
 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

1




 
 
 
 


 


 
 
 
 

 قطب سيد
 

 

 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

2

  
 +      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كارب1ت  كُملُـوباةَ ِلييالْحو توالْم لَقالَِّذي خ 

     الْغ ِزيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي  ِن            2فُورمحلِْق الـرى ِفي خرا تاقًا ماٍت ِطباومس عبس لَقالَِّذي خ 
 ثُم ارِجِع الْبصر كَرتيِن ينقَِلب ِإلَيك الْبصـر خاِسـأً        3ِمن تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُوٍر         

 ِسريح وه4و  
 5سماء الدنيا ِبمصاِبيح وجعلْناها رجوما لِّلشياِطِني وأَعتدنا لَهم عذَاب السـِعِري            ولَقَد زينا ال  

        ِصريالْم ِبئْسو منهج ذَابع ِهمبوا ِبركَفَر ِللَِّذين6و           فُـورت ِهيِهيقًا وا شوا لَهِمعا س7 ِإذَا أُلْقُوا ِفيه 
 قَالُوا بلَى قَد جاءنا نِذير      8د تميز ِمن الْغيِظ كُلَّما أُلِْقي ِفيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأِْتكُم نِذير              تكَا

 كُنا نسمع أَو نعِقلُ ما كُنا        وقَالُوا لَو  9فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه ِمن شيٍء ِإنْ أَنتم ِإلَّا ِفي ضلَاٍل كَِبٍري              
  11 فَاعترفُوا ِبذَنِبِهم فَسحقًا لِّأَصحاِب السِعِري 10ِفي أَصحاِب السِعِري 

 كَِبري رأَجةٌ وِفرغم مِب لَهيم ِبالْغهبنَ روشخي 12ِإنَّ الَِّذين  
   رهأَِو اج لَكُموا قَوأَِسروِر       ودِبذَاِت الص ِليمع ه13وا ِبِه ِإن         اللَِّطيـف ـوهو لَقخ نم لَمعأَلَا ي 

  ِبري14الْخ                ورشِه النِإلَيِقِه وزكُلُوا ِمن را واِكِبهنوا ِفي مشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَِّذي ج و15 ه 
 أَم أَِمنتم من ِفي السماء أَن يرِسلَ        16أَن يخِسف ِبكُم اَألرض فَِإذَا ِهي تمور        أَأَِمنتم من ِفي السماء     

  18 ولَقَد كَذَّب الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَكَيف كَانَ نِكِري 17علَيكُم حاِصبا فَستعلَمونَ كَيف نِذيِر 
 19وقَهم صافَّاٍت ويقِْبضن ما يمِسكُهن ِإلَّا الرحمن ِإنه ِبكُلِّ شيٍء بِصري       أَولَم يروا ِإلَى الطَّيِر فَ    

 أَمـن هـذَا     20أَمن هذَا الَِّذي هو جند لَّكُم ينصركُم من دوِن الرحمِن ِإِن الْكَاِفرونَ ِإلَّا ِفي غُروٍر                
 أَفَمن يمِشي مِكبا علَى وجِهِه أَهدى أَمن        21نْ أَمسك ِرزقَه بل لَّجوا ِفي عتو ونفُوٍر         الَِّذي يرزقُكُم إِ  

 قُلْ هو الَِّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئـدةَ           22يمِشي سِويا علَى ِصراٍط مستِقيٍم      
  24 قُلْ هو الَِّذي ذَرأَكُم ِفي الْأَرِض وِإلَيِه تحشرونَ 23ا ما تشكُرونَ قَِليلً

        اِدِقنيص مِإن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ مي25و          ِبنيم ِذيرا نا أَنمِإناللَِّه و ِعند ا الِْعلْمم26 قُلْ ِإن 
  27يئَت وجوه الَِّذين كَفَروا وِقيلَ هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تدعونَ فَلَما رأَوه زلْفَةً ِس

  28قُلْ أَرأَيتم ِإنْ أَهلَكَِني اللَّه ومن مِعي أَو رِحمنا فَمن يِجري الْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب أَِليٍم 
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ِه تلَيعا ِبِه ونآم نمحالر وِبٍني قُلْ هلَاٍل مِفي ض وه نونَ ملَمعتا فَسكَّلْن29و  
  _30قُلْ أَرأَيتم ِإنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأِْتيكُم ِبماء مِعٍني 
|     |     | 

ولكـل  . كما كان اجلزء الذي سبقه كله من السور املدنيـة         .  هذا اجلزء كله من السور املكية     
وبعض مطالع السور يف هذا اجلزء من بواكري ما نزل مـن القـرآن               . . وطعم خاص ،  بع مميز منهما طا 

كما أن فيه سورا حيتمل أن تكون قد نزلـت بعـد          " . املزمل " ومطلع سورة  " املدثر " كمطلع سورة 
ـ    " اجلن " وحبوايل عشر سنوات كسورة    " . القلم " البعثة حبوايل ثالث سنوات كسورة     ا اليت يروى أ

مث صرف اهللا إليه نفرا مـن اجلـن         . حيث أوذي من ثقيف   ،  من الطائف  ع   نزلت يف عودة رسول اهللا    
وكانت هذه الرحلة بعـد وفـاة       . مما حكته سورة اجلن يف هذا اجلزء      ،  فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن    

ن السـورة   وإن كانت هناك رواية أخرى هي األرجح بأ       . خدجية وأيب طالب قبيل اهلجرة بعام أو عامني       
 . نزلت يف أوائل البعثة

وإنشاء . ويف اليوم اآلخر  ،  يف اهللا ويف الوحي   . إنشاء العقيدة  - يف الغالب  -  والقرآن املكي يعاجل  
والتعريف باخلالق تعريفا جيعل الشعور بـه       . التصور املنبثق من هذه العقيدة هلذا الوجود وعالقته خبالقه        

وباألدب الذي يلزمه العبد مع     ،  ملشاعر الالئقة بعبد يتجه إىل رب     مؤثرا موجها موحيا با   ،  حيا يف القلب  
وقد رأينا مناذج من هذا يف      . وبالقيم واملوازين اليت يزن ا املسلم األشياء واألحداث واألشخاص        ،  الرب

 . وسنرى مناذج منه يف هذا اجلزء، السور املكية السابقة
 العقيدة وذاك التصور وهذه املوازين يف احليـاة         تطبيق تلك  - يف الغالب  -  والقرآن املدين يعاجل  

والنهوض بتكاليفها يف   ،  ومحل النفوس على اإلضطالع بأمانة العقيدة والشريعة يف معترك احلياة         ؛  الواقعية
وقد رأينا مناذج من هذا يف السور املدنية السابقة ومنها سـور اجلـزء       . عامل الضمري وعامل الظاهر سواء    

 . املاضي
   |     ||   

تعاجل إنشاء تصور جديد للوجـود وعالقاتـه خبـالق           - سورة تبارك  -  وهذه السورة األوىل  
، إىل عوامل يف السـماوات    ،  تصور واسع شامل يتجاوز عامل األرض الضيق وحيز الدنيا احملدود         . الوجود

لعامل اآلخـر   ويف ا ،  وإىل خالئق أخرى غري اإلنسان يف عامل األرض كاجلن والطري         . وإىل حياة يف اآلخرة   
فال تستغرق  ،  وإىل عوامل يف الغيب غري عامل الظاهر تعلق ا قلوب الناس ومشاعرهم           . كجهنم وخزنتها 
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كما أا تثري يف حسهم التأمل فيما بني أيديهم ويف واقـع            . يف هذه األرض  ،  يف احلياة احلاضرة الظاهرة   
 . حيام وذوام مما ميرون به غافلني

يع الصور واإلنطباعات والرواسب اجلامدة اهلامدة املتخلفة مـن تصـور      وهي ز يف النفوس مج    
وتنفض الغبار وتطلق احلواس والعقل والبصرية ترتاد آفاق        ،  وتفتح املنافذ هنا وهناك   ؛  اجلاهلية وركودها 

وحتس ،  فترى هناك يد اهللا املبدعة    ،  وخفايا الغيوب ،  ومسارب املاء ،  وطباق اجلو ،  وأغوار النفس ،  الكون
. وأن اال أوسـع   ،  وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن األمر أكرب       . كة الوجود املنبعثة من قدرة اهللا     حر

. ومن اجلمود إىل احلركـة    . ومن الظواهر إىل احلقائق   . إىل السماء  - على سعتها  - وحتولت من األرض  
 . وحركة األحياء، وحركة احلياة، مع حركة القدر

ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيمـا وراء املـوت          . روران املوت واحلياة أمران مألوفان مك    
الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن       :  " ومن حكمة اهللا وتدبريه   ،  واحلياة من قدر اهللا وبالئه    

 .  " وهو العزيز الغفور، عمال
 ملا فيه مـن     وال تلتفت ،   والسماء خلق ثابت أمام األعني اجلاهلة ال تتجاوزه إىل اليد اليت أبدعته           

ولكن السورة تبعث حركة التأمل واإلستغراق يف هذا اجلمال والكمال وما وراءها من حركـة               . كمال
ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر هـل           . الذي خلق سبع مساوات طباقا    :  " وأهداف

ولقد زينـا     "  . .  "مث ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري         ؟  ترى من فطور  
  " .  . . السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني
ولكن السورة تكشف الستار عـن      . واية املطاف ،   واحلياة الدنيا تبدو يف اجلاهلية غاية الوجود      

وأعتدنا :  " وهو خلق آخر حافل باحلركة والتوفز واإلنتظار      . عامل آخر هو حاضرللشياطني وللكافرين    
إذا ألقوا فيها مسعوا هلا شـهيقا       . وللذين كفروا برم عذاب جهنم وبئس املصري      . لسعريهلم عذاب ا  
قد ! بلى: قالوا؟  أمل يأتكم نذير  : كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها     . تكاد متيز من الغيظ   . وهي تفور 

نا نسـمع أو  لو ك: إن أنتم إال يف ضالل كبري وقالوا      ؛  ما نزل اهللا من شيء    : جاءنا نذير فكذبنا وقلنا   
  " . ! فاعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعري. نعقل ما كنا يف أصحاب السعري

وال تلقي باال إىل الغيب ومـا  ،  والنفوس يف اجلاهلية ال تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه        
تشـد قلـوم    فالسورة  . وهي مستغرقة يف احلياة الدنيا حمبوسة يف قفص األرض الثابتة املستقرة          . حيتويه

ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء       ،  وأنظارهم إىل الغيب وإىل السماء وإىل القدرة اليت مل ترها عني          
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إن الذين خيشون    " وز يف حسهم هذه األرض الثابتة اليت يطمئنون إليها ويستغرقون فيها          ؛  وحني تشاء 
أال يعلم  . إنه عليم بذات الصدور   ،  بهوأسروا قولكم أو أجهروا     . رم بالغيب هلم مغفرة وأجر كبري     

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه            ؟  من خلق وهو اللطيف اخلبري    
أم أمنتم من يف السماء أن      ؟  أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور          . وإليه النشور 

  "  . . فستعلمون كيف نذير؟ يرسل عليكم حاصبا
ولكن السورة متسـك بأبصـارهم   . إنه خلق يرونه كثريا وال يتدبرون معجزته إال قليال      .  والطري

أومل يروا إىل الطـري فـوقهم صـافات         :  " وترى قدرة اهللا الذي صور وقدر     ،  لتنظر وبقلوم لتتدبر  
  " . إنه بكل شيء بصري، ما ميسكهن إال الرمحن؟ ويقبضن

ولكن السورة  . طمأنينة الغافل عن قدرة اهللا وقدره     ،   مكام مطمئنون إىل ،   وهم آمنون يف دارهم   
زهم علـى   ،  بعد أن هزت األرض من حتتهم وأثارت اجلو من حوهلم         ،  زهم من هذا السبات النفسي    

