم " 
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ورؤيـة األحـداث يف     ،  وتصور األزل واألبد  ،  مل مع الوجود الكبري   والتعا،   فاتساع أفق النظر  
كل أولئك جيعل النفس أفسـح وأكـرب         . . الثابتة يف تصميم هذا الكون    ،  مواضعها املقدرة يف علم اهللا    

حني تتكشف للوجود اإلنساين وهي مارة به يف حركة         . وأكثر ثباتا ورزانة يف مواجهة األحداث العابرة      
 . الوجود الكوين

ويتعامل مع  .  إن اإلنسان جيزع ويستطار وتستخفه األحداث حني ينفصل بذاته عن هذا الوجود           
فأما حني يستقر يف تصوره وشـعوره أنـه هـو           . األحداث كأا شيء عارض يصادم وجوده الصغري      

وأن  . . ذرات يف جسم كبري هو هـذا الوجـود         . . واألرض كلها ،  ومتر بغريه ،  واألحداث اليت متر به   
وأن ذلك كلـه مقـدر   . الزم بعضها لبعض. ه الذرات كائنة يف موضعها يف التصميم الكامل الدقيق هذ

فإنه حيس بالراحة والطمأنينة    ،  حني يستقر هذا يف تصوره وشعوره      . . مرسوم معلوم يف علم اهللا املكنون     
 حباصل فرحـا    وال يفرح ،  فال يأسى على فائت أسى يضعضعه ويزلزله      . ملواقع القدر كلها على السواء    

رضى العارف املدرك أن ما هو كائن       . ولكن ميضي مع قدر اهللا يف طواعية ويف رضى        . يستخفه ويذهله 
 ! هو الذي ينبغي أن يكون

فأما سائر املؤمنني فاملطلوب منهم أال خيـرجهم األمل         .  وهذه درجة قد ال يستطيعها إال القليلون      
. واالعتدال يف الفرح واحلزن   ،  وذكره ذه وبتلك  ،  إىل اهللا وال الفرح بالسراء عن دائرة التوجه       ،  للضراء

 "  . . ولكن اجعلوا الفرح شكرا واحلزن صربا     ،  ليس أحد إال وهو يفرح وحيزن       " ا قال عكرمة 
  . . وهذا هو اعتدال اإلسالم امليسر لألسوياء

  "  . . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. واهللا ال حيب كل خمتال فخور " 
مث بني هذا وذلك وبني البخل واألمـر        ،  ووجه الصلة بني احلقيقة السابقة وبني االختيال والفخر       

وال يبخل وال   . ال خيتال وال يفخر مبا يعطاه     ،  هو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر اهللا           ،  بالبخل
 مال وقوة وجاه هو من      فأما الذي ال يشعر بتلك احلقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من          . يأمر بالبخل يف عطاء   

 ! وحيث غريه على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه، مث يبخل كذلك ببذل شيء منه؛ كسبه فيفخر وخيتال به
  "  . . ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد " 

واهللا هو الغين فما بـه مـن      . ومن يستجب فإمنا يستجيب ملصلحته    ،   فمن ينفق فإمنا ينفق لنفسه    
 ! واهللا هو احلميد بذاته فما يناله شيء من محد احلامدين.  احملاويجحاجة إىل العباد

|     |     | 
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وتـاريخ هـذه    ،  يعرض باختصار خط سري الرسالة    ،  ويف النهاية جييء املقطع األخري يف السورة      
ملما حبال أهل الكتاب وأتبـاع      ؛  مقررا حقيقتها وغايتها يف دنيا الناس     ؛  من لدن نوح وإبراهيم   ،  العقيدة
 . بصفة خاصة - عليه السالم - عيسى

وأنزلنـا  ،  وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط      ،  لقد أرسلنا رسلنا بالبينات    " 
ولقد . إن اهللا قوي عزيز   . وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب     ،  احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس     

مث . فمنهم مهتد وكثري منـهم فاسـقون  ، وة والكتابوجعلنا يف ذريتهما النب  ،  أرسلنا نوحا وإبراهيم  
وجعلنا يف قلوب الذين اتبعـوه      ،  وآتيناه اإلجنيل ،  وقفينا بعيسى ابن مرمي   ،  قفينا على آثارهم برسلنا   

