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 +                 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ِض لَها ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حبسي

1     كَاِفر فَِمنكُم لَقَكُمالَِّذي خ وه         ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِمنؤِمنكُم م2 و    ضالْأَراِت واومالس لَقخ 
       ِصريِه الْمِإلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروصو قونَ         3ِبالْحِسرا تم لَمعيِض والْأَراِت واوما ِفي السم لَمعي 

 أَلَم يأِْتكُم نبأُ الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ فَذَاقُوا وبـالَ أَمـِرِهم             4ه عِليم ِبذَاِت الصدوِر     وما تعِلنونَ واللَّ  
    أَِليم ذَابع ملَه5و            وتوا وا فَكَفَـرنوندهي رشاِت فَقَالُوا أَبنيم ِبالْبلُهسر أِْتيِهمت تكَان هِبأَن لَّـوا   ذَِلك

 ِميدح غَِني اللَّهو ى اللَّهنغتاس6و  
زعم الَِّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ ِبما عِملْتم وذَِلك علَـى اللَّـِه              

  ِسريوِر الَّذِ     7يالنوِلِه وسروا ِباللَِّه وفَآِمن        ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّها ولْنِع     8ي أَنزمِم الْجوِلي كُمعمجي موي 
ذَِلك يوم التغابِن ومن يؤِمن ِباللَِّه ويعملْ صاِلحا يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتهـا                 

 والَِّذين كَفَروا وكَذَّبوا ِبآياِتنا أُولَِئك أَصحاب النـاِر         9ين ِفيها أَبدا ذَِلك الْفَوز الْعِظيم       الْأَنهار خاِلدِ 
     ِصريالْم ِبئْسا وِفيه اِلِدين10خ              هِد قَلْبهِمن ِباللَِّه يؤن يمٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه وِصيبِمن م ابا أَصم   اللَّـهو

    ِليمٍء عي11ِبكُلِّ ش             ِبنيلَاغُ الْما الْبوِلنسلَى را عمفَِإن متلَّيوولَ فَِإن تسوا الرأَِطيعو وا اللَّهأَِطيع12 و 
آمنوا ِإنَّ ِمن أَزواِجكُم وأَولَـاِدكُم       يا أَيها الَِّذين     13اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ          

              ِحـيمر غَفُـور وا فَِإنَّ اللَّهِفرغتوا وفَحصتفُوا وعِإن تو موهذَرفَاح ا لَّكُمود14ع     الُكُمـوـا أَممِإن 
       ِظيمع رأَج هِعند اللَّهةٌ ونِفت كُملَادأَوقُوا اللَّ  15وا         فَاتـريأَنِفقُوا خوا وأَِطيعوا وعماسو متطَعتا اسم ه

 ِإن تقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاِعفْه لَكُم        16لِّأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ         
 ِليمح كُورش اللَّهو لَكُم ِفرغي17واِلمع  ِكيمالْح ِزيزِة الْعادهالشِب وي18 الْغ_  

|     |     | 
وخباصـة  ،   هذه السورة أشبه شيء بالسور املكية يف موضوعها ويف سياقها ويف ظالهلا وإحياءاا            

 . فال يكاد اجلو املدين يتبني إال يف فقراا األخرية. املقاطع األوىل منها
، تستهدف بناء أسس العقيـدة     . .  " يا أيها الذين آمنوا   :  " النداء والفقرات األوىل إىل ابتداء     

، وإنشاء التصور اإلسالمي يف القلوب بأسلوب السور املكية اليت تواجـه الكفـار املشـركني ابتـداء                
مث هي تستخدم املؤثرات الكونية والنفسـية كمـا         . وختاطبهم ذا التصور خطاب املبتدئ يف مواجهته      
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وتوكيـده  ،  وتعرض عليهم مشاهد القيامة إلثبات البعث     ؛  ابرين من املكذبني قبلهم   تستعرض مصائر الغ  
 . يدل على أن املخاطبني به من املنكرين اجلاحدين، توكيدا شديدا

حلثهم علـى   ،   فأما الفقرات األخرية فهي ختاطب الذين آمنوا مبا يشبه خطام يف السور املدنية            
وهي الدعوة اليت تكررت نظائرها يف العهد املـدين بسـبب           . والدوحتذرهم فتنة األموال واأل   ،  اإلنفاق

كما أن فيها ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعـت         . مقتضيات احلياة اإلسالمية الناشئة فيها    
وهو ما يتكرر يف السور املدنية       . . وتثبيت هذا التصور  ،  ورد األمر فيها إىل قدر اهللا     ،  على عاتق املؤمنني  

 . عد األمر باجلهاد وما ينشأ عنه من تضحياتوخباصة ب
وكدت . ووردت روايات أخرى أا مدنية مع ترجيحها      ،   ولقد وردت روايات أن السورة مكية     

مـع   - ولكين أبقيت اعتبارها مدنية  . أميل إىل اعتبارها مكية تأثرا بأسلوب الفقرات األوىل فيها وجوها         
 تكون الفقرات األوىل فيها خطابا للكفار بعد اهلجرة سـواء           ألنه ليس ما مينع أن     - الرأي الراجح فيها  