أم من هذا الذي هو جند لكـم ينصـركم مـن دون             :  " قهر اهللا وجربوته الذي ال حيسبون حسابه      
  " . إن الكافرون إال يف غرور؟ الرمحن

ولكـن  . وهي بينهم تنافس وغالب   ،  إنه يف حسهم قريب األسباب    ،   والرزق الذي تناله أيديهم   
أم من هـذا    :  " ووراء األسباب املعلومة هلم كما يظنون     ،  السورة متد أبصارهم بعيدا هنالك يف السماء      

  "  . . بل جلوا يف عتو ونفور؟ الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
فالسورة ترسم هلم حقيقـة حـاهلم       . سبون أم مهتدون وهم ضالون     وهم سادرون يف غيهم حي    

أم من ميشـي  ؟ أفمن ميشي مكبا على وجهه أهدى:  " يف صورة متحركة موحية، وحال املهتدين حقا 
  " . ؟ سويا على صراط مستقيم

اه وال يتجاوزون ما تر   ؛   وهم ال ينتفعون مبا رزقهم اهللا يف ذوات أنفسهم من استعدادات ومدارك           
وتـوجههم  ،  فالسورة تذكرهم بنعمة اهللا فيما وهبهم     . حواسهم إىل التدبر فيما وراء هذا الواقع القريب       

:  " وتدبر الغاية من هذه البدايـة     ،  إىل استخدام هذه اهلبة يف تنور املستقبل املغيب وراء احلاضر الظاهر          
هـو الـذي    : قل. تشكرونقليال ما   ،  هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة       : قل

  "  . . ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون
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فالسورة تصوره هلم واقعا مفاجئا قريبـا       . ويسألون عن موعده  ،   وهم يكذبون بالبعث واحلشر   
وإمنا أنـا   ،  قل إمنا العلم عند اهللا    ؟  مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني     : ويقولون:  " يسوؤهم أن يكون  

  "  . . ! هذا الذي كنتم به تدعون: وقيل، سيئت وجوه الذين كفروافلما رأوه زلفة . نذير مبني
ومن معه أن يهلكوا فيسترحيوا من هذا الصوت الذي يقـض علـيهم              ع    وهم يتربصون بالنيب  

فالسورة تذكرهم بأن هالك احلفنة املؤمنـة أو        ! مضجعهم بالتذكري والتحذير واإليقاظ من راحة اجلمود      
فأوىل هلم أن يتـدبروا أمـرهم       ،  رهم هم من عذاب اهللا على الكفر والتكذيب       بقاءها ال يؤثر فيما ينتظ    

أرأيتم إن أهلكين اهللا ومن معي أو رمحنا فمن جيري الكافرين           : قل:  " وحاهلم قبل ذلك اليوم العصيب    
 .  " هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو يف ضالل مبني: قل؟ من عذاب أليم

والذي جيريه هو اهللا الذي بـه       ،  ة يف ختامها بتوقع ذهاب املاء الذي به يعيشون         وتنذرهم السور 
  "  . . ؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني!  " يكفرون

 . ويف الشعور، ويف التفكري، ويف احلس، حركة يف احلواس.  إا حركة
|     |     | 

 : هو مطلعها اجلامع املوحي، تشد إليه تلك احلركة فيهاوحمورها الذي ،  ومفتاح السورة كلها
  . .  " وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده امللك " 

وسائر احلركـات   ،   وعن حقيقة امللك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور اليت عرضتها السورة          
  . . املغيبة والظاهرة اليت نبهت القلوب إليها

وكان خلق السـماوات    . وكان االبتالء ما  ،  ان خلق املوت واحلياة    فمن امللك ومن القدرة ك    
وكان العلم  . وكان إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها     . وتزيينها باملصابيح وجعلها رجوما للشياطني    

وكان اخلسف واحلاصب والـنكري علـى املكـذبني         . وكان جعل األرض ذلوال للبشر    . بالسر واجلهر 
وكـان  . وكان الرزق كمـا يشـاء     . وكان القهر واإلستعالء  . لطري يف السماء  وكان إمساك ا  . األولني

وكـان اإلختصـاص بعلـم      . وكان الذرء يف األرض واحلشر    . اإلنشاء وهبة السمع واألبصار واألفئدة    
  . . وكان املاء الذي به احلياة وكان الذهاب به عندما يريد. وكان عذاب الكافرين. اآلخرة

وكل صورها وإحياءاا مستمدة من إحيـاء ذلـك املطلـع           ،  ضوعاا فكل حقائق السورة ومو   
  " ! ! وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده امللك:  " ومدلوله الشامل الكبري
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مفسرة مدلول املطلـع امـل      ،  وتتدفق بال توقف  ،   وحقائق السورة وإحياءاا تتواىل يف السياق     
 : ويستحسن معه استعراضها يف سياقها بالتفصيل! طعمما يصعب معه تقسيمها إىل مقا، الشامل

|     |     | 
  "  . . تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير " 

ومتجيد هذه الربكة الرابيـة     ،   هذه التسبيحة يف مطلع السورة توحي بزيادة بركة اهللا ومضاعفتها         
ومتجيـدها يف الكـون بعـد       ،  ذا امللك وذكر امللك جبوارها يوحي بفيض هذه الربكة على ه        . الفائضة

. ويعمر ا قلب كل موجود    ،  وهي ترنيمة تتجاوب ا أرجاء الوجود     . متجيدها يف جناب الذات اإلهلية    
 . إىل الكون املعلوم، من الكتاب املكنون، وهي تنطلق من النطق اإلهلي يف كتابه الكرمي

املتصـرف  ،  القابض على ناصيته  ،  يمن عليه امله،  فهو املالك له   "  . . تبارك الذي بيده امللك    " 
وختليه من التوجه أو اإلعتمـاد أو  ؛  حني تستقر يف الضمري حتدد له الوجهة واملصري       . وهي حقيقة  . . فيه

كما ختليه من العبودية والعبادة لغـري       ؛  الطلب من غري املالك املهيمن املتصرف يف هذا امللك بال شريك          
  !والسيد الفريد، املالك الواحد

وال حيـول دون إرادتـه   ، وال يفوته شيء، فال يعجزه شيء "  . . وهو على كل شيء قدير     " 
؛ وهو قادر على ما يريده غالب على أمـره ، ويفعل ما يريد، خيلق ما يشاء. وال حيد مشيئته شيء  ،  شيء

اهللا وفعلـه   وهي حقيقة حني تستقر يف الضمري تطلق تصوره ملشيئة           . . ال تتعلق بإرادته حدود وال قيود     
فقدرة اهللا وراء كل ما خيطر      ! من كل قيد يرد عليه من مألوف احلس أو مألوف العقل أو مألوف اخليال             

والقيود اليت ترد على تصور البشر حبكم تكوينهم احملدود جتعلهم أسـرى ملـا               . . للبشر على أي حال   
فهذه احلقيقـة   . اضرة والواقع احملدود  يألفون يف تقدير ما يتوقعون من تغيري وتبديل فيما وراء اللحظة احل           

ويكلون لقدرة اهللا كل شيء     . فيتوقعون من قدرة اهللا كل شيء بال حدود       . تطلق حسهم من هذا اإلسار    
 . وينطلقون من أسر اللحظة احلاضرة والواقع احملدود. بال قيود

|     |     | 
  "  . . ز الغفوروهو العزي، الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال " 

أنه  . . وآثار قدرته على كل شيء وطالقة إرادته      ،   ومن آثار متكنه املطلق من امللك وتصريفه له       
واحلياة تشمل احليـاة    . واملوت يشمل املوت السابق على احلياة واملوت الالحق هلا        . خلق املوت واحلياة  

اليت تنشئ هذه احلقيقـة يف التصـور        ،  يةوكلها من خلق اهللا كما تقرر هذه اآل       . األوىل واحلياة اآلخرة  
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وليست . فليست املسألة مصادفة بال تدبري    . وتثري إىل جانبها اليقظة ملا وراءها من قصد وابتالء        ؛  اإلنساين
، إمنا هو اإلبتالء ألظهار املكنون يف علم اهللا من سلوك األناسـي علـى األرض              . كذلك جزافا بال غاية   

واسـتقرار هـذه احلقيقـة يف        . .  " ليبلوكم أيكم أحسن عمال     " :واستحقاقهم للجزاء على العمل   
وال يدعه  . الضمري يدعه أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا للصغرية والكبرية يف النية املستسرة والعمل الظاهر             

 " وهو العزيـز الغفـور    :  " ومن مث جييء التعقيب   . كذلك ال يدعه يطمئن أو يستريح     . يغفل أو يلهو  
فإذا استيقظ  . فاهللا عزيز غالب ولكنه غفور مسامح     . نينة يف القلب الذي يرعى اهللا وخيشاه      ليسكب الطمأ 

فإن له أن يطمئن إىل غفران اهللا ورمحتـه وأن          ،  وحذر وتوقى ،  وشعر أنه هنا لإلبتالء واالختبار    ،  القلب
 ! يقر عندها ويستريح

وال ، وال يعنتـهم ،  يطارد البشـر ال،  إن اهللا يف احلقيقة اليت يصورها اإلسالم لتستقر يف القلوب         
وأن حيققوا  ؛  وأن يرتفعوا إىل مستوى حقيقتهم    ؛  إمنا يريد هلم أن يتيقظوا لغاية وجودهم      . حيب أن يعذم  

فإذا مت هلم هذا فهناك الرمحـة       . تكرمي اهللا هلم بنفخة روحه يف هذا الكيان وتفضيله على كثري من خلقه            
 . اسعة والعفو عن كثريالسابغة والعون الكبري والسماحة الو

|     |     | 
كما يربط به من الناحية األخرى حقيقة       ؛   مث يربط هذه احلقيقة بالكون كله يف أكرب وأرفع جماليه         

 : بعد االبتالء باملوت واحلياة، اجلزاء يف اآلخرة
فارجع البصر هل ترى    ،  ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت      ،  الذي خلق سبع مساوات طباقا     " 

ولقد زينا السماء الـدنيا     . مث ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري         ؟   فطور من
وللذين كفـروا بـرم عـذاب       . واعتدنا هلم عذاب السعري   ،  وجعلناها رجوما للشياطني  ،  مبصابيح

 فيها  كلما ألقي ،  تكاد متيز من الغيظ   . إذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقا وهي تفور       . وبئس املصري ،  جهنم
، ما نزل اهللا من شـيء     : قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا    ! بلى: قالوا؟  أمل يأتكم نذير  : فوج سأهلم خزنتها  

فـاعترفوا  . لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السـعري          : وقالوا. إن أنتم إال يف ضالل كبري     
 !  " . بذنبهم فسحقا ألصحاب السعري

وللقـدرة  ،  ومظاهر للهيمنة املتصرفة يف امللك    ،  آلية األوىل  وكل ما يف هذه اآليات آثار ملدلول ا       
  . . مث اجلزاء، مث هي بعد ذلك تصديق لآلية الثانية من خلق املوت واحلياة لالبتالء. اليت ال يقيدها قيد
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اسـتقاء مـن نظريـات    ،  والسماوات السبع الطباق اليت تشري إليها اآلية ال ميكن اجلزم مبدلوهلا     
وال جيـوز   . كلما تقدمت وسائل الرصد والكشـف     ،  نظريات قابلة للتعديل والتصحيح   فهذه ال ،  الفلك

ويكفي أن نعرف أن هنـاك سـبع        . تعليق مدلول اآلية مبثل هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح        
 . وأا طباق مبعىن أا طبقات على أبعاد متفاوتة. مساوات

. ات بصفة خاصة ويف كل ما خلق بصـفة عامـة          يف السماو ،   والقرآن يوجه النظر إىل خلق اهللا     
 . وهو يتحدى بكماله كماال يرد البصر عاجزا كليال مبهورا مدهوشا، يوجه النظر إىل خلق اهللا

