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 +   ثِّردا الْمها أَي1ي فَأَنِذر 2 قُم رفَكَب كبر3 و رفَطَه كابِثي4 و رجفَاه زجالرن  5 وـنملَا تو 
 كِْثرتس6ت ِبرفَاص كبِلر7 و  
  10 علَى الْكَاِفِرين غَير يِسٍري 9 فَذَِلك يومِئٍذ يوم عِسري 8ِإذَا نِقر ِفي الناقُوِر فَ

 ومهـدت لَـه     13 وبِنني شهودا    12 وجعلْت لَه مالًا ممدودا      11ذَرِني ومن خلَقْت وِحيدا     
 ِإنه فَكَّر وقَدر    17 سأُرِهقُه صعودا    16 كَلَّا ِإنه كَانَ ِلآياِتنا عِنيدا       15ِزيد   ثُم يطْمع أَنْ أَ    14تمِهيدا  

18  رقَد ف19 فَقُِتلَ كَي رقَد فقُِتلَ كَي 20 ثُم ظَرن 21 ثُم رسبو سبع 22 ثُم  ركْبـتاسو ربأَد ثُم 
 ومـا أَدراك مـا   26 سأُصِليِه سقَر 25 ِإنْ هذَا ِإلَّا قَولُ الْبشِر  24ا ِإلَّا ِسحر يؤثَر      فَقَالَ ِإنْ هذَ   23

 قَر27س ذَرلَا تِقي وبِر 28 لَا تشةٌ لِّلْباح29 لَو رشةَ ععا ِتسهلَي30 ع  
 وما جعلْنا ِعدتهم ِإلَّا ِفتنةً لِّلَِّذين كَفَروا ِليسـتيِقن الَّـِذين       وما جعلْنا أَصحاب الناِر ِإلَّا ملَاِئكَةً     

أُوتوا الِْكتاب ويزداد الَِّذين آمنوا ِإميانا ولَا يرتاب الَِّذين أُوتوا الِْكتاب والْمؤِمنونَ وِليقُولَ الَِّذين ِفي               
 ضرـا                 قُلُوِبِهم مماء وشن يِدي مهياء وشن يم ِضلُّ اللَّهي ثَلًا كَذَِلكذَا مِبه اللَّه اداذَا أَرونَ مالْكَاِفرو 

  31يعلَم جنود ربك ِإلَّا هو وما ِهي ِإلَّا ِذكْرى ِللْبشِر 
 نـِذيرا   35 ِإنها لَِإحدى الْكُبـِر      34ِح ِإذَا أَسفَر     والصب 33 واللَّيِل ِإذْ أَدبر     32كَلَّا والْقَمِر   

  36لِّلْبشِر 
        رأَختي أَو مقَدتأَن ي اء ِمنكُمن شةٌ       37ِلمِهينر تبا كَسفٍْس ِبمِمِني     38 كُلُّ نالْـي ابحِإلَّا أَص 

 قَالُوا لَم نك ِمن الْمصلِّني      42 ما سلَكَكُم ِفي سقَر      41 عِن الْمجِرِمني    40 ِفي جناٍت يتساءلُونَ     39
43      ِكنيالِْمس طِْعمن كن لَم44 و      اِئِضنيالْخ عم وضخا نكُنيِن      45 وِم الدوِبي كَذِّبا نكُنى  46 وتح 

 ِقنيا الْياناِفِع47أَتةُ الشفَاعش مهنفَعا تفَم  48ني  
      ِرِضنيعِة مذِْكرِن التع ما لَهةٌ     49فَمنِفرتسم رمح مهٍة     50 كَأَنروِمن قَس ت51 فَر    ِريـدلْ يب 

 فَمن  54  كَلَّا ِإنه تذِْكرةٌ   53 كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآِخرةَ       52كُلُّ امِرٍئ منهم أَن يؤتى صحفًا منشرةً        
 هاء ذَكَرِة 55شِفرغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه اء اللَّهشونَ ِإلَّا أَن يذْكُرا يم56 و_  

|     |     | 
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 املزمل " ووقت نزوهلا ما سبق ذكره عن سورة      ،   ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزوهلا       
ورواية أخرى بأا نزلت بعد اجلهر بالـدعوة  ،  بعد سورة العلقفهناك روايات بأا هي أول ما نزل      " . 