كما أنه ليس ما مينع أن يستهدف القرآن املدين يف بعض           . كانوا كفار مكة أم الكفار القريبني من املدينة       
ذا األسلوب الغالب على أسلوب القـرآن       ،  وإيضاح التصور اإلسالمي  ،  األحيان جالء أسس العقيدة   

  . . علمواهللا أ . . املكي
|     |     | 

 وعرض حقيقة الصلة بني اخلالق    ،   واملقطع األول يف السورة يستهدف بناء التصور اإلمياين الكوين        
وتقرير حقيقة بعض صفات اهللا وأمسائه احلسىن وأثرها يف الكون          . وهذا الكون الذي خلقه    - سبحانه -

 : ويف احلياة اإلنسانية
. وهو على كل شيء قدير    ،  له امللك وله احلمد   ،   يف األرض  يسبح هللا ما يف السماوات وما      " 

، خلق السماوات واألرض باحلق   . هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا مبا تعملون بصري          
يعلم ما يف السماوات واألرض ويعلم ما تسـرون ومـا           . وإليه املصري ،  وصوركم فأحسن صوركم  

  . .  " واهللا عليم بذات الصدور. تعلنون
ولقـد  .  وهذا التصور الكوين اإلمياين هو أدق وأوسع تصور عرفه املؤمنون يف تاريخ العقيـدة             

ورعايته لكل كائن يف    ،  وإنشائه هلذا الوجود ولكل خملوق    ،  جاءت الرساالت اإلهلية كلها بوحدانية اهللا     
ة مبا جنـده يف     وال عرب . ال نشك يف هذا ألن القرآن حيكيه عن الرسل وعن الرساالت كلها            . . الوجود

إمنـا  . أو فيما يكتبه عن الديانات املقارنة أناس ال يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه            ؛  الكتب املفتراة واحملرفة  
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أو مل تأت يمنة اهللا     ،  فبدا أا مل تأت بالتوحيد اخلالص     ،  جاء االحنراف عن العقيدة اإلميانية من أتباعها      
فدين اهللا واحد منذ أوىل الرساالت      . ئ ال من أصل الديانة    فهذا من التحريف الطار   . واتصاله بكل كائن  
كما يزعم الزاعمون بناء على مـا  ، ويستحيل أن يرتل اهللا دينا خيالف هذه القواعد   . إىل خامتة الرساالت  

 ! جيدونه يف كتب مفتراة أو حمرفة باسم الدين
وآثار ،  وصفاا العلوية ،  هلية ولكن تقرير هذه احلقيقة ال ينايف أن التصور اإلسالمي عن الذات اإل           

أن هذا التصور أوسع وأدق وأكمل من كـل تصـور            . . هذه الصفات يف الكون ويف احلياة اإلنسانية      
ومع الرشد البشري الذي    . وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها األخرية       . . سابق يف الديانات اإلهلية   

 التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعـه        وتنشئ فيه هذا  ؛  جاءت هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه    
 . وآثاره

، حقيقة األلوهية وعظمتها   - مبقدار ما يطيق   -  ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري       
وحيسها يف ذوات األنفس بآثارها املشهودة      ،  ويشعر بالقدرة اإلهلية ويراها يف آثارها املشهودة يف الكون        

ويراهـا  . هذه القدرة وبني آثارها اليت ال تغيب عن احلس والعقل واإلهلـام           ويعيش يف جمال    ؛  واملدركة
. ال يند عنـها شـيء     ،  حافظة لكل شيء  ،  مدبرة لكل شيء  ،  مهيمنة على كل شيء   ،  حميطة بكل شيء  

 . سواء يف ذلك الكبري والصغري واجلليل واحلقري
، وخشية وارتقاب ،  موتوفز دائ ،   ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري يف حساسية مرهفة         

، شاعرا بقدرتـه وهيمنتـه    ،  وأن ميضي يف احلياة معلقا يف كل حركة وكل خاجلة باهللا          ؛  وطمع ورجاء 
 . شاعرا بقربه منه يف كل حال، شاعرا برمحته وفضله، شاعرا بقهره وجربوته، شاعرا بعلمه ورقابته

مسبحا حبمـد ربـه     ،  معه وأخريا فإن من شأنه أن حيس بالوجود كله متجها إىل خالقه فيتجه             
ومن مث فهو تصور إمياين كـوين        . . مدبرا بأمره وحكمته فيخضع لشريعته وقانونه     ،  فيشاركه تسبيحه 

ومبعان أخرى كثرية تتجلى يف املواضع املتعددة يف القرآن اليت تضمنت عرض جوانب مـن               ،  ذا املعىن 
يف ،  ثل منها ما ورد يف ختام سورة احلشـر        وأقرب م . هذا التصور اإلمياين الشامل الكامل احمليط الدقيق      

 . )1(هذا اجلزء 
|     |     | 

  . .  " له امللك وله احلمد، يسبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض " 
                                                 