 . .  " فليس هناك خلل وال نقص وال اضـطراب        "  . . ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت       " 
وهل وقع نظرك   "  . . ؟    ل ترى من فطور   ه " وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت     "  . . فارجع البصر 

، فرمبا فاتك شيء يف النظرة السابقة مل تتبينـه         " مث ارجع البصر كرتني   " ؟    على شق أو صدع أو خلل     
  "  . . ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري " فأعد النظر مث أعده

. وإىل خلق اهللا كلـه     وأسلوب التحدي من شأنه أن يثري االهتمام واجلد يف النظر إىل السماوات             
فـبالدة األلفـة    . وهذه النظرة احلادة الفاحصة املتأملة املتدبرة هي اليت يريد القرآن أن يثريها وأن يبعثها             

الذي ال تشبع العني من متلي مجالـه        ،  تذهب بروعة النظرة إىل هذا الكون الرائع العجيب اجلميل الدقيق         
والـذي  . وال يشبع العقل من تدبر نظامه ودقتـه       ؛  مياءاتهوال يشبع القلب من تلقي إحياءاته وأ      ،  وروعته

ألا أبدا متجـددة للعـني      ،  ال ختلق بدائعه  ،  يعيش منه من يتأمله ذه العني يف مهرجان إهلي باهر رائع          
 . والقلب والعقل

 كما كشف العلم احلديث عن جوانب منها       -  والذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظامه       
فمن نعمة اهللا على البشـر أن       . ولكن روعة الكون ال حتتاج إىل هذا العلم       .  والذهول يدركه الدهش  -

فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكـون    ؛  أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون مبجرد النظر والتأمل         
مث يتجاوب مع هذه اإليقاعات جتاوب احلـي مـع          . اهلائل اجلميل تلقيا مباشرا حني يتفتح ويستشرف      

 . قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئا عن هذا اخللق اهلائل العجيب؛ حليا
ذلك أن القرآن   . وإىل متلي مشاهده وعجائبه   ،   ومن مث يكل القرآن الناس إىل النظر يف هذا الكون         

كما خياطب ساكن املدينة    ،  خياطب ساكن الغابة وساكن الصحراء    . ويف كل عصر  ،  خياطب الناس مجيعا  
كما خياطب العـامل الفلكـي والعـامل        ،  وهو خياطب األمي الذي مل يقرأ ومل خيط حرفا        . ورائد البحار 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

وما يـثري يف    ،  وكل واحد من هؤالء جيد يف القرآن ما يصله ذا الكون          . الطبيعي والعامل النظري سواء   
 . قلبه التأمل واالستجابة واملتاع

فالكمـال  . باران حلقيقة واحدة  بل إما اعت  .  واجلمال يف تصميم هذا الكون مقصود كالكمال      
 : ومن مث يوجه القرآن النظر إىل مجال السماوات بعد أن وجه النظر إىل كماهلا. يبلغ درجة اجلمال

  "  . . ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح " 
ولعل املصابيح  . لعلها هي األقرب إىل األرض وسكاا املخاطبني ذا القرآن        ؟   وما السماء الدنيا  

فذلك يتسق مع   . اليت نراها حني ننظر إىل السماء     ،  شار إليها هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعني       امل
وما تراه من أجرام مضـيئة تـزين   ، وما كانوا ميلكون إال عيوم    . توجيه املخاطبني إىل النظر يف السماء     

 . السماء
وهـو مجـال    .  بـالقلوب  مجيل مجاال يأخذ  . ما يف هذا شك   .  ومشهد النجوم يف السماء مجيل    

ومـن الليلـة    ،  ومن شروق إىل غروب   ،  وخيتلف من صباح إىل مساء    ؛  متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته    
بل إنه ليختلـف مـن     . . ومن مشهد الصفاء إىل مشهد الضباب والسحاب      . القمراء إىل الليلة الظلماء   

 . كله يأخذ باأللبابوكله مجال و . . ومن زاوية لزاوية. ومن مرصد ملرصد. ساعة لساعة
 ! تلتمع باحملبة والنداء، وكأا عني مجيلة،  هذه النجمة الفريدة اليت توصوص هناك

 ! وقد خلصتا من الزحام تتناجيان،  وهاتان النجمتان املنفردتان هناك
وهـي  . وكأا يف حلقة مسر يف مهرجان السماء      ،   وهذه اموعات املتضامة املتناثرة هنا وهناك     

 !  وتفترق كأا رفاق ليلة يف مهرجانجتتمع
والوليـد املتفـتح    . واملنكسر اخلفيض ليلة  . والزاهي املزهو ليلة  .  وهذا القمر احلامل الساهي ليلة    

  . . ! والفاين الذي يدلف للفناء ليلة. للحياة ليلة
 . وال يبلغ البصر آماده، وهذا الفضاء الوسيع الذي ال ميل البصر امتداده

ولكن ال جيد له وصفا فيما ميلك من        ،  اجلمال الذي ميلك اإلنسان أن يعيشه ويتماله      . ل إنه اجلما 
 ! األلفاظ والعبارات

ألن إدراك مجال الوجـود هـو   ، وإىل مجال الكون كله   ،   والقرآن يوجه النفس إىل مجال السماء     
ن إىل أعلى أفـق     وهذا اإلدراك هو الذي يرفع اإلنسا     . أقرب وأصدق وسيلة إلدراك مجال خالق الوجود      
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بريء من  ،  يف عامل طليق مجيل   ،  ألنه حينئذ يصل إىل النقطة اليت يتهيأ فيها للحياة اخلالدة         ،  ميكن أن يبلغه  
وإن أسعد حلظات القلب البشري هلي اللحظات اليت يتقبل فيها          . شوائب العامل األرضي واحلياة األرضية    

ت اليت يئه ومتهد له ليتصل باجلمال اإلهلي ذاتـه          ذلك أا هي اللحظا   . مجال اإلبداع اإلهلي يف الكون    
 . ويتماله

|     |     | 
 ويذكر النص القرآين هنا أن هذه املصابيح اليت زين اهللا السماء الدنيا ا هي كذلك ذات وظيفة                 

 : أخرى
  "  . . وجعلناها رجوما للشياطني " 

 أمر الغيبيات اليت يقص اهللا علينا طرفا         وقد جرينا يف هذه الظالل على قاعدة أال نتزيد بشيء يف          
وهو كاف بذاته إلثبات ما يعرض لـه مـن          . وأن نقف عند حدود النص القرآين ال نتعداه       ؛  من خربها 

 . أمور
وسبقت اإلشـارة   ،  وردت بعض صفام يف القرآن    ،   فنحن نؤمن أن هناك خلقا امسهم الشياطني      

ن نؤمن أن اهللا جعل من هذه املصابيح اليت تزين السـماء            وال نزيد عليها شيئا وحن    ،  إليها يف هذه الظالل   
 "  وحفظا من كل شيطان مارد    :  " يف صورة شهب كما جاء يف سورة أخرى       ،  الدنيا رجوما للشياطني  

كـل  ؟  يف آية صورة  ؟  من أي حجم  ؟  كيف "  . . إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب      . . .  " 
فلنعلم هذا وحده   .  لنا مصدر آخر جيوز استفتاؤه يف مثل هذا الشأن         وليس،  ذلك مل يقل لنا اهللا عنه شيئا      

ولو علم اهللا أن هناك خريا يف الزيادة أو اإليضاح أو التفصيل لفصل             . وهذا هو املقصود  . ولنؤمن بوقوعه 
 ! ؟ أمر رجم الشياطني. يف مثل هذا األمر: ؟ فمالنا حنن حناول ما مل يعلم اهللا أن فيه خريا. سبحانه

 :  يستطرد فيما أعده اهللا للشياطني غري الرجوم مث
  "  . . وأعتدنا هلم عذاب السعري " 

الـذي  ،  ولعل مناسبة ذكر هذا   .  فالرجوم يف الدنيا وعذاب السعري يف اآلخرة ألولئك الشياطني        
لعالقة وا. مث جييء بعد من ذكر الذين كفروا      ،  أعده اهللا للشياطني يف الدنيا واآلخرة هي ذكر السماء أوال         

. فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اختاذها رجوما للشـياطني . بني الشياطني والذين كفروا عالقة ملحوظة 
 : وملا ذكر ما أعد للشياطني من عذاب السعري ذكر بعده ما أعده للذين كفروا من أتباع هؤالء الشياطني
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  "  . . وللذين كفروا برم عذاب جهنم وبئس املصري " 
 : وهي تستقبل الذين كفروا يف غيظ وحنق شديد، هدا جلهنم هذه مث يرسم مش

  "  . . ! تكاد متيز من الغيظ. إذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقا وهي تفور " 
وميأل جواحنها الغـيظ    ؛  فترتفع أنفاسها يف شهيق وتفور    ،  تكظم غيظها ،   وجهنم هنا خملوقة حية   

 !  بغض وكره يبلغ إىل حد الغيظ واحلنق على الكافرينفتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على
فكـل  . يقرر حقيقـة  - فيما حنس - ولكنه.  والتعبري يف ظاهره يبدو جمازا تصويريا حلالة جهنم      

وتدهش حـني  ؛ وكل خليقة تعرف را وتسبح حبمده. خليقة من خالئق اهللا حية ذات روح من نوعها      
وهـذه  .  اجلحود املنكر الذي تنكره فطرا وتنفر منه روحهـا         وتتغيظ هلذا ،  ترى اإلنسان يكفر خبالقه   

 . احلقيقة وردت يف القرآن يف مواضع شىت تشعر بأا تقرر حقيقة مكنونة يف كل شيء يف هذا الوجود
وإن ،  تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فـيهن       :  "  فقد جاء بصريح العبارة يف القرآن     

يا جبـال أويب معـه     :  " وورد كذلك  "  . .  تفقهون تسبيحهم  ولكن ال ،  من شيء إال يسبح حبمده    
 . وهي تعبريات صرحية مباشرة ال جمال فيها للتأويل "  . . والطري

: ائتيا طوعا أو كرها قالتا    : مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض         "  كذلك ورد 
ري حلقيقة خضوع السـماء واألرض لنـاموس     مما حيتمل أن يقال فيه إنه جماز تصوي        . .  " أتينا طائعني 

 . بل هو أبعد من املعىن املباشر الصريح. ولكن هذا التأويل ال ضرورة له. اهللا
كما ورد يف موضع آخر تعبري عن دهشة الكائنات وغيظها للشـرك            .  ووردت صفة جهنم هذه   

أن ،  ر اجلبـال هـدا    وخت،  تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض     . لقد جئتم شيئا إدا   :  " برا
  "  . . وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا، دعوا للرمحن ولدا

وتسـبيح كـل شـيء      ،  حقيقة إميان الوجود كله خبالقه    ،   وكل هذه النصوص تشري إىل حقيقة     
وحتفـز هـذه    ؛  ويشذ عن هذا املوكب   ،  ودهشة اخلالئق وارتياعها لشذوذ اإلنسان حني يكفر      . حبمده

فيغتـاظ  ، كالذي يطعن يف عزيز عليه كرمي على نفسه؛  اإلنسان يف غيظ وحنق   اخلالئق لالنقضاض على  
  " . ! تكاد متيز من الغيظ. تفور:  " كما هو حال جهنم وهي. ويكاد من الغيظ يتمزق، وحينق

 :  كذلك نلمح هذه الظاهرة يف خزنة جهنم
  "  . . ؟ أمل يأتكم نذير. كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها " 
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فهي مشاركة جلهـنم يف الغـيظ       . ضح أن هذا السؤال يف هذا املوضع هو للتأنيب والترذيل          ووا
 ! وليس أمر من الترذيل والتأنيب للضائق املكروب، كما هي مشاركة هلا يف التعذيب. واحلنق

بعد التـبجح واإلنكـار واـام الرسـل      ،   واجلواب يف ذلة وانكسار واعتراف باحلمق والغفلة      
 : بالضالل