 .  ع وإيذاء املشركني للنيب
سألت : عن حيىي بن أيب كثري قال     ،  عن علي بن املبارك   ،  حدثنا وكيع ،  حدثنا حيىي ،   قال البخاري 

اقرأ  " قولوني: قلت "  .. يا أيها املدثر  :  " فقال؟  أبا سلمة بن عبد الرمحن عن أول ما نزل من القرآن          
، وقلت له مثل ما قلت يل     ،  سألت جابر بن عبد اهللا عن ذلك      : فقال أبو سلمة   " باسم ربك الذي خلق   

جاورت حبراء فلما قضيت جواري هبطـت       :  "  ع   ال أحدثك إال ما حدثنا به رسول اهللا       : فقال جابر 
،  أمامي فلم أر شـيئا     ونظرت،  ونظرت عن مشايل فلم أر شيئا     ،  فنظرت عن مييين فلم أر شيئا     ،  فنوديت

دثروين وصبوا علي مـاءا  : فأتيت خدجية فقلت. فرفعت رأسي فرأيت شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا 
 "  "  وربك فكرب . قم فأنذر . يا أيها املدثر  :  " فرتلت: قال. فدثروين وصبوا علي ماءا باردا    : باردا قال 

 .. 
، أخربين جابر بن عبد اهللا    : قال.  سلمة عن أيب ،  عن ابن شهاب  ،   وقد رواه مسلم من طريق عقيل     

فبينا أنا أمشي إذ مسعت صوتا مـن        " ،    فقال يف حديثه  ،  حيدث عن فترة الوحي    ع   أنه مسع رسول اهللا   
قاعد على كرسـي بـني السـماء        ،  فإذا امللك الذي جاءين حبراء    ،  فرفعت بصري قبل السماء   ،  السماء
:  فأنزل اهللا تعاىل  ،  فدثروين،   أهلي فقلت زملوين   فجثيت منه حىت هويت إىل األرض فجئت إىل       ،  واألرض

مث . والرجـز األوثـان   : قال أبو سلمة   " والرجز فاهجر  " –إىل   - .. .  "  قم فأنذر . يا أيها املدثر  " 
 . وهذا لفظ البخاري .. ورواه البخاري من هذا الوجه أيضا "  .. محي الوحي وتتابع

وهو يقتضـي   ،  وهذا السياق هو احملفوظ   :  " ديث بقوله  وعلق ابن كثري يف التفسري على هذا احل       
 .. .  " حني أتاه بقوله  ،  فإذا امللك الذي جاءين حبراء وهو جربيل      :  " أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله      

علـم  ،  اقرأ وربك األكرم الذي علم بـالقلم      . خلق اإلنسان من علق   . اقرأ باسم ربك الذي خلق    
ووجه اجلمع أن أول شيء     . مث نزل امللك بعد هذا    ،  نه حصل بعد هذا فترة    مث إ  ..  " اإلنسان ما مل يعلم   

  "  .. نزل بعد فترة الوحي هذه السورة
، حدثنا حممد بن علي بن شعيب السمسـار       : قال الطرباين  .. وهناك رواية أخرى  .  فهذه رواية 

عت ابـن أيب مليكـة      مس،  عن إبراهيم بن يزيد   ،  حدثنا املعاىف بن عمران   ،  حدثنا احلسن بن بشر البجلي    
ما تقولـون  : فلما أكلوا منه قال، إن الوليد بن املغرية صنع لقريش طعاما: مسعت ابن عباس يقول : يقول
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: وقال بعضهم . كاهن: وقال بعضهم . ليس بساحر : وقال بعضهم . ساحر: فقال بعضهم ؟  يف هذا الرجل  
فـأمجع  . ضهم بل سحر يؤثر   وقال بع . ليس بشاعر : وقال بعضهم . شاعر: وقال بعضهم . ليس بكاهن 

يا أيهـا   :  " فأنزل اهللا تعاىل  . وتدثر،  وقنع رأسه ،  فحزن ع   فبلغ ذلك النيب  . رأيهم على أنه سحر يؤثر    
 "  ولربك فاصـرب  . وال متنن تستكثر  ،  والرجز فاهجر . وثيابك فطهر . وربك فكرب . قم فأنذر . املدثر

 .. 
مما جيعلنـا ال نسـتطيع    "  .. املزمل " ورة وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاا اليت رويت عن س         

 . واليت نزلت ذه املناسبة أو تلك. اجلزم بشيء عن أيتهما هي اليت نزلت أوال
ولربـك  :  "  غري أن النظر يف النص القرآين ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إىل قوله تعـاىل               

:   شأن مطلع سورة املزمل إىل قوله تعـاىل        شأنه. رمبا يكون قد نزل مبكرا يف أوائل أيام الدعوة         " فاصرب
وهـذا   "  .. رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال        ،  واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال     " 

ومواجهة قريش بعد ذلك بالـدعوة جهـارا        ،  للنهوض بالتبعة الكربى   ع   وذلك إلعداد نفس الرسول   
ويكون ما تال    .. تاج مواجهتها إىل إعداد نفسي سابق     حت،  مما سيترتب عليه مشاق كثرية متنوعة     ،  وكافة

، قد نزال بعد فترة مبناسبة تكذيب القوم وعنـادهم        ،  وما تال هذا يف سورة املزمل     ،  ذلك يف سورة املدثر   
 . باالام الكاذب والكيد اللئيم ع وإيذائهم للنيب

املطلعني قد نزل متصـال     وهو أن يكون كل من      ،   إال أن هذا االحتمال ال ينفي االحتمال اآلخر       
للكيد الـذي    ع   واغتمام رسول اهللا  ،  هي التكذيب ،  مبناسبة واحدة ،  مبا تاله يف هذه السورة ويف تلك      