، فما رعوها حق رعايتـها    ،  إال ابتغاء رضوان اهللا   ،  ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم    ،  رأفة ورمحة 
  "  . . وكثري منهم فاسقون، جرهمفآتينا الذين آمنوا منهم أ

ومعظمهم جاء بـاملعجزات    ،  جاء ا الرسل ومعهم البينات عليها     ،   فالرسالة واحدة يف جوهرها   
، بوصـفهم وحـدة    " وأنزلنا معهم الكتـاب   :  " والنص يقول . وبعضهم أنزل عليه كتاب   . اخلوارق

 . إشارة إىل وحدة الرسالة يف جوهرها، وبوصف الكتاب وحدة كذلك
فكل الرساالت جاءت لتقر يف األرض ويف حياة الناس ميزانـا ثابتـا             . مع الكتاب  . .  وامليزان

وتقيم عليه حياـا يف مـأمن مـن         ؛  لتقومي األعمال واألحداث واألشياء والرجال    ،  ترجع إليه البشرية  
نه يـزن بـاحلق     ميزانا ال حيايب أحدا أل    . وتصادم املصاحل واملنافع  ،  اضطراب األهواء واختالف األمزجة   

 . وال حييف على أحد ألن اهللا رب اجلميع، اإلهلي للجميع
 هذا امليزان الذي أنزله اهللا يف الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية مـن العواصـف والـزالزل                 

ومصطخب املنافسة وحب   ،  واالضطرابات واخللخلة اليت حتيق ا يف معترك األهواء ومضطرب العواطف         
.  " فيجدون عنده احلق والعدل والنصفة بـال حمابـاة        ،  ميزان ثابت يثوب إليه البشر    فال بد من    . الذات

ال يهتدي النـاس إىل  ، فبغري هذا امليزان اإلهلي الثابت يف منهج اهللا وشريعته    "  . . ليقوم الناس بالقسط  
 ! ءوهي تضطرب يف مهب اجلهاالت واألهوا، وإن اهتدوا إليه مل يثبت يف أيديهم ميزانه، العدل

  "  . . وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب، وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس " 
 وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج     :  " كالتعبري يف موضع آخر بقوله    ] بأنزلنا احلديد   [  والتعبري  

فوق ما  . لة بقدره وتقديره  فهي مرت ،  كالمها يشري إىل إرادة اهللا وتقديره يف خلق األشياء واألحداث         " . 
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فكذلك ما خلقه اهللا من شيء مقـدر        ،  وهو جو ترتيل الكتاب وامليزان    ،  فيه هنا من تناسق مع جو اآلية      
 . تقدير كتابه وميزانه

 "  . . ومنـافع للنـاس    " وهو قوة يف احلرب والسلم     "  . . فيه بأس شديد   " أنزل اهللا احلديد  
وهي  " . وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب     .  " وم على احلديد  وتكاد حضارة البشر القائمة اآلن تق     

 . جتيء يف موضعها يف السورة اليت تتحدث عن بذل النفس واملال؛ إشارة إىل اجلهاد بالسالح
عقب على هذا بإيضـاح معـىن نصـرهم هللا    ، وملا حتدث عن الذين ينصرون اهللا ورسله بالغيب 

 "  . إن اهللا قوي عزيز   :  "  اهللا سبحانه فال حيتاج منهم إىل نصر       أما،  فهو نصر ملنهجه ودعوته   ،  ورسله
 . 