. إن أنتم إال يف ضالل كبري     . ما نزل اهللا من شيء    : وقلنا،  قد جاءنا نذير فكذبنا   ! بلى: قالوا " 
  "  . . ! لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري: وقالوا

وال جيحد مبثل ما جحد بـه أولئـك         . ال يورد نفسه هذا املورد الويبء     ،   فالذي يسمع أو يعقل   
الذي ال يستند يف اإلنكار إىل      ،  م الرسل بالضالل على هذا النحو املتبجح الوقح       وال يسارع باا  . املناكيد

إن : ما نزل اهللا من شيء    :  " مث ينكر ويدعي ذلك االدعاء العريض على رسل اهللا الصادقني يقول          . دليل
  " ! أنتم إال يف ضالل كبري

  "  . . فاعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعري " 
وهو دعاء عليهم من اهللا بعد اعترافهم بذنبهم يف املوقف الذي مل يؤمنوا به ومل               .  والسحق البعد 

وال إقالة هلـم    ،  ال رجاء هلم يف مغفرة    . فهم مبعدون من رمحته   . والدعاء من اهللا قضاء   . يصدقوا بوقوعه 
 ! وياله من مصري! ويا هلا من صحبة. وهم أصحاب السعري املالزمون له. من عذاب

عذاب شديد مـروع    ،  يف جهنم اليت تشهق بأنفاسها وهي تفور      ،  عذاب السعري ،   وهذا العذاب 
وقد أودع فطرا حقيقة     - أن النفس اليت تكفر برا     - واهللا أعلم  - وحنسب. واهللا ال يظلم أحدا   . حقا

، كما فرغت من كل صفة جتعل هلا اعتبارا يف الوجـود          . هي نفس فرغت من كل خري      - اإلميان ودليله 
إىل غري جناة منها    ،  وقد انتهت إىل نكسة وارتكاس مكاا هذه النار       . ر الذي توقد به جهنم    فهي كاحلج 

 ! وال فرار
حـىت تنتـهي إىل     ،   والنفس اليت تكفر باهللا يف األرض تظل تنتكس وترتكس يف كل يوم تعيشه            

 يف صورة ال مياثلها شـيء يف هـذا الكـون   . صورة منكرة جهنمية نكرية، صورة بشعة مسيخة شنيعة  
وكل شيء فيه هذا    ،  وكل شيء يسبح حبمد ربه    ،  فكل شيء روحه مؤمنة   . بشاعتها ومسخها وشناعتها  

ما عدا هذه النفوس الشاردة املفلتة من أواصر         . . وفيه هذه الوشيجة اليت تشده إىل حمور الوجود       ،  اخلري
وهي مبتوتـة  ،  تنتهي إليهفأي مكان يف الوجود كله. اجلاسية املمسوخة النفور، اآلبدة الشريرة،  الوجود
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املهدرة لكل معىن ولكـل     ،  احلارقة،  إا تنتهي إىل جهنم املتغيظة املتلمظة     ؟  الصلة بكل شيء يف الوجود    
 ! بعد أن مل يعد لتلك النفوس معىن وال حق وال كرامة؛ حق ولكل كرامة

يعـرض هنـا    فهو  .  واملألوف يف سياق القرآن أن يعرض صفحتني متقابلتني يف مشاهد القيامة          
ليبلوكم أيكم أحسن   :  " تتمة ملدلول اآلية الثانية يف السورة     ،  صفحة املؤمنني يف مقابل صفحة الكافرين     

 : بذكر اجلزاء بعد ذكر اإلبتالء "  . . عمال
  "  . . هلم مغفرة وأجر كبري، إن الذين خيشون رم بالغيب " 

كما يشمل خشيتهم لرم وهم يف      ،   يروه  والغيب املشار إليه هنا يشمل خشيتهم لرم الذي مل        
يؤهل هلذا اجلزاء العظـيم الـذي   . وإدراك بصري، وشعور نظيف، وكالمها معىن كبري،  خفية عن األعني  

 . واألجر الكبري، وهو املغفرة والتكفري: يذكره السياق يف إمجال
و ميزان احلساسية يف    ه،  وبالغيب الذي ال تطلع عليه العيون     ،   ووصل القلب باهللا يف السر واخلفية     

، حدثنا طالوت بن عباد   : قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده       . . القلب البشري وضمانة احلياة للضمري    
فإذا ،  يا رسول اهللا إنا نكون عندك على حال       : قالوا: قال،  عن أنس ،  عن ثابت ،  حدثنا احلارث بن عبيد   
لـيس  :  " قال. اهللا ربنا يف السر والعالنية    : قالوا" ؟    كيف أنتم وربكم  :  " قال. فارقناك كنا على غريه   

  "  . . ذلكم النفاق
 . فمىت انعقدت يف القلب فهو مؤمن صادق موصول.  فالصلة باهللا هي األصل

|     |     | 
وهـو  ،  يف تقرير علم اهللا بالسر واجلهر     ،   وهذه اآلية السابقة تربط ما قبلها يف السياق مبا بعدها         

 : اليت أودعها إياها، ويعلم مداخلها ومكامنها،  الذي خلق نفوسهموهو. يتحدى البشر
أال يعلم من خلق وهـو اللطيـف   . أنه عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به  " 

.  وهو يعلم ما هو أخفى من اجلهر والسـر       . أسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم اهللا سواء        " . ؟  اخلبري
كما خلق  ،  فهو الذي خلقها يف الصدور    ،  عليم ا ! اليت مل تفارق الصدور   "  إنه عليم بذات الصدور   " 

الذي يصـل    " ؟  وهو اللطيف اخلبري  " ؟    أال يعلم وهو الذي خلق     " ؟  أال يعلم من خلق   !  " الصدور
 . علمه إىل الدقيق الصغري واخلفي املستور
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! يبـدون مضـحكني  ، لضـمري  إن البشر وهم حياولون التخفي من اهللا حبركة أو سر أو نية يف ا     
والنية اليت خيفوا هي كـذلك      . وهو يعلم دروبه وخفاياه   ،  فالضمري الذي خيفون فيه نيتهم من خلق اهللا       

 ؟ وأين يستخفون؟ فماذا خيفون. من خلقه وهو يعلمها ويعلم أين تكون
. يحا لألمور ألن استقرارها فيه ينشئ له إدراكا صح      . والقرآن يعين بتقرير هذه احلقيقة يف الضمري      
. تناط ا األمانة اليت حيملها املؤمن يف هـذه األرض         ،  فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى       

وهو ال يتحقق إال حني يستيقن القلب أنه        . وأمانة التجرد هللا يف العمل والنية     ،  أمانة العقيدة وأمانة العدالة   
  . . وهو اللطيف اخلبري. مه اهللاهو وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق اهللا الذي يعل

. والصوت اجلهري ،  كما يتقي احلركة املنظورة   ،  واهلاجس الدفني ،   عندئذ يتقي املؤمن النية املكنونة    
 . اهللا الذي خلق الصدور فهو يعلم ما يف الصدور، وهو يتعامل مع اهللا الذي يعلم السر واجلهر

|     |     | 
وذللـها  ،  إىل األرض اليت خلقها هلـم     ،  فسهم اليت خلقها اهللا    مث ينتقل م السياق من ذوات أن      

 : وأودعها أسباب احلياة
  "  .. وإليه النشور، فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي جعل لكم األرض ذلوال " 

، وسـريهم فيهـا   ،  وسهولة استقرارهم عليهـا   ؛   والناس لطول ألفتهم حليام على هذه األرض      
ينسون نعمة اهللا يف تذليلها هلـم        . . ربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها مجيعا      واستغالهلم لت 

يف هذا التعبري الذي يدرك منه كل أحد        ،  ويبصرهم ا ،  والقرآن يذكرهم هذه النعمة اهلائلة    . وتسخريها
 . وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه األرض الذلول

هذه األرض املذللة للسري فيها بالقدم      ،  يف أذهان املخاطبني القدامى    واألرض الذلول كانت تعين     
واملذللة للحياة فيها مبا حتويـه      . واملذللة للزرع واجلين واحلصاد   . وبالفلك اليت متخر البحار   ،  وعلى الدابة 

 . من هواء وماء وتربة تصلح للزرع واإلنبات
تفصيال ميد يف مساحة النص      - حىت اليوم فيما اهتدى إليه     -  وهي مدلوالت جمملة يفصلها العلم    

 . القرآين يف اإلدراك
الذي يطلق عادة    "  . . ذلوال:  " إن هذا الوصف  :  فمما يقوله العلم يف مدلول األرض الذلول      

هـي دابـة    ،  فاألرض هذه اليت نراها ثابتة مستقرة ساكنة      ! مقصود يف إطالقه على األرض    ،  على الدابة 
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وال ،  وهي يف الوقت ذاته ذلول ال تلقي براكبها على ظهرهـا          ! ! ضة مهطعة بل راحمة راك   . . متحركة
 ! مث هي دابة حلوب مثلما هي ذلول! وال ختضه وزه وترهقه كالدابة غري الذلول، تتعثر خطاها

مث تدور مع هذا حول     ،   إن هذه الدابة اليت نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل يف الساعة            
مث تركض هي والشمس واموعة الشمسـية  .  مخسة وستني ألف ميل يف الساعة  الشمس بسرعة حوايل  

ومع هذا الركض كلـه      . . مبتعدة حنو برج اجلبار يف السماء     ،  كلها مبعدل عشرين ألف ميل يف الساعة      
بل ال يرتج   ،  وال تتناثر أشالؤه  ،  يبقى اإلنسان على ظهرها آمنا مسترحيا مطمئنا معاىف ال تتمزق أوصاله          

 ! وال يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول،  وال يدوخخمه
بل يف احلياة   ،  وقد عرفنا أثر اثنتني منها يف حياة هذا اإلنسان        .  وهذه احلركات الثالث هلا حكمة    

ولو كـان   . فدورة األرض حول نفسها هي اليت ينشأ عنها الليل والنهار         . كلها على ظهر هذه األرض    
 . . ولو كان النهار سرمدا الحترقت احلياة كلها من احلـر         ،  ا من الربد  الليل سرمدا جلمدت احلياة كله    

ولو دام فصل واحد على األرض ما قامت احلياة يف          . ودورا حول الشمس هي اليت تنشأ عنها الفصول       
وال بد أن   . فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد       - أما احلركة الثالثة  . شكلها هذا كما أرادها اهللا    

 . طا بالتناسق الكوين الكبريهلا ارتبا
ثابتة على وضع واحد    ،   وهذه الدابة الذلول اليت تتحرك كل هذه احلركات اهلائلة يف وقت واحد           

 درجة ألن هذا امليل هو الذي تنشأ عنه الفصـول           5. 23حيدده ميل حمورها مبقدار      - يف أثناء احلركة  
ثناء احلركة الختلت الفصول اليت تترتـب  والذي لو اختل يف أ،  األربعة مع حركة األرض حول الشمس     

 ! عليها دورة النبات بل دورة احلياة كلها يف هذه احلياة الدنيا
كما ،   واهللا جعل األرض ذلوال للبشر بأن جعل هلا جاذبية تشدهم إليها يف أثناء حركاا الكربى              

من هـذا لتعـذر أو      ولو كان الضغط اجلوي أثقل      . جعل هلا ضغطا جويا يسمح بسهولة احلركة فوقها       
ولو كان  . فإما أن يسحقه أو يعوقه     - حسب درجة ثقل الضغط    - تعسر على اإلنسان أن يسري ويتنقل     

كما ،  أخف الضطربت خطى اإلنسان أو النفجرت جتاويفه لزيادة ضغطه الذايت على ضغط اهلواء حوله             
 ! يقع ملن يرتفعون يف طبقات اجلو العليا بدون تكييف لضغط اهلواء