ويكون الشأن يف السورتني هو الشأن يف سورة القلم على النحو الـذي بينـاه                .. كادته قريش ودبرته  
 . هناك

|     |     | 
ضمنت هذه السورة يف مطلعها ذلك النداء العلوي بانتـداب     وأيا ما كان السبب واملناسبة فقد ت      

يا أيهـا   :  " وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إىل اجلهاد والكفاح واملشقة        ؛  هلذا األمر اجللل   ع   النيب
واالستعانة عليه ذا الذي وجهه اهللا      ،  إىل التهيؤ هلذا األمر العظيم     ع   مع توجيهه  ..  " قم فأنذر . املدثر

وكـان   "  .. ولربك فاصرب . وال متنن تستكثر  . والرجز فاهجر . وثيابك فطهر . وربك فكرب   " :إليه
 ! ختام التوجيه هنا بالصرب كما كان هناك يف سورة املزمل
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كما تضمنت  ،  وحبرب اهللا املباشرة  ،   وتضمنت السورة بعد هذا ديدا ووعيدا للمكذبني باآلخرة       
ذرين . على الكافرين غري يسـري    ،  فذلك يومئذ يوم عسري   ،  لناقورفإذا نقر يف ا   :  " سورة املزمل سواء  

. مث يطمع أن أزيـد    ،  ومهدت له متهيدا  ،  وبنني شهودا ،  وجعلت له ماال ممدودا   . ومن خلقت وحيدا  
  "  .. سأرهقه صعودا. إنه كان آلياتنا عنيدا! كال

على حنو مـا ورد      - وترسم مشهدا من مشاهد كيده    ،   وتعني سورة املدثر أحد املكذبني بصفته     
كما سيأيت  [  - إنه الوليد بن املغرية   : قيل،  ورمبا كان الشخص املعين هنا وهناك واحدا      ،  يف سورة القلم  

. إنه فكر وقـدر   :  " وتذكر سبب حرب اهللا سبحانه وتعاىل له      ] تفصيل الروايات عند مواجهة النص      
إن هـذا إال    : فقال. دبر واستكرب مث أ . مث عبس وبسر  ،  مث نظر ؟  كيف قدر : مث قتل ؟  كيف قدر ! فقتل

ال ،  وما أدراك ما سـقر    . سأصليه سقر :  " مث تذكر مصريه   "  .. إن هذا إال قول البشر    . سحر يؤثر 
  "  .. عليها تسعة عشر. لواحة للبشر. تبقي وال تذر

 وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل       . والقائمني عليها التسعة عشر   .  ومبناسبة مشهد سقر  
تتحدث السورة عن حكمة اهللا يف ذكـر هـذا          ،  وشك واستهزاء يف أوساط املشركني وضعاف اإلميان      

وهي كوة تلقي ضوءا على جانـب       . واختصاصه ذا الغيب  ،  مث تفتح كوة على حقيقة غيب اهللا      ،  العدد
جعلنا عدم  وما  . وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة     :  " من التصور اإلمياين حلقيقة غيب اهللا املكنون      

وال يرتـاب الـذين   ، ويزداد الذين آمنوا إميانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، إال فتنة للذين كفروا  
كذلك ؟  ماذا أراد اهللا ذا مثال    : وليقول الذين يف قلوم مرض والكافرون     ،  أوتوا الكتاب واملؤمنون  

  "  .. وما هي إال ذكرى للبشر، وما يعلم جنود ربك إال هو، يضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء
ليجمع على القلوب إحيـاء هـذه   ،  مث يصل أمر اآلخرة وسقر ومن عليها مبشاهد كونية حاضرة 

إا إلحـدى   . والصبح إذا أسفر  . والليل إذ أدبر  . كال والقمر :  " وتلك يف معرض اإليقاظ والتحذير    
   "  ..ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نذيرا للبشر. الكرب

حيث يعترف املكذبون اعترافا طويال بأسباب      ،   كما يعرض مقام ارمني ومقام أصحاب اليمني      
يعقب عليه بكلمة الفصـل يف أمـرهم الـذي ال       ،  استحقاقهم لالران والقيد يف يوم اجلزاء واحلساب      

ن عن  يف جنات يتساءلو  . إال أصحاب اليمني  . كل نفس مبا كسبت رهينة    :  " تنفعهم فيه شفاعة شافع   
وكنا خنـوض مـع     . ومل نك نطعم املسكني   . مل نك من املصلني   : قالوا؟  ما سلككم يف سقر   . ارمني

  "  .. فما تنفعهم شفاعة الشافعني. حىت أتانا اليقني. وكنا نكذب بيوم الدين. اخلائضني
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ة يتساءل مستنكرا موقف املكذبني من الـدعو      ،  واالعتراف املهني ،   ويف ظل هذا املشهد املخزي    
ويرسم هلم مشهدا ساخرا يثري الضحك والزرايـة مـن نفـارهم            ،  إىل التذكرة والنجاة من هذا املصري     