 . حبث أرجو توفيق اهللا إلخراجه إىل حيز الوجود. .  فكرة اإلسالم عن الكون واحلياة واإلنسان )1(
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وروح ،  وقلب هذا الوجود مؤمن   ؛  مسبح حبمده ،   فكل ما يف السماوات واألرض متوجه إىل ربه       
واهللا حممـود   . وكل شيء شاعر ذه احلقيقـة     . كل شيء واهللا مالك   ،  كل شيء يف هذا الوجود مؤمنة     

فإذا وقف اإلنسان وحده يف خضم هذا الوجود الكبري كافر القلـب جامـد              . بذاته ممجد من خملوقاته   
كما يكون يف   ،  فإنه يكون شاذا بارز الشذوذ    ،  وال يتجه إىل مواله   ،  ال يسبح هللا  ،  متمردا عاصيا ،  الروح

 . جودموقف املنبوذ من كل ما يف الو
  . .  " وهو على كل شيء قدير " 

وهي حقيقة يطبعها القرآن يف القلب املـؤمن فيعرفهـا          . اليت ال تتقيد بقيد   ،   فهي القدرة املطلقة  
بـال  . وحتقق ما تريد  ،  ويعلم أنه حني يركن إىل ربه فإمنا يركن إىل قدرة تفعل ما تشاء            ،  ويتأثر مبدلوهلا 

 . حدود وال قيود
هو طـرف مـن      . . وتوجه الوجود إليه باحلمد   ،  ة اهللا وتسبيح كل شيء له      وهذا التصور لقدر  
 . ذلك التصور اإلمياين الكبري

. الذي يقف يف خضم الوجود املؤمن املسبح حبمد اهللا        ،   واللمسة الثانية يف صميم القلب اإلنساين     
 . وهو وحده الذي يقف هذا املوقف الفريد. مؤمنا تارة وكافرا تارة

  . .  " لقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنهو الذي خ " 
وأودع إمكان االجتاه إىل الكفر وإمكان االجتـاه        ؛   فعن إرادة اهللا وعن قدرته صدر هذا اإلنسان       

. ونيطت به أمانة اإلميان حبكم هذا االستعداد      ؛  ومتيز ذا االستعداد املزدوج من بني خلق اهللا       ؛  إىل اإلميان 
ن اهللا كرم هذا املخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة علـى            ولك. وهي أمانة ضخمة وتبعة هائلة    

وهو الدين الذي نزله على رسل      . وأمده بعد ذلك بامليزان الذي يزن به عمله ويقيس به اجتاهه          ؛  االختيار
 . ومل يظلمه شيئا. فأعانه ذا كله على محل هذه األمانة. منه

  . .  " واهللا مبا تعملون بصري " 
فليعمل إذن وليحذر هـذا     ،  بصري حبقيقة نيته واجتاهه   ،  ب على هذا اإلنسان فيما يعمل      فهو رقي 

  . . الرقيب البصري
 وهذا التصور حلقيقة اإلنسان وموقفه هو طرف من التصور اإلسالمي الواضح املستقيم ملوقـف              

 . واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود، اإلنسان يف هذا الوجود
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الذي تقـوم بـه السـماوات       ،  ة تشري إىل احلق األصيل الكامن يف طبيعة الوجود         واللمسة الثالث 
وتقرر رجعة اجلميع إليه يف ايـة       . كما تشري إىل صنعة اهللا املبدعة يف كيان املخلوق اإلنساين         ،  واألرض
 : املطاف

  . .  " وإليه املصري، وصوركم فأحسن صوركم، خلق السماوات واألرض باحلق " 
يقر يف شعور املـؤمن أن احلـق         . .  " خلق السماوات واألرض باحلق   :  " النص وصدر هذا   

والذي يقـرر   . فبناء الكون قام على هذا األساس     ؛  ليس عارضا وليس نافلة   ،  أصيل يف كيان هذا الكون    
واستقرار هـذه   . والذي يعلم على أي أساس قامتا     ،  هذه احلقيقة هو اهللا الذي خلق السماوات واألرض       

؛ ويقوم عليه الوجود من حولـه     ،   احلس مينحه الطمأنينة والثقة يف احلق الذي يقوم عليه دينه          احلقيقة يف 
 ! وال بد مستقر يف النهاية بعد زبد الباطل، وال بد باق، فهو ال بد ظاهر

وبفضل ،  تشعر اإلنسان بكرامته على اهللا     . .  " وصوركم فأحسن صوركم  :  "  واحلقيقة الثانية 
فاإلنسان هو أكمل األحيـاء يف األرض       . صورته اخللقية وصورته الشعورية   : ني صورته اهللا عليه يف حتس   

كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشـعوري واسـتعداداته الروحيـة ذات             ؛  من ناحية تكوينه اجلثماين   
 ! وأقيم يف هذا امللك العريض بالقياس إليه، ومن مث وكلت إليه خالفة األرض. األسرار العجيبة
تثبـت تلـك   ، أو إىل أي جهاز من أجهزته، رة فاحصة إىل اهلندسة العامة لتركيب اإلنسان   ونظ