ولـو كانـت    .  جعل األرض ذلوال ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح            واهللا
ولكـن  . ولتعذر اإلنبات ،  لتعذر السري فيها   - كما يفترض العلم بعد برودها وجتمدها      - صخورا صلدة 
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بـة  وأنشأ اهللا ا هذه التر    ،  العوامل اجلوية من هواء وأمطار وغريها هي اليت فتتت هذه الصخور الصلدة           
 ! وأنشأ ما فيها من النبات واألرزاق اليت حيلبها راكبو هذه الدابة الذلول. اخلصبة الصاحلة للحياة

بالنسب ،   واهللا جعل األرض ذلوال بأن جعل اهلواء احمليط ا حمتويا للعناصر اليت حتتاج احلياة إليها              
فنسبة األكسـجني   . م من األساس  وما عاشت إن قدر هلا أن تقو      ،  الدقيقة اليت لواختلت ما قامت احلياة     

 تقريبا والبقية من ثاين أكسيد الكربون بنسـبة     78 تقريبا ونسبة األزوت أو النتروجني هي        21فيه هي   
وهذه النسب هي الالزمة بالضبط لقيـام احليـاة علـى           . ثالثة أجزاء من عشرة آالف وعناصر أخرى      

 ! األرض
ومنـها حجـم     . . ت الضرورية لقيام احليـاة     واهللا جعل األرض ذلوال بآالف من هذه املوافقا       

ومسـك  . ودرجة حرارة الشـمس   . وبعد األرض عن الشمس والقمر    ،  األرض وحجم الشمس والقمر   
 . وكثافة اهلواء احمليط ا   . ونسبة توزيع املاء واليابس فيها    . وميل حمورها . ودرجة سرعتها . قشرة األرض 

وهي اليت جعلت فيها    . معة هي اليت جعلت األرض ذلوال     وهذه املوافقات جمت  . إىل آخره  . . إىل آخره . 
 . وحبياة هذا اإلنسان على وجه خاص، وهي اليت مسحت بوجود احلياة، رزقا

وبالقـدر  ،   والنص القرآين يشري إىل هذه احلقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيـق              
وهي تتواله وتتوىل كـل شـيء        -  امللك الذي بيده  - ليشعر بيد اهللا  ،  الذي يبلغ إليه علمه ومالحظته    

ولو تراخت حلظة واحدة عن احلفظ الختل هذا الكون كله          . وحتفظه وحتفظها ،  وتذلل له األرض  ،  حوله
 ! وحتطم مبن عليه وما عليه

 فإذا استيقظ ضمريه هلذه احلقيقة اهلائلة أذن له اخلالق الرمحن الرحيم باملشي يف مناكبها واألكل               
 : من رزقه فيها

  " . فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه " 
وإذا أذن له باملشي يف مناكبها فقد أذن له باملشي يف سهوهلا            . أو اجلوانب ،   واملناكب املرتفعات 

 ! فمىت أذن له يف الشموس منها فقد أذن له يف الذلول. وبطاحها من باب أوىل
مدلوال مما يتبادر إىل أذهان الناس      وهو أوسع   ،  وكله من ملكه  ،   والرزق الذي فيها كله من خلقه     

إمنا هـو   . ليحصل به على حاجياته ومتاعه    ،  فليس هو املال الذي جيده أحدهم يف يده       . من كلمة الرزق  
وهي يف األصل ترجع إىل طبيعة تكـوين        . من أسباب الرزق ومكوناته   ،  كل ما أودعه اهللا هذه األرض     
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مث . م هذه العناصر ذه النسب اليت وجـدت ـا  وطبيعة تقسي، األرض من عناصرها اليت تكونت منها     
 . على االنتفاع ذه العناصر - ومنه اإلنسان - القدرة اليت أودعها اهللا النبات واحليوان

 :  ويف اختصار نشري إىل أطراف من حقيقة الرزق ذا املعىن
 الصغر مـن    تعتمد حياة كل نبات كما هو معروف على املقادير اليت تكاد تكون متناهية يف              " 

ولكي نوضح هـذا التفاعـل      . واليت ميكن القول بأا تتنسمها    ،  ثاين أكسيد الكربون املوجود يف اهلواء     
إن أوراق الشـجر هـي      :  " الكيماوي املركب املختص بالتركيب الضوئي بأبسط طريقة ممكنة نقول        

.  إىل كربون وأكسـجني    وإن هلا القدرة يف ضوء الشمس على جتزئة ثاين أكسيد الكربون العنيد           ،  رئات
وبتعبري آخر يلفظ األكسجني وحيتفظ بالكربون متحدا مع هيدروجني املاء الذي يستمده النبـات مـن        

وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة مـن هـذه         " . حيث يفصل املاء إىل هيدروجني وأكسجني      " جذوره
وينـتج  ، ويغذي النبات نفسه .وفواكه وأزهارا، العناصر سكرا أو سليلوزا ومواد كيمائية أخرى عديدة     

ويف الوقت نفسه يلفظ النبات األكسـجني الـذي         . فائضا يكفي لتغذية كل حيوان على وجه األرض       
 . نتنسمه والذي بدونه تنتهي احلياة بعد مخس دقائق

وكل ما يتعلـق    ،  وهكذا جند أن مجيع النباتات والغابات واألعشاب وكل قطعة من الطحلب           " 
بينما ،  واحليوانات تلفظ ثاين أكسيد الكربون    . تكوينها من الكربون واملاء على األخص     تبين  ،  مبياه الزرع 

فإن احلياة احليوانية أو النباتيـة كانـت        ،  ولو كانت هذه املقايضة غري قائمة     . تلفظ النباتات األكسجني  
 متامـا ذوى    ومىت انقلب التوازن  . أو كل ثاين أكسيد الكربون تقريبا     ،  تستنفد يف النهاية كل األكسجني    

وقد اكتشف أخريا أن وجود ثاين أكسيد الكربـون         . فيلحق به اآلخر وشيكا   ،  النبات أو مات اإلنسان   
كما اكتشـف أن النباتـات تسـتخدم بعـض          ،  مبقادير صغرية هو أيضا ضروري ملعظم حياة احليوان       

 . األكسجني
جني كـان املـاء ال      فبدون اهليدرو . وإن كنا ال نتنسمه   ،  وجيب أن يضاف اهليدروجني أيضا     " 

ونسبة املاء من املادة احليوانية أو النباتية هي كبرية لدرجة تدعو إىل الدهشة وال غىن عنه مطلقـا                . يوجد
)1( . "  

 .  وهناك دور األزوت أو النتروجني يف رزق األرض
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وإحـدى  . وبدون النتروجني يف شكل ما ال ميكن أن ينمو أي نبات من النباتـات الغذائيـة                " 
معينة تسكن   " بكتريا " يلتني اللتني يدخل ا النتروجني يف التربة الزراعية هي طريق نشاط جراثيم           الوس

وهذه اجلـراثيم تأخـذ     . مثل الربسيم واحلمص والبسلة والفول وكثري غريها      ،  يف جذور النباتات البقلية   
النبات يبقى بعض هـذا     نتروجني اهلواء وحتيله إىل نتروجني مركب قابل ألن ميتصه النبات وحني ميوت             

 . النتروجني املركب يف األرض
. وذلك عن طريق عواصـف الرعـد      . وهناك طريقة أخرى يدخل ا النتروجني إىل األرض        " 

فيسقطه املطـر إىل  ، وحد بني قدر قليل من األكسجني وبني النتروجني     ،  وكلما ومض برق خالل اهلواء    
 يستطيع النبات امتصاصها ألنـه ال يقـدر علـى           أي يف الصورة اليت    " )1(األرض كنتروجني مركب    

  " .  كما أسلفنا78امتصاص النتروجني اخلالص من اهلواء ونسبته فيه حوايل 
 واألرزاق املخبوءة يف جوف األرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إىل طبيعـة تكـوين                

بيانات السريعة أوسع مدلوال    فالرزق يف ضوء هذه ال    . وال نطيل شرحها  . األرض واألحوال اليت البستها   
وحـني  . وأعمق أسبابا يف تكوين األرض ذاا ويف تصميم الكون كله         . مما يفهمه الناس من هذا اللفظ     
كما مينح البشر القـدرة علـى       ؛  فهو يتفضل بتسخريه هلم وتيسري تناوله     ،  يأذن اهللا للناس يف األكل منه     

  "  . . لوا من رزقهفامشوا يف مناكبها وك:  " تناوهلا واإلنتفاع ا
وبكل ما يسـخره اهللا     ،   وهو حمدود بزمن مقدر يف علم اهللا وتدبريه زمن اإلبتالء باملوت واحلياة           

 : فإذا انقضت فترة اإلبتالء كان املوت وكان ما بعده. للناس يف هذه احلياة
  "  . . وإليه النشور " 
وهو على كل شـيء  ؟ وال ملجأ منه إال إليه ؟وامللك بيده؟ وإال فإىل أين إن مل يكن إليه      . .  إليه

 ؟ قدير
|     |     | 

ويف هذا اليسر الفائض بـإذن اهللا       ،  وبينما هم يف هذا األمان على ظهر األرض الذلول         -  واآلن
ويثري اجلـو   . اآلن يهز هذه األرض الساكنة من حتت أقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي متور              . . وأمره

يهز هذه األرض يف حسـهم ويـثري هـذا           . . اصب يضرب الوجوه والصدور   من حوهلم فإذا هو ح    
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، وميدوا بأبصارهم إىل السـماء وإىل الغيـب       ،  لينتبهوا من غفلة األمان والقرار    ،  احلاصب يف تصورهم  
 : ويعلقوا قلوم بقدر اهللا

 أم أمنتم مـن يف السـماء أن       ؟  أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور           " 
 "  ؟  فكيف كان نكـري   . ولقد كذب الذين من قبلهم    ! فستعلمون كيف نذير  ؟  يرسل عليكم حاصبا  

 .. 
وحيلبوا فينالون من رزق اهللا فيها نصيبهم       ،   والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول       

 اهللا بـأن    عندما يـأذن  ،  يف بعض األحيان  ،  يعرفون كيف تتحول إىل دابة غري ذلول وال حلوب        ! املعلوم
وميور كل ما عليها ويضطرب فال متسكه قـوة         ! تضطرب قليال فريتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم        

اليت ،  الكامن يف الدابة الذلول   ،  اليت تكشف عن الوحش اجلامح    ،  ذلك عند الزالزل والرباكني   . وال حيلة 
م فيها كل ما شيد اإلنسـان       وال جتمح إال ثواين معدودات يتحط     ،  ميسك اهللا بزمامها فال تثور إال بقدر      

 . . وهـي متـور    . . أو يغوص يف جوفها عندما تفتح أحد أفواهها وختسف كسفه منها          ؛  على ظهرها 
 . البشر وال ميلكون من هذا األمر شيئا وال يستطيعون

من ،   وهم يبدون يف هول الزلزال والربكان واخلسف كالفئران الصغرية حمصورة يف قفص الرعب            
 ! الهية غافلة عن القدرة الكربى املمسكة بالزمامحيث كانت آمنة 

وهـم  . وحترق وتصـعق  ،   والبشر كذلك يشهدون العواصف اجلاحمة احلاصبة اليت تدمر وخترب        
، والعاصفة حني تزأر وتضرب باحلصى احلاصب     . بكل ما يعلمون وما يعملون    ،  بإزائها ضعاف عاجزون  

و يقف اإلنسان أمامها صغريا هزيال حسـريا حـىت          وتأخذ يف طريقها كل شيء يف الرب أو البحر أو اجل          
 ! يأخذ اهللا بزمامها فتسلس وتلني

ويغريهم األمـان بنسـيان     ،   والقرآن يذكر البشر الذين خيدعهم سكون الدابة وسالمة مقادا        
واألرض الثابتة حتت أقدامهم    . يذكرهم ذه اجلمحات اليت ال ميلكون من أمرها شيئا        . خالقها ومروضها 

والريح الرخاء من حوهلم تتحول إىل إعصار حاصب ال تقف لـه            . وتقذف باحلمم وتفور  ،   ومتور ترتج
حيذرهم وينذرهم يف ديد يرج األعصـاب        . . وال تصده عن التدمري   ،  قوة يف األرض من صنع البشر     