  " . ! فرت من قسورة. كأم محر مستنفرة؟ فما هلم عن التذكرة معرضني:  " احليواين الشموس
.  "  ويكشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من االستجابة لصوت املذكر الناصـح           

والرغبة يف أن يؤتى كـل       ع   فهو احلسد للنيب   "  .. ل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة        ب
  "  .. بل ال خيافون اآلخرة! كال:  " والسبب الدفني اآلخر هو قلة التقوى! منهم الرسالة

رد و " فمن شاء ذكـره . إنه تذكرة! كال:  "  ويف اخلتام جييء التقرير اجلازم الذي ال جماملة فيه  
  ..  " وما يذكرون إال أن يشاء اهللا هو أهل التقوى وأهل املغفرة:  " األمر كله إىل مشيئة اهللا وقدره

|     |     | 
 وهكذا متثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراا             

 .. عمد والقصد بشـىت األسـاليب     كما كافح العناد والكيد واإلعراض الناشئ عن ال       ؛  يف قلوب قريش  
مما يدل علـى أـا    ،  وسورة القلم ،  واملشاات كثرية بني اجتاهات هذه السورة واجتاهات سورة املزمل        

وقد نزل  ،  وذلك باستثناء الشطر الثاين من سورة املزمل       .. ملواجهة حاالت متشاة  ،  مجيعا نزلت متقاربة  
 . ة من الذين معه كما تقدموطائف ع لشأن خاص بالرياضة الروحية للرسول

|     |     | 
، يتئد إيقاعهـا أحيانـا    . منوعة الفواصل والقوايف  . سريعة اجلريان .  وهذه السورة قصرية اآليات   

 .. وخباصة عند تصوير مشهد هذا املكذب وهو يفكر ويقـدر ويعـبس ويبسـر             ! وجيري الهثا أحيانا  
فرت من  . ومشهد فرارهم كأم محر مستنفرة    ..  لواحة للبشر . ال تبقي وال تذر   . وتصوير مشهد سقر  

 ! قسورة
وال سـيما   ؛   وهذا التنوع يف اإليقاع والقافية بتنوع املشاهد والظالل جيعل للسورة مذاقا خاصا           

وعودـا بعـد     .. فكرب. أنذر. املدثر: عند رد بعض القوايف ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة         
وكذلك االنتقال من قافية إىل قافية يف الفقرة الواحـدة مفاجـأة             .. . سقر .استكرب. بسر. قدر: فترة

فـرت مـن    . كأم محر مستنفرة  ؟  فما هلم عن التذكرة معرضني    :  " عند قوله . ولكن هلدف خاص  
 .. وهكذا! ويف الثانية والثالثة كان يصور ويسخر     . ففي اآلية األوىل كان يسأل ويستنكر      ..  " قسورة

 . 
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 : ذ يف االستعراض التفصيلي للسورة واآلن نأخ
|     |     | 

. وال متنن تسـتكثر   . والرجز فاهجر . وثيابك فطهر . وربك فكرب . قم فأنذر . يا أيها املدثر   " 
  ..  " ولربك فاصرب

وختليصـها مـن    ،  نذارة هذه البشرية وإيقاظها    .. لألمر العظيم الثقيل  ،   إنه النداء العلوي اجلليل   
وهـو واجـب    .. وتوجيهها إىل طريق اخلالص قبل فوات األوان؛ ومن النار يف اآلخرة، الشر يف الدنيا 

فالبشرية مـن الضـالل والعصـيان        - مهما يكن نبيا رسوال    - حني يناط بفرد من البشر    ،  ثقيل شاق 
حبيث جتعل من الدعوة أصعب وأثقل      ،  والتمرد والعتو والعناد واإلصرار واإللتواء والتفصي من هذا األمر        

 !  يكلفه إنسان من املهام يف هذا الوجودما
فهو تنبيه للخطر القريب الذي     ،  واإلنذار هو أظهر ما يف الرسالة      "  .. قم فأنذر . يا أيها املدثر   " 

وهم ال ينقصـون    ،  وفيه تتجلى رمحة اهللا بالعباد    . يترصد للغافلني السادرين يف الضالل وهم ال يشعرون       
غري أن رمحته اقتضت أن ميـنحهم      . يدون يف ملكه شيئا حني يهتدون     وال يز ،  يف ملكه شيئا حني يضلون    

وأن يدعوهم رسـله    . ومن الشر املوبق يف الدنيا    ،  كل هذه العناية ليخلصوا من العذاب األليم يف اآلخرة        
 ! ليغفر هلم ويدخلهم جنته من فضله

 :  مث يوجه اهللا رسوله يف خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غريه
الذي يسـتحق   ،  فهو وحده الكبري   .. ربك وحده  ..  " وربك فكرب :  " كبري ربه  يوجهه إىل ت  

 . ومعىن التوحيد، وهو توجيه يقرر جانبا من التصور اإلمياين ملعىن األلوهية. التكبري
 .. واهللا وحـده هـو الكـبري       .. صغري .. وكل حقيقة ،  وكل قيمة ،  وكل شيء ،   إن كل أحد  