. وهي هندسة جيتمع فيها اجلمال إىل الكمـال        . .  " وصوركم فأحسن صوركم  :  " احلقيقة وجتسمها 
وواف بكل الوظائف   ،  ولكن التصميم يف ذاته مجيل وكامل الصنعة      . ويتفاوت اجلمال بني شكل وشكل    

 . ائص اليت يتفوق ا اإلنسان يف األرض على سائر األحياءواخلص
مصري هذا الكون ومصري هـذا       . . مصري كل شيء وكل أمر وكل خلق       . .  " وإليه املصري  " 

. وهـو األول واآلخـر    . ومنه املنشأ وإليه املصري   . يعود - سبحانه - وإليه،  فمن إرادته انبثق  . اإلنسان
 ! غري حمدود - سبحانه - وهو. دئه وايتهمب: احمليط بكل شيء من طرفيه

املطلـع علـى سـر      ،   واللمسة الرابعة يف هذا املقطع هي تصوير العلم اإلهلي احمليط بكل شيء           
 : من ذوات الصدور املالزمة للصدور، وعلى ما هو أخفى من السر، اإلنسان وعالنيته

  " واهللا عليم بذات الصدور    ،ويعلم ما تسرون وما تعلنون    ،  يعلم ما يف السماوات واألرض     " 
 . . 
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ومينحه جانبـا مـن     . فيعرفه حبقيقته ،   واستقرار هذه احلقيقة يف القلب املؤمن يفيده املعرفة بربه        
. فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعـني اهللا        ؛  ويؤثر يف مشاعره واجتاهاته   . التصور اإلمياين الكوين  
 .  يف الضمري ال يراها وهو العليم بذات الصدوروليس له نية غائرة، فليس له سر خيفى عليه

ووجود الكون  ،   وإن آيات ثالثة كهذه لكافية وحدها ليعيش ا اإلنسان مدركا حلقيقة وجوده           
  . . يف كل حركة وكل اجتاه، وخشيته وتقواه، وأدبه مع ربه، وصلته خبالقه، كله

|     |     | 
املعترضني علـى   ،  غابرين من املكذبني بالرسل والبينات     واملقطع الثاين يف السورة يذكر مبصري ال      

ويكفرون مبا جاءهم به     ع   كما كان املشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول       . بشرية الرسل 
 : من البينات
ذلك بأنه كانت   . وهلم عذاب أليم  ؟  أمل يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم          " 

  . .  " واهللا غين محيد، واستغىن اهللا، فكفروا وتولوا؟ أبشر يهدوننا: فقالوا ،تأتيهم رسلهم بالبينات
وهو تذكري هلم بعاقبة املكذبني وحتذير هلم من مثـل هـذه             - غالبا -  واخلطاب هنا للمشركني  

واالستفهام قد يكون إلنكار حاهلم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فـذاقوا وبـال                  . العاقبة
وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنبـاء      . وقد يكون للفت أنظارهم إىل هذا النبأ الذي يقصه عليهم         . أمرهم

يف رحالـم   ،  وهم ميرون عليها يف شبه اجلزيـرة      . كعاد ومثود وقرى لوط   . بعض اهللكى من الغابرين   
 . للشمال واجلنوب

وهلم عـذاب   :  "  اآلخرة  ويضيف القرآن إىل املعروف من مآهلم يف الدنيا ما ينتظرهم هنالك يف           
ذلك بأنه كانت تـأتيهم  :  " مث يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما ناهلم وما ينتظرهم      . .  " أليم

وهو االعتراض ذاته الذي يعترضه املشـركون علـى          "  . . ؟  أبشر يهدوننا : رسلهم بالبينات فقالوا  
فـال بـد أن   ، كوا منهجا إهليا للبشر   و،  وهو اعتراض فج ناشئ عن اجلهل بطبيعة الرسالة        ع   الرسول

فيصوغ اآلخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما       ؛  ويكون بشخصه ترمجانا هلا   ،  حييا ا ،  تتمثل واقعيا يف بشر   
فيتعذر أن جيدوا للرسالة صورة واقعية حيـاولون حتقيقهـا يف           ،  وال ينعزل هو عنهم جبنسه    . يستطيعون

شئ كذلك من اجلهل بطبيعة اإلنسان ذاته ورفعـة حقيقتـه           ونا. ويف حيام ومعاشهم  ،  ذوات أنفسهم 
. بدون حاجة إىل أن حيملها إىل الناس ملك كما كانوا يقترحـون           ،  حبيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها    

وأدائها كاملة كما تلقاهـا  ، وهي يئة الستقبال الرسالة من اهللا، ففي اإلنسان تلك النفخة من روح اهللا  
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، ي كرامة للجنس البشري كله ال يرفضها إال جاهل بقدر هذا اإلنسـان عنـد اهللا               وه. من املأل األعلى  
وناشئ يف النهاية من التعنت واالستكبار الكاذب عـن         ! حني حيقق يف ذاته حقيقة النفخة من روح اهللا        