 . وخيلخل املفاصل
  " ! ! ! فستعلمون كيف نذير " 

 : وقائع الغابرين املكذبنيومن ،  ويضرب هلم األمثلة من واقع البشرية
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  "  . . ؟ فكيف كان نكري، ولقد كذب الذين من قبلهم " 
:  " وهو يسأهلم . ولقد أنكر اهللا ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا       ،  والنكري اإلنكار وما يتبعه من اآلثار     

فقد كانت آثار الدمار واخلراب تصف هلم كيف كان         ،  وهم يعلمون كيف كان    " ؟  فكيف كان نكري  
 ! وكيف كان ما أعقبه من تدمري! ذا النكريه

، هو األمان الذي يوحي بالغفلة عن اهللا وقدرتـه وقـدره          ،   واألمان الذي ينكره اهللا على الناس     
ويرجـو رمحتـه    ،  فاملؤمن يطمئن إىل ربه   . فهذا غري ذاك  . وليس هو االطمئنان إىل اهللا ورعايته ورمحته      

إمنـا يـدعوه إىل     ،  لنسيان واالنغمار يف غمرة األرض ومتاعها     ولكن هذا ال يقوده إىل الغفلة وا      . وفضله
مـع اإلخبـات   ، والتوقي مـن املخبـوء يف قـدره    ،  واحلذر من غضبه  ،  واحلياء من اهللا  ،  التطلع الدائم 
 . واالطمئنان

مستجمعا  ع   ما رأيت رسول اهللا   :  " أا قالت  ل عن عائشة  - بإسناده -  قال اإلمام أمحد  
إذا رأى غيما أو رحيا عرف       ع   كان رسول اهللا  : وقالت. إمنا كان يبتسم  . واتهضاحكا حىت أرى منه هل    

وأراك إذا  ،  يا رسول اهللا إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر             : قالت. ذلك يف وجهه  
 ما  يا عائشة  :  " - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم      - فقال رسول اهللا  . رأيته عرفت يف وجهك الكراهية    

 " )1(، هذا عارض ممطرناوقد رأى قوم العذاب وقالوا. قد عذب قوم بالريح؟ يؤمنين أن يكون فيه عذاب
وهو ال ينـايف    . ومبا قصه القرآن من هذا يف سريه      ،   فهذا هو اإلحساس اليقظ الدائم باهللا وقدره      

 . االطمئنان إىل رمحة اهللا وتوقع فضله
ورد األمر حباله وكليته إىل مـن بيـده         . ىل السبب األول   مث هو إرجاع مجيع األسباب الظاهرة إ      

وسائر القـوى   ،  والعواصف،  والرباكني والزالزل ،  فاخلسف واحلاصب . امللك وهو على كل شيء قدير     
وكل ما يذكره البشر    . إمنا أمرها إىل اهللا   . الكونية والظواهر الطبيعية ليس يف أيدي البشر من أمرها شيء         

. وال حيمون أنفسهم منـها    ،  ولكنهم ال يتدخلون يف أحداثها    ،  تفسري حدوثها عنها فروض حياولون ا     
كما لو كان   ،  أو إعصار من أعاصريها   ،  وكل ما ينشئونه على ظهر األرض تذهب به رجفة من رجفاا          

ومنشئ نواميسه اليت حتكم هـذه      ،  فأوىل هلم أن يتوجهوا يف أمرها إىل خالق هذا الكون         ! لعبا من الورق  
حيـث   - وأن يتطلعوا إىل السماء   . ومودعه القوى اليت يتجلى جانب منها يف هذه األحداث        ،  الظواهر

 . فيتذكروا اهللا الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير - هي رمز للعلو
                                                 

 .  أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن وهب)1(
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ولكن . عامل بالقدر الذي أعطاه اهللا من العلم      .  إن اإلنسان قوي بالقدر الذي وهبه اهللا من القوة        
وهذه القوى تسري وفـق     . وقواه من إمداده  ،  ونواميسه من صنعه  ،  امه يف يد خالقه   هذا الكون اهلائل زم   

وما يعلمه اإلنسان منـها مقـدور       ،  وما يصيب اإلنسان منها مقدور مرسوم     . نواميسه يف حدود قدره   
والوقائع اليت حتدث تقف هذا اإلنسان بني احلني واحلني أمام قوى الكون اهلائلة مكتوف اليدين               . معلوم
ويسـخر  ، وإال أن يتطلع إىل عونه ليواجهها    ؛  ليس له إال أن يتذكر خالق هذه القوى ومروضها        ،  احسري

 . ما هو مقدور له أن يسخره منها
ويغتر وينخدع مبا يقسم اهللا له من العلم ومن القدرة علـى تسـخري    ،   وحني ينسى هذه احلقيقة   

احلقيقي الذي يرفع الروح إىل مصدرها      فإنه يصبح خملوقا مسيخا مقطوعا عن العلم        ،  بعض قوى الكون  
بينما العامل املؤمن يركـع يف مهرجـان الوجـود          ! وخيلد إىل األرض يف عزلة عن روح الوجود       ؛  الرفيع
 ! وهو متاع ال يعرفه إال من ذاق حالوته حني يكتبها اهللا له. ويتصل ببارئ الوجود اجلليل، اجلميل

جلاء إىل موقف العجز والتسليم سـواء رزق هـذه           على أن قوى الكون اهلائلة تلجئ اإلنسان إ       
مث يواجه قـوى    . ويبلغ من القوة ما يبلغ    ،  ويبدع ما يبدع  ،  فهو يكشف ما يكشف   . احلالوة أم حرمها  

وقد يستطيع أن يتقي العاصفة أحيانا ولكن العاصفة متضـي يف   . الكون يف انكسار احلسري الصغري اهلزيل     
وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن حيتمي من         ،   يقف يف طريقها   وال ميلك أن  . طريقها ال ميلك وقفها   
ويف البحـر   . وأحيانا تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانـه        . . أحيانا!  . . العاصفة ويرتوي عنها  

أما الزلزال والربكان فهمـا     . تتناوحه األمواج واألعاصري فإذا أكرب سفائنه كلعبة الصيب يف مهب الرياح          
اإلنسان يقـوم    " فليس إال العمى هو الذي يهيئ لبعض املناكيد أن        ! ل الزمان إىل آخر الزمان    مها من أو  

 ! أو أنه سيد هذا الوجود، يف هذا الوجود " وحده
. موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء اهللا       .  إن اإلنسان مستخلف يف هذه األرض بإذن اهللا       

، ولو ختلت عنه يد اهللا حلظة لسحقته أقل القوى املسخرة لـه           . هواهللا رازقه و معطي   . واهللا كالئه وحاميه  
فليعرف من  . وكرمي. وحمفوظ. وألكله الذباب وما هو أصغر من الذباب ولكنه بإذن اهللا ورعايته مكلوء           

 . وذلك الفضل العظيم، أين يستمد هذا التكرمي
|     |     | 

وال ،  يف مشهد يرونه كثريا   . ة التأمل والتفكري  إىل ملس ،   بعدئذ ينتقل م من ملسة التهديد والنذير      
 . وأثر من آثار التدبري اإلهلي اللطيف، وهو مظهر من مظاهر القدرة. يتدبرونه إال قليال
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 "  إنه بكل شيء بصري   ،  ما ميسكهن إال الرمحن   ؟  أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن       " 
 . . 

. ما تشي به من القدرة والعظمـة      ،  نا بوقوعها املتكرر  تنسي،   وهذه اخلارقة اليت تقع يف كل حلظة      
حالـة  : وهو يف احلـالني  ،  مث يقبضهما ويضمهما  ،  وهو يصف جناحيه ويفردمها   ،  ولكن تأمل هذا الطري   

ويأيت حبركات  ؛  يسبح فيه سباحة يف يسر وسهولة     ،  وحالة القبض العارضة يظل يف اهلواء     ،  الصف الغالبة 
 ! حركات استعراضية جلمال التحليق واالنقضاض واالرتفاعخييل إىل الناظر أحيانا أا 
وال ميلـه   ،  ال ميله النظر  ،  ومتابعة كل نوع من الطري يف حركاته اخلاصة بنوعه        ،   تأمل هذا املشهد  

 ! الذي يتعانق فيه الكمال واجلمال، وهو متعة فوق ما هو مثار تفكري وتدبر يف صنع اهللا البديع. القلب
 : ظر إىل هذا املشهد املثري والقرآن يشري بالن

  "  . . ؟ أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن " 
 :  مث يوحي مبا وراءه من التدبري والتقدير

  "  . . ما ميسكهن إال الرمحن " 
امللحوظ فيه كـل صـغرية      ،   والرمحن ميسكهن بنواميس الوجود املتناسقة ذلك التناسق العجيب       

النواميس اليت تكفل توافر آالف املوافقـات يف األرض          . . اب اخللية والذرة  احملسوب فيه حس  ،  وكبرية
 . وتظل تتكرر بانتظام، لتتم هذه اخلارقة وتتكرر، واجلو وخلقة الطري

وهي اليت حتفـظ    . وعنايته احلاضرة اليت ال تغيب    ،   والرمحن ميسكهن بقدرته القادرة اليت ال تكل      
فال تفتر وال ختتل وال تضطرب غمضة عني إىل مـا           . ق ويف انتظام  هذه النواميس أبدا يف عمل ويف تناس      

ذا التعبري املباشر الذي يشي بيد الرمحن متسك بكل طـائر            "  . . ما ميسكهن إال الرمحن   :  " شاء اهللا 
 ! وهو معلق يف الفضاء، والطائر صاف جناحيه وحني يقبض، وبكل جناح

  "  . . إنه بكل شيء بصري " 
ويرعى كل شـيء يف     ،  ويعطي القدرة ،  ومن مث يهيئ وينسق   . ويبصر أمره وخيربه  .  يبصره ويراه 

 . كل حلظة رعاية اخلبري البصري
كإمساك سائر  .  وإمساك الطري يف اجلو كإمساك الدواب على األرض الطائرة مبا عليها يف الفضاء            

قوم وقلوم إىل كـل مشـهد       ولكن القرآن يأخذ بأبصار ال    . األجرام اليت ال ميسكها يف مكاا إال اهللا       
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، وإال فصنعة اهللا كلها إعجاز وكلها إبـداع       . ويلمس قلوم بإحياءاته وإيقاعاته   ؛  ميلكون رؤيته وإدراكه  
حسـب  . ويلحظ منها ما يـراه ، وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما يطيقه. وكلها إحياء وكلها إيقاع 

 . توفيق اهللا
|     |     | 

بعـد أن   ،  ى تعود م إىل مشهد البأس والفزع من اخلسف واحلاصب          مث يلمس قلوم ملسة أخر    
فريدد قلوم بني شىت اللمسات عودا وبدءا كما يعلـم اهللا  . جال م هذه اجلولة مع الطري السابح اآلمن 

 : من أثر هذا الترداد يف قلوب العباد
  "  . .  يف غرورإن الكافرون إال؟ أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرمحن " 

وذكرهم مصائر الغابرين الـذين أنكـر اهللا علـيهم          ،   وقد خوفهم اخلسف وخوفهم احلاصب    
من هو هـذا    ؟  غري اهللا ،  من هو هذا الذي ينصرهم وحيميهم من اهللا       : فهو يعود ليسأهلم  . فأصام التدمري 

غرور يهيئ هلم أم يف      .  "  .إن الكافرون إال يف غرور    " ؟    الذي يدفع عنهم بأس الرمحن إال الرمحن      
بال شفاعة هلم من إميـان وال  ، وهم يتعرضون لغضب الرمحن وبأس الرمحن، أمن ويف محاية ويف اطمئنان  
 . عمل يسترتل رمحة الرمحن