وتنمحـي يف   ؛  واملعاين واألشكال ،  واألحداث واألحوال ،  وى والقيم والق،  وتتوارى األجرام واألحجام  
 . هللا الواحد الكبري املتعال، ظالل اجلالل والكمال

وـذا  ،  ذا التصور ،  ومتاعبها وأهواهلا وأثقاهلا  ،  ليواجه نذارة البشرية   ع    وهو توجيه للرسول  
ه الذي دعـاه ليقـوم ـذه        وهو يستشعر أن رب   ،  وكل عقبة ،  وكل قوة ،  فيستصغر كل كيد  ،  الشعور
 . ومشاق الدعوة وأهواهلا يف حاجة دائمة إىل استحضار هذا التصور وهذا الشعور .. هو الكبري، النذارة
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وطهارة الثياب كناية يف االستعمال العـريب عـن          "  .. وثيابك فطهر :  "  ويوجهه إىل التطهر  
 .. وكل مـا يلـم ـا أو ميسـها        ،  الثيابطهارة الذات اليت حتتويها      .. طهارة القلب واخللق والعمل   

وهي بعد  . كما أا ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة      . والطهارة هي احلالة املناسبة للتلقي من املأل األعلى       
ومزاولة الدعوة يف وسط التيارات واألهـواء واملـداخل         ،  هذا وذلك ضرورية ملالبسة اإلنذار والتبليغ     

حتتاج مـن الداعيـة إىل      ،  ن أدران ومقاذر وأخالط وشوائب    وما يصاحب هذا ويالبسه م    ؛  والدروب
 .. ومالبسة املدنسني من غـري أن يتـدنس       ،  الطهارة الكاملة كي ميلك استنقاذ امللوثني دون أن يتلوث        

وشـىت  ، وهي لفتة دقيقة عميقة إىل مالبسات الرسالة والدعوة والقيام على هذا األمر بني شىت األوساط            
 ! وشىت القلوب ،وشىت الظروف، البيئات

كـان   ع   والرسـول  "  .. والرجز فاهجر :  "  ويوجهه إىل هجران الشرك وموجبات العذاب     
وهـذا  ،  فقد عافت فطرته السليمة ذلك االحنـراف      . هاجرا للشرك وملوجبات العذاب حىت قبل النبوة      

ارك يف شيء   فلم يعرف عنه أنه ش    ،  وذلك الرجس من األخالق والعادات    ،  الركام من املعتقدات الشائهة   
فهما . ولكن هذا التوجيه يعين املفاصلة وإعالن التميز الذي ال صلح فيه وال هوادة            . من خوض اجلاهلية  

مث ،  والرجز يف األصل هو العذاب     - كما يعين التحرز من دنس هذا الرجز      . طريقان مفترقان ال يلتقيان   
 ! حترز التطهر من مس هذا الدنس - أصبح يطلق على موجبات العذاب

وال متـنن   :  " أو استكثاره واستعظامه  ،   ويوجهه إىل إنكار ذاته وعدم املن مبا يقدمه من اجلهد         
ولكن . وسيلقى الكثري من اجلهد والتضحية والعناء     ،  وسيبذل الكثري ،  وهو سيقدم الكثري   "  .. تستكثر

تقيم يف نفس حتس مبا     وهذه الدعوة ال تس    .. ربه يريد منه أال يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره ومينت به          
بل حني ال تستشعره مـن      . فالبذل فيها من الضخامة حبيث ال حتتمله النفس إال حني تنساه          . تبذل فيها 

فهو فضـل   . شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه         ؛  األصل ألا مستغرقة يف الشعور باهللا     
ال املـن  . ر واصطفاء وتكرمي يستحق الشكر هللاوهو اختيا. ويوفقها لنيله، وعطاء خيتارها له،  مينحها إياه 
 . واالستكثار

وهي الوصية اليت تتكرر عند كل       "  .. ولربك فاصرب :  " الصرب لربه .  ويوجهه أخريا إىل الصرب   
معركة الـدعوة إىل  . والصرب هو هذا الزاد األصيل يف هذه املعركة الشاقة  . تكليف ذه الدعوة أو تثبيت    

ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شـياطني       ؛  وجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب     املعركة املزد . اهللا
وهي معركة طويلة عنيفة ال زاد هلا إال الصرب الذي يقصد فيه وجه             ! الشهوات وتدفعهم شياطني األهواء   

 . ويتجه به إليه احتسابا عنده وحده، اهللا
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|     |     | 
يف ملسـة   ،  اجته السياق إىل بيان ما ينذر به اآلخرين       ،  الكرمي فإذا انتهى هذا التوجيه اإلهلي للنيب       

 : الذي ينذر مبقدمه النذير، توقظ احلس لليوم العسري
  "  .. على الكافرين غري يسري. فذلك يومئذ يوم عسري. فإذا نقر يف الناقور " 

بري هنـا أشـد     ولكن التع . هو ما يعرب عنه يف مواضع أخرى بالنفخ يف الصور         ،   والنقر يف الناقور  
والصوت الذي ينقر اآلذان أشد وقعا من الصوت       . كأنه نقر يصوت ويدوي   ؛  إحياء بشدة الصوت ورنينه   

ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظـل  ، ومن مث يصف اليوم بأنه عسري على الكافرين    .. الذي تسمعه اآلذان  
وال يفصل أمر هـذا  . ه يسرعسر ال يتخلل. فهو عسر كله "  .. على الكافرين غري يسري:  " لليسر فيه 

فما أجدر الكـافرين أن يسـتمعوا        .. بل يدعه جممال جمهال يوحي باالختناق والكرب والضيق       ،  العسر
 ! فيواجههم هذا اليوم العسري العسري، قبل أن ينقر يف الناقور، للنذير

|     |     | 
يبدو أنه كان له دور رئيسـي       ؛   وينتقل من هذا التهديد العام إىل مواجهة فرد بذاته من املكذبني          

ويرسم له صورة منكرة تثري اهلزء      ،  فيوجه إليه ديدا ساحقا ماحقا    ؛  خاص يف التكذيب والتبييت للدعوة    
والسخرية من حاله ومالمح وجهه ونفسه اليت تربز من خالل الكلمات كأا حية شاخصة متحركـة                

 : املالمح والسمات
مث ، ومهدت لـه متهيـدا  ، وبنني شهودا ،  اال ممدودا وجعلت له م  ،  ذرين ومن خلقت وحيدا    " 

مث ؟  كيف قـدر  ! فقتل. إنه فكر وقدر  . سأرهقه صعودا . إنه كان آلياتنا عنيدا   ! كال! يطمع أن أزيد  
إن هذا إال   . إن هذا إال سحر يؤثر    : فقال،  مث أدبر واستكرب  ،  مث عبس وبسر  ،  مث نظر ؟  كيف قدر ! قتل

 .. عليها تسعة عشر  ،  لواحة للبشر ،  ال تبقي وال تذر   ؟  ما سقر وما أدراك   . سأصليه سقر . قول البشر 
 ..  "  . 

حدثنا : قال ابن جرير  .  وقد وردت روايات متعددة بأن املعين هنا هو الوليد بن املغرية املخزومي           
أن الوليـد بـن     ،  عن عكرمة ،  عن عبادة بن منصور   ،  عن معمر ،  حدثنا حممد بن ثورة   ،  ابن عبد األعلى  

: فأتاه فقال لـه   ،  فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام     ،  فكأنه رق له  ،  فقرأ عليه القرآن   ع   ىل النيب املغرية جاء إ  
فإنك أتيت حممدا تتعرض ملـا      ،  يعطونكه: قال؟  مل: قال: إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال      ! أي عم 

قـد علمـت    : الق] يريد خببث أن يثري كربياءه من الناحية اليت يعرف أن الوليد أشد ا اعتزازا               [ قبله  



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

فمـاذا  : قال! وأنك كاره له  ،  فقل فيه قوال يعلم قومك أنك منكر ملا قال        : قال! قريش أين أكثرها ماال   
واهللا ! وال بأشعار اجلن  ،  فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين وال أعلم برجزه وال بقصيده           ؟  أقول فيه 

وإنه ليعلـو   ،  وإنه ليحطم ما حتته   ،  وله حلالوة واهللا إن لقوله الذي يق    . ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا      
: فلما فكر قال   .. فدعين حىت أفكر فيه   : قال .. واهللا ال يرضى قومك حىت تقول فيه      : قال .. وما يعلى 

عليها تسعة   " –حىت بلغ    - "  ومن خلقت وحيدا   ذرين:  " فرتلت. إن هذا إال سحر يؤثره عن غريه      
  " . عشر

أنـا  : فقال أبو جهـل   ! لتصبون قريش كلها  ،  لئن صبأ الوليد  : ا قالت  ويف رواية أخرى أن قريش    
أما ترون أنه يفرق بني املرء      . إنه سحر يؤثر  : وأنه قال بعد التفكري الطويل    !  .. مث دخل عليه  ! أكفيكموه

 ؟ وأهله وولده ومواليه
يبدأ  ..  املثرية فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة احلية     .  هذه هي الواقعة كما جاءت ا الروايات      

 . بذلك التهديد القاصم الرهيب
  "  .. ذرين ومن خلقت وحيدا " 

ومعناه خل بيين وبني هذا الذي خلقته وحيدا جمردا من كل شيء آخر مما               ع    واخلطاب للرسول 
خل بيين وبينه   . يعتز به من مال كثري ممدود وبنني حاضرين شهود ونعم يتبطر ا وخيتال ويطلب املزيد              

وهـو  ؛  وهنا يرتعش احلس ارتعاشة الفزع املزلزل      .. فأنا سأتوىل حربه  .  تشغل بالك مبكره وكيده    وال
لتسحق هذا املخلوق املضـعوف املسـكني        .. قوة اجلبار القهار   .. يتصور انطالق القوة اليت ال حد هلا      