فجائز يف عرفهم أن يتبعـوا  ! كأن يف هذا غضا من قيمة هؤالء اجلهال املتكربين  . اتباع رسول من البشر   
أما أن يتبعوا واحدا منهم فهي يف نظرهم حطـة وقلـة   . سوال من خلق آخر غري جنسهم بال غضاضة      ر

 ! قيمة
ووقفت يف صـدورهم هـذه   ،   ومن مث كفروا وتولوا معرضني عن الرسل وما معهم من البينات          

  . . فاختاروا ألنفسهم الشرك والكفر. الكربياء وذلك اجلهل
 - وما هو  . . استغىن اهللا عنهم وعن إميام وعن طاعتهم       . .  " واهللا غين محيد  . واستغىن اهللا  " 

 .  " واهللا غين محيد:  " وال مبحتاج أصال، مبحتاج إىل شيء منهم وال من غريهم - سبحانه
فكيـف  . وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظرهم     .  فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم        

 ؟ أليلقوا مصريا كهذا املصري؟ يكذب بعد هذا النبأ مكذبون جدد
|     |     | 

وظاهر أن الذين كفروا     -  واملقطع الثالث بقية للمقطع الثاين حيكي تكذيب الذين كفروا بالبعث         
وفيه توجيه للرسول أن يؤكد هلم أمر البعث         - يواجههم بالدعوة  ع   هم املشركون الذين كان الرسول    

ودعوة هلم إىل اإلميـان والطاعـة   ؛  وتصوير ملشهد القيامة ومصري املكذبني واملصدقني فيه      . وكيدا وثيقا ت
 : ورد كل شيء هللا فيما يقع هلم يف احلياة

وذلك على اهللا   . مث لتنبئون مبا عملتم   ،  قل بلى وريب لتبعثن   . زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا      " 
ذلك ،  يوم جيمعكم ليوم اجلمع   . واهللا مبا تعملون خبري   . الذي أنزلنا فآمنوا باهللا ورسوله والنور     . يسري

ويدخله جنات جتري من حتتها األـار       ،  ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا يكفر عنه سيئاته       ،  يوم التغابن 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالـدين         . ذلك الفوز العظيم  . خالدين فيها أبدا  

واهللا بكـل شـيء     ،  ومن يؤمن باهللا يهد قلبه    ،  ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا      . صريفيها وبئس امل  
، اهللا ال إله إال هـو     . فإن توليتم فإمنا على رسولنا البالغ املبني      ،  وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول   ،  عليم

  . .  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون
فيقضي بكذبه مـن أول لفـظ يف        ،   زعما  ومنذ البدء يسمي مقالة الذين كفروا عن عدم البعث        

وليس بعد قسم   . وهو أن حيلف بربه   ،  إىل توكيد أمر البعث بأوثق توكيد      ع   مث يوجه الرسول  . حكايته
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فليس شيء منـه     . .  " مث لتنبئون مبا عملتم    . .  "  " بلى وريب لتبعثن  : قل:  " الرسول بربه توكيد  
فهو يعلـم    . .  " وذلك على اهللا يسري   !  " م به يوم القيامة   واهللا أعلم منهم بعملهم حىت لينبئه     . مبتروك

كما . وهو على كل شيء قدير    . ما يف السماوات واألرض ويعلم السر والعلن وهو عليم بذات الصدور          
 . جاء يف مطلع السورة متهيدا هلذا التقرير

وهو . نزله مع رسوله   ويف ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إىل اإلميان باهللا ورسوله والنور الذي أ            
واهللا نـور  . وهو نور يف حقيقته مبا أنه من عنـد اهللا . وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن   . هذا القرآن 

 . وهو نور يف آثاره إذ ينري القلب فيشرق بذاته ويبصر احلقيقة الكامنة فيه هو ذاته. السماوات واألرض
:  م مكشوفون لعني اهللا ال خيفى عليه منهم شيء        مبا يشعرهم أ  ،   ويعقب على دعوم إىل اإلميان    

  . .  " واهللا مبا تعملون خبري" 
 :  وبعد هذه الدعوة يعود إىل استكمال مشهد البعث الذي أكده هلم أوثق توكيد

  . .  " ذلك يوم التغابن: يوم جيمعكم ليوم اجلمع " 
كما حيضره املالئكة وعددهم    ،   فيه  فأما أنه يوم اجلمع فألن مجيع اخلالئق يف مجيع األجيال تبعث          

  ت  عـن أيب ذر     ع    ولكن قد يقربه إىل التصور ما جاء يف حديث رسـول اهللا           . ال يعلمه إال اهللا   
أطت السماء وحـق هلـا أن       . وأمسع ما ال تسمعون   ،  إين أرى ما ال ترون    :  "  ع   قال رسول اهللا  : قال
واهللا لو تعلمون ما أعلـم      . ته هللا تعاىل ساجدا   ما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك واضع جبه         ،  تيط

وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا      ،  وملا تلذذمت بالنساء على الفرش    ،  ولبكيتم كثريا ،  لضحكتم قليال 
  "  . . )1(لوددت أين شجرة تعضد . تعاىل