،  وملا انتهى من تقرير وحدة الرسالة يف جوهرها وكتاا وميزاا عاد يقرر وحـدا يف رجاهلـا        
 . فهم من ذرية نوح وإبراهيم

  "  . . ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب " 
ممتدة من فجر البشرية منـذ      . فيها النبوة والكتاب  ،  متشابكة الفروع ،  جرة واحدة باسقة   فهي ش 

تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبري الذي صـار  ،  حىت إذا انتهت إىل إبراهيم    ،  نوح
 . أصال باسقا ممتدا إىل آخر الرساالت

فمنهم مهتد وكـثري    :  "  شاكلة واحدة   فأما الذرية اليت جاءا النبوات والكتب فلم تكن على        
  "  . . منهم فاسقون

 !  وهو تلخيص قصري لذلك اخلط الطويل
 :  وقرب اية اخلط جييء عيسى بن مرمي

  "  . . مث قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مرمي " 
لى إثـر واحـدة   فكانت الرسالة ممتدة واحدة ع    .  أي على آثار السابقني من ذرية نوح وإبراهيم       

 . حىت جاء عيسى ابن مرمي
وجعلنا يف قلـوب الـذين      :  "  ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مرمي          

وروحهـا السـمحة     - عليه السـالم   - وهم الثمرة الطبيعية لدعوة املسيح     "  . . اتبعوه رأفة ورمحة  
اهرة واضحة يف املؤمنني حقيقة برسالة عيسـى        وشفافيتها الوضيئة والرأفة والرمحة ظ    ،  وتطهرها الروحي 
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كما حفـظ منـها     ،  وقد أشارت إليها آيات أخرى يف القرآن الكرمي       . ممن أحسنوا اتباعه  ،  عليه السالم 
التاريخ صورا يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد جنران وعن أفراد ممن وفدوا على دار اإلسالم بعـد                  

 . مذ كانوا أتباع عيسى بن مرمي حبق، ستقر يف قلوم من احلقحبكم ما ا، ظهوره راغبني يف اإلسالم
ورهبانية :  "  كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت يف تاريخ أتباع املسيح عيسى بن مرمي             

  "  . . إال ابتغاء رضوان اهللا - ما كتبناها عليهم - ابتدعوها
ريخ املسيحية كانت اختيارا مـن بعـض    والراجح يف تفسري اآلية أن هذه الرهبانية اليت عرفها تا    

ومل ، وابتعادا عن أوضار احليـاة ، ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان اهللا     ،  أتباع عيسى عليه السالم   
ولكنهم حني اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطني أمام اهللا بـأن            . يكتبها اهللا عليهم ابتداء   

مما حيقـق يف   . . وذكر وعبادة،  وقناعة وعفة ،  ا من تطهر وترفع   وحيافظوا على مقتضيا  ،  يرعوا حقوقها 
 . اليت قصدوا إليها ذه الرهبانية اليت ابتدعوها، أنفسهم حقيقة التجرد هللا

وأن يتخذها الكثريون   ،   ولكنها انتهت إىل أن تصبح يف الغالب طقوسا وشعائر خالية من الروح           
 : كاليفها إال عدد منهم قليلفال يصرب على ت. مظهرا عاريا من احلقيقة

  "  . . وكثري منهم فاسقون، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. فما رعوها حق رعايتها " 
، إمنا يأخذهم بالعمل والنيـة    . وال بالطقوس واملسوح  ،   واهللا ال يأخذ الناس باملظاهر واألشكال     

 . لوب وذوات الصدوروهو الذي يعلم خبايا الق. وحياسبهم على حقيقة الشعور والسلوك
|     |     | 
وهم احللقة األخرية يف سلسلة املؤمنني      ،  وبعد هذا العرض السريع جييء اهلتاف األخري للذين آمنوا        

 : وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إىل يوم الدين؛ برسالة اهللا يف تارخيها الطويل
وجيعل لكـم نـورا     ،  يؤتكم كفلني من رمحته   يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله          " 
لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون على شيء من فضـل           . واهللا غفور رحيم  ،  ويغفر لكم ،  متشون به 

  "  . . واهللا ذو الفضل العظيم، وأن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء، اهللا
واسـتحياء ملعـىن    ،  قلومفيه ملسة خاصة ل    " يا أيها الذين آمنوا   :  "  ونداؤهم على هذا النحو   

واستجاشة للصلة اليت تربطهم برم الذي يناديهم هذا النداء الكرمي          ؛  وتذكري برعايته حق رعايته   ،  اإلميان
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 . فيبدو لإلميان املطلوب معىن خاص    . وباسم هذه الصلة يدعوهم إىل تقوى اهللا واإلميان برسوله        . احلبيب
 . آثارمعىن حقيقة اإلميان وما ينبثق عنها من . 