فما بـال   . نني منها وهي الرعشة اليت يطلقها النص القرآين يف قلب القارئ والسامع اآلم          ! اهلزيل الضئيل 
 ! الذي تتجه إليه وتواجهه

قبل أن يذكر إعراضه    ،  وما آتاه اهللا من نعمه وآالئه     ،   ويطيل النص يف وصف حال هذا املخلوق      
ورزقـه  . مث جعل له ماال كثريا ممدودا     ! فهو قد خلقه وحيدا جمردا من كل شيء حىت من ثيابه          . وعناده

 ..  ومهد له احلياة متهيدا ويسرها له تيسـريا  .  أنس وعزوة  فهو منهم يف  ،  بنني من حوله حاضرين شهودا    
أم لعله يطمع يف أن يرتل عليـه         .. وال يشكر ويكتفي  ،  فهو ال يقنع مبا أويت     "  .. مث يطمع أن أزيد   " 

بل يريد كل امرئ منهم أن يـؤتى صـحفا   :  " الوحي وأن يعطى كتابا كما سيجيء يف آخر السورة    
 . على إعطائه النبوة ع  حيسدون الرسولفقد كان ممن "  .. منشرة
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 وهنا يردعه ردعا عنيفا عن هذا الطمع الذي مل يقدم حسنة وال طاعة وال شكرا هللا يرجو بسببه                  
 : املزيد

فعاند دالئـل احلـق      "  .. إنه كان آلياتنا عنيدا    " –وهي كلمة ردع وتبكيت     ،   " ! كال " 
وأطلق حواليهـا   ،  وصد عنها نفسه وغريه   ،  ب رسوهلا وحار،  ووقف يف وجه الدعوة   . وموحيات اإلميان 

 . األضاليل
 ! والتمهيد مشقة،  ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبذل اليسر عسرا

  "  .. سأرهقه صعودا " 
فإذا كـان   . فالتصعيد يف الطريق هو أشق السري وأشده إرهاقا       .  وهو تعبري مصور حلركة املشقة    

. وهو يف الوقت ذاته تعبري عـن حقيقـة   . ان أكثر مشقة وأعظم إرهاقا    دفعا من غري إرادة من املصعد ك      
ويقطع احلياة  ؛  يندب يف طريق وعر شاق مبتوت     ،  فالذي ينحرف عن طريق اإلميان السهل امليسر الودود       

وال ،  أو يصعد يف وعر صلد ال ري فيـه وال زاد          ،  كأمنا يصعد يف السماء   ،  يف قلق وشدة وكربة وضيق    
 اية الطريقراحة وال أمل يف ! 

ويقـبض  ! ويعصر أعصـابه  !  مث يرسم تلك الصورة املبدعة املثرية للسخرية والرجل يكد ذهنه         
 : وليجد قوال يقوله فيه، كل ذلك ليجد عيبا يعيب به هذا القرآن .. وتكلح مالحمه وقسماته! جبينه

مث أدبـر   . مث عبس وبسـر   . مث نظر ؟  كيف قدر ! مث قتل ؟  كيف قدر ! فقتل. إنه فكر وقدر   " 
  "  .. إن هذا إال قول البشر. إن هذا إال سحر يؤثر: فقال. واستكرب

ال كلمات  ،  كما لو كانت ريشة تصور    ،  يرمسها التعبري . وحركة حركة . وخطرة خطرة .  حملة حملة 
 ! ! ! بل كما لو كانت فيلما متحركا يلتقط املشهد حملة حملة، تعرب

 ؟ كيف قدر  " واستنكار كله استهزاء   " ! فقتل " اء لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قض       
 . مث تكرار الدعوة واالستنكار لزيادة اإلحياء بالتكرار" 

 .  ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا يف جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه واالستهزاء
ليسـتجمع فكـره يف هيئـة       ،  ويقبض مالمح وجهه باسرا   ،   ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابسا    

 ! مضحكة
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إمنا يدبر عن النور ويسـتكرب       .. ال يفتح عليه بشيء   ؟  وهذا احلزق كله  ؟   وبعد هذا املخاض كله   
  " ! إن هذا إال قول البشر. إن هذا إال سحر يؤثر:  " فيقول .. عن احلق

وأمجـل ممـا   ؛  يف اللوحـة   إا حملات حية يثبتها التعبري القرآين يف املخيلة أقوى مما تثبتها الريشة             
وتثبت صـورته   ،  وإا لتدع صاحبها سخرية الساخرين أبد الدهر      ! يعرضها الفيلم املتحرك على األنظار    

 ! تتمالها األجيال بعد األجيال، الزرية يف صلب الوجود
عقب عليها بالوعيـد    ،   فإذا انتهى عرض هذه اللمحات احلية الشاخصة هلذا املخلوق املضحك         

 : املفزع
إا  "  .. ؟  وما أدراك ما سقر   :  " وزاد هذا الوعيد ويال بتجهيل سقر      "  .. سأصليه سقر   "

ال تبقـي وال    :  " مث عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هوال        ! شيء أعظم وأهول من اإلدراك    
وال ، وال يبقى وراءها شـيء   ،  فال يقف هلا شيء   ،  ومتحو حموا ،  وتبلع بلعا ،  فهي تكنس كنسا   "  .. تذر