ـ   .  والسماء اليت ليس فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك  ذي ال هي هذا االتسـاع اهلائـل ال
فهـل هـذا    ! والذي تبدو فيه مشس كشمسنا ذرة كاهلباءة الطائرة يف الفضاء         . يعرف له البشر حدودا   

 ! إم من بني اجلمع يف يوم اجلمع؟ يقرب شيئا للتصور البشري عن عدد املالئكة
وهو تصوير ملا يقع من فوز      . والتغابن مفاعلة من الغنب   !  ويف مشهد من هذا اجلمع يكون التغابن      

. فهما نصيبان متباعدان  . وحرمان الكافرين من كل شيء منه مث صريورم إىل اجلحيم         ؛  ملؤمنني بالنعيم ا

                                                 
 .  أخرجه الترمذي)1(
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ففاز فيه املؤمنـون وهـزم فيـه        ! وليغنب كل فريق مسابقه   ،  وكأمنا كان هناك سباق للفوز بكل شيء      
 : يفسره ما بعده! فهو تغابن ذا املعىن املصور املتحرك! الكافرون
اهللا ويعمل صاحلا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات جتري مـن حتتـها األـار               ومن يؤمن ب   " 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالـدين         . ذلك الفوز العظيم  . خالدين فيها أبدا  
  . .  " فيها وبئس املصري

ويف أثـر   ،  لقـدر  وقبل أن يكمل نداءه إليهم باإلميان يقرر قاعدة من قواعد التصور اإلمياين يف ا             
 : اإلميان باهللا يف هداية القلب

  . .  " واهللا بكل شيء عليم، ومن يؤمن باهللا يهد قلبه. ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا " 
 ولعل مناسبة ذكر هذه احلقيقة هنا هي جمرد بياا يف صدد عرض حقيقة اإلميان الذي دعـاهم                 

ويعتقد أن كل ما يصيب من خري ومن شر         ،   كل شيء إىل اهللا    فهو اإلميان الذي يرد   . إليه يف هذا املقطع   
فهي أساس مجيع املشاعر اإلميانية عند مواجهة احليـاة       . وهي حقيقة ال يكون إميان بغريها     . فهو بإذن اهللا  

كما جيوز أن تكون هناك مناسبة حاضرة يف واقع احلال عنـد نـزول هـذه                . بأحداثها خريها وشرها  
 . فيما كان يقع بني املؤمنني واملشركني من وقائع، ن السورةأو هذه اآلية م. السورة

.  وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور اإلمياين الذي ينشئه اإلسالم يف ضـمري املـؤمن                
ويطمئن قلبه ملا يصيبه مـن الضـراء ومـن    ، ويرى يد اهللا يف كل حركة، فيحس يد اهللا يف كل حدث 

إذ ؛  فيشكر يف السراء ويف الضراء    ،  وقد يتسامى إىل آفاق فوق هذا     . ةيصرب لألوىل ويشكر للثاني   . السراء
أو باخلري  ،  يرى يف الضراء كما يف السراء فضل اهللا ورمحته بالتنبيه أو بالتكفري أو بترجيح ميزان احلسنات               

 . على كل حال
صـابته  إن أ . ال يقضي اهللا قضاء إال كان خريا لـه        ! عجبا للمؤمن :  "  ويف احلديث املتفق عليه   

  "  . . وليس ذلك ألحد إال للمؤمن. وإن أصابته سراء شكر فكان خريا له. ضراء صرب فكان خريا له
  . .  " ومن يؤمن باهللا يهد قلبه " 

وعن ابن عباس يعـين     .  وقد فسرها بعض السلف بأا اإلميان بقدر اهللا والتسليم له عند املصيبة           
فريى ،  ويصله بأصل األشياء واألحداث   . قيقة اللدنية املكنونة  ويفتحه على احل  . يهدي قلبه هداية مطلقة   

مث يعرف املعرفة الواصلة الكلية فيسـتغين عـن         . ومن مث يطمئن ويقر ويستريح    . هناك منشأها وغايتها  
 . الرؤية اجلزئية احملفوفة باخلطأ والقصور
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 : ومن مث يكون التعقيب عليها
  . .  " واهللا بكل شيء عليم " 

، حني يصح إميانه فيستحق إزاحة احلجـب      ،  مينحه ملن يهديه  ،   إىل شيء من علم اهللا      فهي هداية 
  . . مبقدار . . وكشف األسرار

 :  ويتابع دعوم إىل اإلميان فيدعوهم إىل طاعة اهللا وطاعة الرسول
  . .  " فإن توليتم فإمنا على رسولنا البالغ املبني، وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول " 

فإذا بلغ فقد أدى    . وهنا يقرر هلم أن الرسول مبلغ     . ض عليهم من قبل مصري الذين تولوا       وقد عر 
مما ذكروا بـه منـذ      ،  وبقي ما ينتظرهم هم من املعصية والتويل      . وأقام احلجة ،  وض بالواجب ،  األمانة
 . قليل