مث يلجون يف   ،  مث ال خيشون ذهابه   ،  وينسون مصدره ،   وملسة أخرى يف الرزق الذي يستمتعون به      
 : التبجح واإلعراض

  "  . . بل جلوا يف عتو ونفور؟ الذي يرزقكم إن أمسك رزقهأم من هذا  " 
يف تصميم هذا الكـون ويف      ،  معقود بإرادة اهللا يف أول أسبابه      - كما سلف  -  ورزق البشر كله  

فهي أسبق منهم   . وال تتعلق بعملهم بتاتا   ،  عناصر األرض واجلو وهي أسباب ال قدرة للبشر عليها إطالقا         
 . وهي أقدر منهم على حمو كل أثر للحياة حني يشاء اهللا، م يف الطاقةوهي أكرب منه، يف الوجود

أو أمسك العناصر األوىل اليت منـها ينشـأ         ،  أو أمسك اهلواء  ،   فمن يرزق البشر إن أمسك املاء     
 ؟ وجود األشياء

 إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهدا وأعمق جذورا مما يتبادر إىل الذهن عندما يسمع هذه                
 . وإرساله لألسباب وإمساكها حني يشاء، ومرد كل صغرية وكبرية فيه إىل قدرة اهللا وقدره .الكلمة
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مما يتـوهم   ،   ويف هذا املدلول الكبري الواسع العميق تنطوي سائر املدلوالت القريبة لكلمة الرزق           
سـباب  وكلها مرتبطـة بقيـام األ      . . واإلنتاج،  واإلبداع،  كالعمل،  اإلنسان أا من كسبه ويف طوقه     

فـأي نفـس يتنفسـه    . والعناصر األوىل من جهة ومتوقفة على هبة اهللا لألفراد واألمم من جهة أخرى            
وخلق له الـنفس    ،  ومنحه املقدرة والطاقة  ،  الذي أنشأه ،  إال من رزق اهللا   ،  وأي حركة يتحركها  ،  العامل

هد عقلي يبذله خمتـرع     وأي ج ؟  واملادة اليت حتترق يف جسده فتمنحه القدرة على احلركة        ،  الذي يتنفسه 
وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إال يف        ؟  إال وهو من رزق اهللا الذي منحه القدرة على التفكري واإلبداع          

أم من هـذا  . .  " ؟  وإال بأسباب كونية وإنسانية هي من رزق اهللا أصال،  مادة هي من صنع اهللا ابتداء     
  "  . . ! ؟ الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

  " .  يف عتو ونفوربل جلوا " 
، وأم عيال على اهللا فيه    ،  بعد تقريره حلقيقة الرزق   ،  وهيئة متبجحة ،   والتعبري يرسم خدا مصعرا   

الرازق العائـل   ،  ما يقع من العيال يف مواجهة املطعم الكاسي       ،  والتبجح والتصعري ،  وأقبح العتو والنفور  
 !  عاتون معرضون وقحاءوهم بعد ذلك. وهم خلو من كل شيء إال ما يتفضل به عليهم

، ويف إعراض نـافر   ،   وهو تصوير حلقيقة النفوس اليت تعرض عن الدعوة إىل اهللا يف طغيان عات            
وأا ال متلك من أمر وجودها وحياا ورزقها شـيئا          ،  وأا تعيش على فضله   ،  وتنسى أا من صنع اهللا    

 ! على اإلطالق
|     |     | 

ويزعمون ألنفسهم أم أهـدى     ؛  ومن معه بالضالل   ع    النيب يتهمون - مع هذا  -  ولقد كانوا 
ومن مث يصور هلم واقع حاهلم وحال املؤمنني        . كما يصنع أمثاهلم مع الدعاة إىل اهللا يف كل زمان         ! سبيال

 : يف مشهد حي جيسم حقيقة احلال
 "  . . ؟ أم من ميشي سويا علـى صـراط مسـتقيم     ؟  أفمن ميشي مكبا على وجهه أهدى      " 

ي ميشي مكبا على وجهه إما أن يكون هو الذي ميشي على وجهه فعال ال على رجليه يف اسـتقامة        والذ
! مث ينهض ليعثر من جديـد     ،  وإما أن يكون هو الذي يعثر يف طريقه فينكب على وجهه          ،  كما خلقه اهللا  

وأيـن  ! وال تنتهي إىل هدى وال خري وال وصول       ،  وهذه كتلك حال بائسة تعاين املشقة والعسر والتعثر       
وهدفـه أمامـه واضـح      ،  هي من حال الذي ميشي مستقيما سويا يف طريق ال عوج فيه وال عثـرات              

 ! ؟مرسوم
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الذي يصـطدم  ، احملروم من هداه،  إن احلال األوىل هي حال الشقي املنكود الضال عن طريق اهللا 
فهو أبدا  ،  ا غري طريقها  وطريق،  ويتخذ له مسارا غري مسارها    ،  ألنه يعترضها يف سريه   ،  بنواميسه وخملوقاته 

 . وأبدا يف ضالل، وأبدا يف عناء، يف تعثر
الذي يسري وفق نواميسه يف     ،  املمتع داه ،   واحلال الثانية هي حال السعيد ادود املهتدي إىل اهللا        

وهو موكب هذا الوجود كله     . الذي يسلكه موكب اإلميان واحلمد والتمجيد     ،  الطريق الالحب املعمور  
 .  أحياء وأشياءمبا فيه من

  . . وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضالل.  إن حياة اإلميان هي اليسر واالستقامة والقصد
 ! إمنا هو سؤال التقرير واإلجياب؟ وهل األمر يف حاجة إىل جواب؟  فأيهما أهدى

اعة مشهد مج  . .  ويتوارى السؤال واجلواب ليتراءى للقلب هذا املشهد احلي الشاخص املتحرك         
ومشـهد مجاعـة    . أو يتعثرون وينكبون على وجوههم ال هدف هلم وال طريق         ،  ميشون على وجوههم  

 . هلدف مرسوم، يف طريق مستقيم، مستقيمة اخلطوات، أخرى تسري مرتفعة اهلامات
  . .  يف التعبري بالتصوير)1(على طريقة القرآن ، وإطالق احلياة يف الصور،  إنه جتسيم احلقائق

 |     ||     
وأدوات اإلدراك مث مل    ،  يذكرهم مبا وهبهم اهللا من وسائل اهلـدى       ،   وعلى ذكر اهلدى والضالل   

 : ومل يكونوا من الشاكرين، ينتفعوا ا
  "  . . قليال ما تشكرون، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة، هو الذي أنشأكم: قل " 

وتثبت ذاـا بتوكيـد    ،   على العقل البشري   حقيقة تلح ،   وحقيقة أن اهللا هو الذي أنشأ اإلنسان      
، وهو مل يوجد نفسـه  - وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من اخلالئق - فاإلنسان قد وجد  . يصعب رده 

فوجـود  . وال مفر من االعتراف خبالق     . . فال بد أن يكون هناك من هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده           
 . راة فيها نوع من املماحكة ال يستحق االحترامواملما. اإلنسان ذاته يواجهه ذه احلقيقة

  . .  والقرآن يذكر هذه احلقيقة هنا ليذكر جبانبها ما زود اهللا به اإلنسان من وسائل املعرفة
  "  . . وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة " 

                                                 
" .  التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب" التخييل احلسي والتجسيم " وفصل " . طريقة القرآن :  "  يراجع فصل)1(

 " . دار الشروق " 
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 : نعمة اإلنشاء ونعمة السمع واألبصار واألفئدة:  وما قابل اإلنسان به هذه النعمة
  "  . . قليال ما تشكرون " 

واألفئدة اليت يعرب ا    .  والسمع واألبصار معجزتان كبريتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة        
وهي سر اهللا   . ومل يعرف بعد عنها إال القليل     . معجزة أعجب وأغرب  ،  القرآن عن قوة اإلدراك واملعرفة    

  . . يف هذا املخلوق الفريد
 : يف معرفة شيء عن معجزيت السمع والبصر نذكر منها حملة وللعلم احلديث حماوالت 

إن االهتـزاز   : ويقول العلـم  . وال يعلم اال اهللا أين تنتهي     ،  تبدأ حاسة السمع باألذن اخلارجية     " 
وهذه تنقلها إىل   . ليقع على طبلة األذن   ،  اليت تنظم دخوله  ،  الذي حيدثه الصوت يف اهلواء ينقل إىل األذن       

 . التيه داخل األذن
ويف القسم اللوليب وحده أربعة     . والتيه يشتمل على نوع من األقنية بني لولبية ونصف مستديرة          " 

 . آالف قوس صغرية متصلة بعصب السمع يف الرأس
وكيف ركبت هذه األقواس اليت تبلغ عدة آالف كل منـها           ؟  فما طول القوس منها وحجمها     " 

هذا كلـه يف    . ك عن العظام األخرى الدقيقة املتماوجة     ناهي؟  وما احليز الذي وضعت فيه    ؟  تركيبا خاصا 
دقة وعظمة  . وتنتهي األعصاب بأهداب دقيقة   . ويف األذن مائة ألف خلية مسعية     ! التيه الذي ال يكاد يرى    

 . )1( " حتري األلباب
وهي ،  اليت حتتوي على مائة وثالثني مليونا من مستقبالت الضوء        ،  ومركز حاسة اإلبصار العني    " 

وذلك خبالف العدد    . . وتتكون العني من الصلبة والقرنية واملشيمة والشبكية      .  أعصاب اإلبصار  أطراف
 . )2(اهلائل من األعصاب واألوعية 

والطبقة اليت يف أقصى الداخل تتكون من أعـواد         ،  وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة      " 
وقد نظمـت  . الثانية ثالثة ماليني خمروطوعدد ، إن عدد األوىل ثالثون مليون عود   : ويقال. وخمروطات

، وعدسة عينيك ختتلف يف الكثافة     . . كلها يف تناسب حمكم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات        

                                                 
 . 57اهللا والعلم احلديث لألستاذ عبد الرزاق نوفل ص :  منقول عن كتاب)1(
 . 58املصدر السابق ص :  منقول عن)2(
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وال حيصل اإلنسان على مثل ذلك يف أية مـادة مـن جـنس واحـد              ،  ولذا جتمع كل األشعة يف بؤرة     
  "  . . )1(كالزجاج مثال 

وهي قوة اإلدراك والتمييز واملعرفـة      .  اخلاصية اليت صار ا اإلنسان إنسانا       فأما األفئدة فهي هذه   
واليت محل ا األمانة اليت أشفقت من محلها السماوات         . اليت استخلف ا اإلنسان يف هذا امللك العريض       

اهللا القـومي   واإلستقامة اإلرادية على منهج     ،  واالهتداء الذايت ،  أمانة اإلميان االختياري  . واألرض واجلبال 
فهي سر اهللا يف اإلنسـان مل       ! داخل اجلسم أو خارجه   ،  وال مركزها ،   وال يعلم أحد ماهية هذه القوة      )2(

 . يعلمه أحد سواه
:  " فإنه مل يشكر  ،   وعلى هذه اهلبات الضخمة اليت أعطيها اإلنسان لينهض بتلك األمانة الكربى          

كما يذكرهم القـرآن يف هـذا       ،  ياء عند التذكري به   وهو أمر يثري اخلجل واحل     "  . . قليال ما تشكرون  
وهو ال يوفيها حقها لو عـاش للشـكر دون   ؛ ال يشكر نعمة اهللا عليه، اال ويذكر كل جاحد وكافر 

 ! سواه
|     |     | 

.  مث يذكرهم أن اهللا مل ينشئ البشر ومينحهم هذه اخلصائص عبثا وال جزافا لغري قصد وال غايـة                 
 : مث اجلزاء يف يوم اجلزاء. ياة لالبتالءإمنا هي فرصة احل

  "  . . هو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون: قل " 
ومهـا  . اجلمع بعد النشر يف األرجـاء     : واحلشر. وحيمل كذلك معىن االنتشار   . اإلكثار:  والذرء