أي يعطكم نصيبني من رمحتـه       "  . . يؤتكم كفلني من رمحته    . .  "  اتقوا اهللا وآمنوا برسوله   
ولكن يف هذا التعبري زيادة     . وجمرد مسها إلنسان مينحه حقيقتها    ،  فرمحة اهللا ال تتجزأ   . وهو تعبري عجيب  

  . . امتداد للرمحة وزيادة فيض
وتؤمن ،  ة لدنية يودعها اهللا القلوب اليت تستشعر تقواه       وهي هب  " . وجيعل لكم نورا متشون به     " 

ومن وراء  ،  وترى احلقيقة من وراء احلجب واحلواجز     ،  هبة تنري تلك القلوب فتشرق    . حق اإلميان برسوله  
  "  . . نورا متشون به . .  " وال تلتوي ا الطريق، فال تتخبط؛ األشكال واملظاهر

إنسان يقصـر   . فاإلنسان إنسان مهما وهب من النور     . . .  "  واهللا غفور رحيم  . ويغفر لكم  " 
  "  . . واهللا غفور رحيم . .  " إنسان حيتاج إىل املغفرة فتدركه رمحة اهللا. حىت لو عرف الطريق

ويكـون لكـم   . لتنالوا كفلني من رمحة اهللا   " . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله        " 
لئال يعلم أهل الكتـاب      . .  " ككم رمحة اهللا باملغفرة من الذنب والتقصري      وتدر. ذلك النور متشون به   

فقد كان أهل الكتاب     "  . . وأن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء      . أال يقدرون على شيء من فضل اهللا      
.  "  وقالوا كونوا هودا أو نصارى تدوا     :  " وأم أبناء اهللا وأحباؤه   ،  يزعمون أم شعب اهللا املختار    

فاهللا يدعو الذين آمنوا إىل استحقاق       "  . . لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى        : وقالوا " . 
وأن ،  رمحته وجنته وهبته ومغفرته حىت يعلم أهل الكتاب أم ال يقدرون على احتجاز شيء من فضـله                

واهللا ذو  :  " د وال قليل  وال حمدو ،  وال حمجوز لطائفة  ،  غري مقصور على قوم   ،  الفضل بيده يؤتيه من يشاء    
  "  . . الفضل العظيم

ختتم ا السورة ختاما    .  وهي دعوة فيها حتضيض واستجاشة واستشارة للسباق إىل اجلنة والرمحة         
ومع اهلتاف املكرر فيها هلذه القلوب كي حتقق إمياا وختشع لرا وتسـتجيب             ،  يتناسق مع سياقها كله   

 . يف جترد وإخالص. رواحلتكاليف اإلميان يف األموال واأل
|     |     | 

واستجاشتها ،  وبعد فهذه السورة منوذج من النماذج القرآنية الواضحة يف خطاب القلوب البشرية           
ويف طريقـة   ؛  ويف إيقاعاا وصورها وظالهلـا    ؛  وهي يف بدئها وسياقها وختامها    . بأسلوب عميق التأثري  

هي يف هـذا كلـه درس بـديع     . . وشوطا بعد شوط  ،  تناوهلا للموضوع وسريها فيه جولة بعد جولة      
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وكيـف يسـتحيون    ،  وكيف يوقظون الفطـرة   ،  يعلمهم كيف خياطبون الناس   ،  ألصحاب هذه الدعوة  
 ! القلوب

ويف هـذه املدرسـة   . وخالق كل شيء بقدر، ومرتل القرآن ،   إا درس رباين من صانع القلوب     
  . . . اإلهلية يتخرج الدعاة املستجابون املوفقون

|     |     | 
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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 لتوحيد وأهله ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة ا

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

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 لـهم  كل ارمني على اختالف مللهم وحن      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 موأنصارهم واليهود وأحالفه

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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