 املؤمنني باهللا يف    ويقرر شأن ،   مث خيتم هذا املقطع بتقرير حقيقة الوحدانية اليت ينكروا ويكذبوا         
 : تعاملهم مع اهللا

  . .  " وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون، اهللا ال إله إال هو " 
فهذا . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده     .  وحقيقة التوحيد هي أساس التصور اإلمياين كله      

 . هو أثر التصور اإلمياين يف القلوب
 . فهي وصلة بني ما مضى من السورة وما جييء.  وذه اآلية يدخل السياق يف خطاب املؤمنني

|     |     | 
ويـدعوهم إىل   ،  ويف النهاية يوجه اخلطاب إىل املؤمنني حيذرهم فتنة األزواج واألوالد واألموال           

ويعدهم على ذلك مضاعفة الـرزق      ،  كما حيذرهم شح األنفس   ،  والسمع والطاعة واإلنفاق  ،  تقوى اهللا 
 : مع خربته وحكمته، وقدرته وغلبته، م يف اخلتام بعلم اهللا للحاضر والغائبويذكره. واملغفرة والفالح

وإن تعفـوا   ،  يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عـدوا لكـم فاحـذروهم              " 
فـاتقوا  . واهللا عنده أجر عظيم  ،  إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة   . وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم     

ومن يوق شـح نفسـه فأولئـك هـم     ، وأنفقوا خريا ألنفسكم ،  امسعوا وأطيعوا و،  اهللا ما استطعتم  
عـامل الغيـب    . واهللا شكور حليم  ،  ويغفر لكم ،  إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعفه لكم      . املفلحون

  . .  " والشهادة العزيز احلكيم
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: يف اآلية األوىل من هذا السياق وقد سأله عنها رجـل فقـال             ا  وقد ورد عن ابن عباس    
. فأىب أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم     ع   فأرادوا أن يأتوا إىل رسول اهللا     ،  فهؤالء رجال أسلموا من مكة    

وإن :  " فأنزل اهللا هذه اآلية   ،  فهموا أن يعاقبوهم  ،  رأوا الناس قد فقهوا يف الدين      ع   فلما أتوا رسول اهللا   
حسـن  : ترمذي بإسناد آخر وقال   وهكذا رواه ال   . .  " تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم      

 . وهكذا قال عكرمة موىل ابن عباس. صحيح
فهـذا التحـذير مـن      .  ولكن النص القرآين أمشل من احلادث اجلزئي وأبعد مدى وأطول أمدا          

أمنا أموالكم وأوالدكـم  :  " األزواج واألوالد كئالتحذير الذي يف اآلية التالية من األموال واألوالد معا   
إن هذا يشري إىل حقيقة عميقـة يف         . . التنبيه إىل أن من األزواج واألوالد من يكون عدوا        و . .  " فتنة

فاألزواج . وميس وشائج متشابكة دقيقة يف التركيب العاطفي ويف مالبسات احلياة سواء          . احلياة البشرية 
 تبعات اإلميـان  كما أم قد يكونون دافعا للتقصري يف    . واألوالد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اهللا       

وااهد يف سـبيل    ! اتقاء للمتاعب اليت حتيط م لو قام املؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه ااهد يف سبيل اهللا               
وقد حيتمل العنت يف نفسـه  . كما يتعرض هو وأهله للعنت. وتضحية الكثري،  اهللا يتعرض خلسارة الكثري   

، فيكونون عدوا لـه   !  األمن والقرار أو املتاع واملال     فيبخل وجينب ليوفر هلم   . وال حيتمله يف زوجه وولده    
كما أم قد يقفون له يف الطريق       . وعوقوه عن حتقيق غاية وجوده اإلنساين العليا      ،  ألم صدوه عن اخلري   

، أو ألم قد يكونون يف طريق غـري طريقـه         ،  اتقاء ملا يصيبهم من جرائه    ،  مينعونه من النهوض بواجبه   
.  .وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات       . . ة بينه وبينهم والتجرد هللا    ويعجز هو عن املفاصل   

 . وهذه وتلك مما يقع يف حياة املؤمن يف كل آن
إلثارة اليقظة يف قلـوب الـذين       ،  التحذير من اهللا  ،   ومن مث اقتضت هذه احلال املعقدة املتشابكة      

 . توضغط هذه املؤثرا، واحلذر من تسلل هذه املشاعر، آمنوا
 : وكلمة فتنة حتتمل معنيني.  مث كرر هذا التحذير يف صورة أخرى من فتنة األموال واألوالد

وحاذروا وكونـوا أبـدا     ،  فانتبهوا هلذا ،   األول أن اهللا يفتنكم باألموال واألوالد مبعىن خيتربكم       
 ليخلصـه مـن     كما يفنت الصائغ الذهب بالنـار     . وختلصوا وتتجردوا هللا  ،  يقظني لتنجحوا يف االبتالء   

 ! الشوائب
فاحذروا هـذه   ،   والثاين أن هذه األموال واألوالد فتنة لكم توقعكم بفتنتها يف املخالفة واملعصية           