كثار مـن اخللـق   ذلك مشهد لإل. تقابلهما من الناحية املعنوية، حركتان متقابلتان من الناحية التصورية    
وجيمعهما السياق  ! وهذا مشهد جلمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر       . ونشرهم أو نثرهم يف األرض    

وليتذكر البشر وهم منتشرون يف     . ليتقابل املشهدان يف احلس والتصور على طريقة القرآن       ،  يف آية واحدة  
ووراء االبـتالء   ،  ناك أمرا وراء هذا   وأن ه . هي اجلمع واحلشر  ،  األرض أن هناك غاية هم صائرون إليها      

 . باملوت واحلياة
 : وارتيام يف هذا الوعد،  مث حيكي شكهم يف هذا احلشر

                                                 
 . 113ترمجة األستاذ حممود صاحل الفلكي ص " علم يدعو لإلميان ال:  "  نقال عن كتاب)1(

 2886 – 2884يف ص    . . إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال      :  " يراجع تفسري قوله تعاىل   ) 2(
 .  من الظالل22من اجلزء 
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  "  . . ؟ ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني " 
فإن معرفة موعد هـذا الوعـد       . كما أنه سؤال املماحك املتعنت    .  وهو سؤال الشاك املستريب   

ويسـتوي بالقيـاس   . وهو أنه يوم اجلزاء بعد االبتالء، وال عالقة هلا حبقيقته؛ ؤخروميقاته ال تقدم وال ت  
وأم جمازون  ،  وأم حمشورون فيه  ،  فاملهم أنه آت   . . إليهم أن جييء غدا أو أن جييء بعد ماليني السنني         

 . مبا عملوا يف احلياة
وال عالقة هلـذا  ، م يف معرفته ألنه ال مصلحة هل   ،   ومن مث مل يطلع اهللا أحدا من خلقه على موعده         

بل املصـلحة   ،  وال أثر له يف التكاليف اليت يطالب الناس ا استعدادا ملالقاته          ،  بطبيعة هذا اليوم وحقيقته   
 : دون اخللق مجيعا، واختصاص اهللا بعلم ذلك املوعد، واحلكمة يف إخفاء ميقاته عن اخللق كافة

  " . ر مبنيوإمنا أنا نذي، قل إمنا العلم عند اهللا " 
. وتتجرد ذات اهللا ووحدانيته بال شبيه وال شريك       .  وهنا يربز جبالء فارق ما بني اخلالق واملخاليق       

يف مقامهم متأدبني عند مقام      - )1(مبا فيهم الرسل واملالئكة      - ويقف اخللق . ويتمحض العلم له سبحانه   
. ومهميت البيـان ، وظيفيت اإلنذار "  . . ير مبنيوإمنا أنا نذ  . إمنا العلم عند اهللا   : قل:  " األلوهية العظيم 

 . أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بال شريك
خييل السياق القرآين كأن هذا اليوم الذي يسألون        ،   وبينما هم يسألون يف شك وجيابون يف جزم       

 : نفكان فيه ما كا. وكأمنا هم واجهوه اآلن؛ واملوعد الذي يشكون فيه قد حان، عنه قد جاء
  " ! هذا الذي كنتم به تدعون: وقيل، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا " 

وبدا فيها  ،  فسيئت وجوههم .  فقد رأوه قريبا مواجها هلم حاضرا أمامهم دون توقع ودون متهيد          
 وهو. هذا هو حاضرا قريبا    "  . . هذا الذي كنتم به تدعون    : وقيل:  " ووجه إليهم التأنيب  . االستياء

 ! الذي كنتم تدعون أنه لن يكون
ملواجهة حالة التكذيب أو الشك مبفاجأة      ،   وهذه الطريقة يف عرض ما سيكون تتكرر يف القرآن        

 . شعورية تصويرية تقف املكذب أو الشاك وجها لوجه مع مشهد حاضر ملا يكذب به أو يشك فيه

                                                 
مـا  :  "  عن الساعة، فقـال    –  صلى اهللا عليه وسلم    –سأل جربيل النيب    . .  يف حديث حقيقة اإلسالم واإلميان       )1(

 . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي"  . . املسؤول عنها بأعلم من السائل 
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أما خط الزمن بينه وبني البشر      ؛  فهذا اليوم كائن يف علم اهللا     .  مث هي يف الوقت ذاته تصور حقيقة      
ولو أذن  . وهي مسألة نسبية ال متثل احلقيقة اردة كما هي يف حساب اهللا           . فهو قائم بالقياس إىل البشر    

ومـن موقـف    ،  فهذا االنتقال املفاجئ هلم من الدنيا إىل اآلخرة       . اهللا لرأوه اللحظة كما هو يف علم اهللا       
يف . يشري إىل حقيقة قائمة لو أذن اهللا ا النكشفت هلم         ،  ة واملفاجأة الشك واالرتياب إىل موقف املواجه    

 . الوقت الذي يصور هلم هذه احلقيقة تصويرا يهز مشاعرهم
|     |     | 

وكـانوا  ؛  واحلفنة املؤمنة اليت معه أن يهلكوا فيسترحيوا منـهم         ع    ولقد كانوا يتربصون بالنيب   
. فتسكن هذه الزوبعة اليت أثارا الـدعوة يف صـفوفهم  ،  األجليتواصون بينهم بالصرب عليه حىت يوافيه 

وألم يكذبون على   ،  كما كانوا يتبجحون أحيانا فيزعمون أن اهللا سيهلك حممدا ومن معه ألم ضالون            
ينبههم إىل أن أمنيتهم حىت لو حتققت ال تعصمهم هم          ،  فهنا أمام مشهد احلشر واجلزاء    ! اهللا فيما يقولون  

 : فأوىل هلم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا املوعد الذي واجههم به كأنه واقع م. كفر والضاللمن عاقبة ال
  "  . . ؟ فمن جيري الكافرين من عذاب أليم، أرأيتم إن أهلكين اهللا ومن معي أو رمحنا: قل " 

 فما يـنفعهم أن تتحقـق     ! وهو األوىل ،  والتفكري يف شأم  ،   وهو سؤال يردهم إىل تدبر حاهلم     
واهللا باق  . كما ال ينقذهم بطبيعة احلال أن يرحم اهللا نبيه ومن معه           - أمانيهم فيهلك اهللا النيب ومن معه     

  . . وهو الذي ذرأهم يف األرض وإليه حيشرون. ال ميوت
إمنا يلـوح هلـم   . وال ينص على أم كافرون؟ فمن جيريكم من عذاب أليم:  ولكنه ال يقول هلم 

وهو أسلوب يف الـدعوة      "  . . فمن جيري الكافرين من عذاب أليم     :  " كافرينبالعذاب الذي ينتظر ال   
، فلو جاهم بأم كافرون   . ويدع هلم فرصة للتراجع عن موقفهم من ناحية       ،  خيوفهم من ناحية  ،  حكيم

 فرمبا جهلوا ومحقوا وأخذم العزة باإلمث أمـام االـام املباشـر            . . وأنه ال مفر هلم من العذاب األليم      
 . والتهديد

 !  ففي بعض احلاالت يكون أسلوب التلميح أفعل يف النفس من أسلوب التصريح
إىل تقرير موقف املؤمنني من رم وثقتهم به وتوكلـهم          ،   مث يترقى من هذه التسوية بني األمرين      

 . وبأن الكافرين يف ضالل مبني، وثقتهم داهم، مع التلميح إىل اطمئنام ألميام، عليه
  . .  " فستعلمون من هو يف ضالل مبني. هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا: قل  "
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فهـو لـن    ؛  هنا يشري إىل رمحته العميقة الكبرية برسوله واملؤمنني معـه          " الرمحن "  وذكر صفة 
 . يهلكهم كما يتمىن الكافرون أو كما يدعون

وصـلة   . .  " آمنا به  " لة اإلميان ص. إىل إبراز الصلة اليت تربطهم برم الرمحن       ع   ويوجه النيب 
 سبحانه - واهللا. والتعبري يشي بالقرىب بينهم وبني الرمحن      . . عليه وحده  . .  " وعليه توكلنا  " التوكل

. ويوجهه إىل هذا اإلعـالن ، هو الذي يتفضل على رسوله وعلى املؤمنني فيأذن له بإعالن هذه القرىب   -
وأنت مـأذون   . فأنت ومن معك موصولون يب منتسبون إيل      .  الكفار ال ختف مما يقوله   : وكأمنا ليقول له  

  . . وهذا ود من اهللا وتكرمي . . . فقل هلم! وهذا املقام، مين يف أن تظهر هذه الكرامة
وهو أسلوب كذلك من     "  . . فستعلمون من هو يف ضالل مبني     :  "  مث ذلك التهديد امللفوف   

! يدعوهم إىل مراجعة موقفهم خمافة أن يكونوا هـم الضـالني          و؛  شأنه أن خيلخل اإلصرار على اجلحود     
ويف الوقت ذاته    " ؟  فمن جيري الكافرين من عذاب أليم     :  " فيتعرضوا للعذاب الذي سبق ذكره يف اآلية      

وهو أسلوب يف الـدعوة يناسـب بعـض         . حىت ال تأخذهم العزة باإلمث    ،  ال جيبههم بأم ضالون فعال    
  . . حاالت النفوس

     ||     | 
وذلـك  ،   وأخريا جييء اإليقاع األخري يف السورة يلمح هلم بعذاب الدنيا قبل عـذاب اآلخـرة              

 : حبرمام من سبب احلياة األول وهو املاء
  "  . . ؟ أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني: قل " 

وهـي  . النابع الفائض املتدفق  : واملعني. الغائر الذاهب يف األرض ال يقدرون عليه      :  واملاء الغور 
وامللك بيد اهللا وهـو      . . إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه        ،  ملسة قريبة يف حيام   
 ! فكيف لو توجهت إرادته إىل حرمام مصدر احلياة القريب. على كل شيء قدير

 !  مث يدعهم يتدبرون ما يكون لو أذن اهللا بوقوع هذا احملذور
  ||     |    

وهـذه الـرحالت    ،  وينتهي هذا احلشد من اإليقاعات واللمسات     ،   وهكذا تنتهي هذه السورة   
. وكل آية على وجه التقريب كانت إيقاعا خاصا       . يف آفاق وأغوار وأبعاد مترامية األطراف     . واجلوالت

 . أو منظور ال تلتفت إليه األنظار والقلوب، أو كانت رحلة يف عامل جمهول مغيب
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وكأمنا هي سـهام تشـري إىل       . سورة أكرب من حجمها وحيزها وعدد آياا      . ا سورة ضخمة   إ
 ! ويكاد كل سهم يستقل بكشف عامل جديد، بعيد

فهي تقر يف الضمري حقيقة القدرة      ؛   وهي تبين من قواعد التصور اإلسالمي جوانب رئيسية هامة        
وحقيقة الكمال  . ملوت واحلياة متهيدا للحشر واجلزاء    وحقيقة اإلبتالء با  . وحقيقة اهليمنة املطلقة  ،  املطلقة

وحقيقة حفظ اهللا   . وحقيقة مصدر الرزق  . وحقيقة العلم املطلق بالسر والنجوى    . واجلمال يف صنعة اهللا   
ومجلة من هذه احلقائق اليت يقوم عليهـا تصـور           . . . مع كل خملوق   - وحضوره سبحانه ،  للخالئق

هذا التصور الذي ينبثق منه منهج حياة املـؤمن         . تباطه خبالق الوجود  وتصوره للوجود وار  . املسلم لربه 
والذي يتكيف  . ومع الكون كله من أحياء وأشياء     . ومع األحياء . ومع الناس . ومع نفسه . مع ربه . كله

  . . . واستقباله للحياة، به شعوره وضمريه وشخصيته وقيمه وموازينه
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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 السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

حبار من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األ          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،         |
 _ ى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَقُلْ  +

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   دعوة إىل اللحاق بركب    و |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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