 . الفتنة ال جترفكم وتبعدكم عن اهللا
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 .  وكال املعنيني قريب من قريب
كـان  :  " مسعت أيب بريدة يقـول    : عن عبد اهللا بن بريدة     - بإسناده -  وقد روى اإلمام أمحد   

ميشيان ويعثـران فـرتل     ،  عليهما قميصان أمحران   ب فجاء احلسن واحلسني  ،  خيطب ع   رسول اهللا 
إمنـا أمـوالكم    . صدق اهللا ورسوله  :  " مث قال . فوضعهما بني يديه  ،  من املنرب فحملهما   ع   رسول اهللا 

 "  . تهمافلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفع     ،  نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران     . وأوالدكم فتنة 
. وإنه ألمر إذن خطري    . . وهذان ابنا بنته   ع   فهذا رسول اهللا  . ورواه أهل السنة من حديث ابن واقد      . 

، وأودعهـا هـذه املشـاعر     ،  وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس         . وخطر
،  تفعل ا ما يفعل العدو     وهي تعلم أن هذه الوشائج احلبيبة قد      ،  لتكفكف نفسها عن التمادي واإلفراط    

 ! وتؤدي ا إىل ما تؤدي إليه مكايد األعداء
والعداوة املستسرة يف بعض    ،   ومن مث يلوح هلا مبا عند اهللا بعد التحذير من فتنة األموال واألوالد            

  . .  " واهللا عنده أجر عظيم " فهذه فتنة. األبناء واألزواج
 : وبالسمع والطاعة،  الطاقة واإلستطاعة ويهتف للذين آمنوا بتقوى اهللا يف حدود

  . .  " وامسعوا وأطيعوا - فاتقوا اهللا ما استطعتم " 
وعلمه مبـدى طاقـام يف تقـواه        ،  يتجلى لطف اهللا بعباده    " ما استطعتم :  "  ويف هذا القيد  

 " ه فـاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما يتكم عن :  "  ع   وقد قال رسول اهللا   . وطاعته
أما النهي فال جتزئة فيـه فيطلـب        . ومن مث يقبل فيها ما يستطاع     ،   فالطاعة يف األمر ليس هلا حدود      )1(

 . بكامله دون نقصان
 :  ويهيب م إىل اإلنفاق

  . .  " وأنفقوا خريا ألنفسكم " 
كأنـه نفقـة    فيجعل ما ينفقونه    . وهو يأمرهم أن ينفقوا اخلري ألنفسهم     .  فهم ينفقون ألنفسهم  

 . ويعدها اخلري هلم حني يفعلون، مباشرة لذوام
والوقاية منه فضل مـن     ؛  السعيد السعيد من خيلص منه ويوقاه     .  ويريهم شح النفس بالء مالزما    

 : اهللا
                                                 

 .  رواه الشيخان عن أيب هريرة)1(
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  . .  " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون " 
ومـن ذا الـذي ال      . رضا هللا فيسمي إنفاقهم ق  ،   مث ميضي يف إغرائهم بالبذل وحتبيبهم يف اإلنفاق       

وحيلم ،  ويشكر املقرض ،  وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به     ؟  يربح هذه الفرصة اليت يقرض فيها مواله      
 ! وهو اهللا. عليه حني يقصر يف شكره

  . .  " واهللا شكور حليم. إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم " 
. قرضا. مث يسأله فضل ما أعطاه    . وهو ينشئ العبد مث يرزقه    ! وما أعظمه ! ما أكرمه .  وتبارك اهللا 

 . . ويعامله باحللم يف تقصريه هو عن شكر مواله       ! يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه     . . مث . . يضاعفه
 ! ! ! ياهللا! 

 - ونتطلع إىل أعلى دائما لنـراه     ،  كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا     - بصفاته -  إن اهللا يعلمنا  
. وقد نفخ اهللا يف اإلنسان مـن روحـه        . وحناول أن نقلده يف حدود طاقتنا الصغرية احملدودة        - سبحانه

ومن مث تبقى اآلفاق العليا مفتوحـة       ،  فجعله مشتاقا أبدا إىل حتقيق املثل األعلى يف حدود طاقته وطبيعته          
حىت يلقى اهللا مبـا     ،  وحياول االرتفاع درجة بعد درجة    ،  دائما ليتطلع هذا املخلوق إىل الكمال املستطاع      

 . حيبه له ويرضاه
 : بصفة اهللا اليت ا اإلطالع والرقابة على القلوب،  وخيتم هذه اجلولة بعد هذا اإليقاع العجيب

  . .  " عامل الغيب والشهادة العزيز احلكيم " 
كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن      . مدبر حبكمته ،  خاضع لسلطانه ،   فكل شيء مكشوف لعلمه   

ويكفـي أن يسـتقر هـذا       . وحكمته تدبر األمر كله حاضره وغائبه     ،  وسلطانه عليهم ،  هللا تراهم عني ا 
 . لتتقي اهللا وختلص له وتستجيب، التصور يف القلوب
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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   عوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعد |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

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 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        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 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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