 ! يفضل منها شيء
تدعوا مـن   :  " كما قال يف سورة املعارج     "  .. لواحة للبشر :  "  مث هي تتعرض للبشر وتلوح    

 ! مبنظرها املخيف، وكأمنا تقصد إثارة الفزع يف النفوس، فهي تدل على نفسها "  .. أدبر وتوىل
ـ      "  .. تسعة عشر :  "  ويقوم عليها حراس عدم    ن املالئكـة الغـالظ     ال ندري أهم أفراد م

  .. إمنا هو خرب من اهللا سندري شأنه فيما جييء. أم صفوف أم أنواع من املالئكة وصنوف، الشداد
|     |     | 

وتأدب معه أدب العبد مـع      ،   فأما املؤمنون فقد تلقوا كلمات اهللا بالتسليم الالئق مبن وثق بربه          
عارية ،  ن فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من اإلميان       وأما املشركو . الرب فلم يعد مياري يف خربه وقوله      

، وراحوا يتهكمون عليـه ويسـخرون منـه       . خالية من اجلد يف تلقي هذا األمر العظيم       ،  من التوقري هللا  
أليس يتكفل كل عشرة منكم بواحد من هـؤالء         : قال قائل منهم   .. . ويتخذونه موضعا للتندر واملزاح   

ومبثل هذه  ! بل اكفوين أنتم أمر اثنني منهم وعلي الباقي أنا أكفيكموهم         ال  : وقال قائل ؟  ! التسعة عشر 
 . الروح املطموسة املغلقة الفاضية تلقوا هذا القول العظيم الكرمي
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،  عندئذ نزلت اآليات التالية تكشف عن حكمة اهللا يف الكشف عن هذا اجلانب مـن الغيـب                
ا وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ينتهي املوقـف          وتقرر م ،  وترد علم الغيب إىل اهللا    ،  وذكر هذا العدد  

 : إليها
ليسـتيقن  ،  وما جعلنا عدم إال فتنة للذين كفـروا       . وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة      " 

وليقـول  ، وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون   ،  ويزداد الذين آمنوا إميانا   ،  الذين أوتوا الكتاب  
ويهدي مـن   ،  كذلك يضل اهللا من يشاء    ؟  ماذا أراد اهللا ذا مثال    : ونالذين يف قلوم مرض والكافر    

  "  .. . وما هي إال ذكرى للبشر، وما يعلم جنود ربك إال هو، يشاء
 :  تبدأ اآلية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين متارى فيهم املشركون

  "  .. وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة " 
إـم ال  :  " وقد قال لنا عنـهم ؛ املغيب الذي ال يعلم طبيعته وقوته إال اهللا فهم من ذلك اخللق   

وأن م القدرة على    ،  فقرر أم يطيعون ما يأمرهم به اهللا       " يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون      
 قـد  فإذا كـان . فهم إذن مزودون بالقوة اليت يقدرون ا على كل ما يكلفهم اهللا إياه        . فعل ما يأمرهم  

فال ،  كما يعلمها اهللا  ،  فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة املطلوبة هلذه املهمة        ،  كلفهم القيام على سقر   
وما كان قوهلم عن مغالبتهم إال وليـد اجلهـل          ! جمال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤالء البشر املضعوفني       

 . الغليظ حبقيقة خلق اهللا وتدبريه لألمور
  ..  " فتنة للذين كفرواوما جعلنا عدم إال  " 

. وال يعرفون مواضع التسليم ومواضع اجلـدل ؛  فهم الذين يثري ذكر العدد يف قلوم رغبة اجلدل      
فإذا أخـرب اهللا عنـه      ،  وليس لدى البشر عنه من علم كثري وال قليل        ،  فهذا األمر الغييب كله من شأن اهللا      

واالطمئنان ،   البشر هو تلقي هذا اخلرب بالتسليم      وشأن،  خربا فهو املصدر الوحيد هلذا الطرف من احلقيقة       
فاإلنسـان إمنـا    ،  وأن ال جمال للجدل فيه    ،  بالقدر الذي ذكره  ،  إىل أن اخلري يف ذكر هذا الطرف وحده       

أيـا كـان    [ أما ملاذا كانوا تسعة عشر      . جيادل فيما لديه عنه علم سابق يناقض اخلرب اجلديد أو يغايره          
وهـذا العـدد    . وخيلق كل شيء بقدر   ،   يعلمه اهللا الذي ينسق الوجود كله      فهو أمر ] مدلول هذا العدد    
والذي يبغي اجلدل ميكنه أن جيادل وأن يعترض على أي عدد آخر وعلى أي أمـر                . كغريه من األعداد  

ملاذا كان خلق اإلنسان من صلصال كالفخـار        ؟  ملاذا كانت السماوات سبعا    .. آخر بنفس االعتراض  
؟ ملاذا تعيش السالحف آالف السنني    ؟  ملاذا كان محل اجلنني تسعة أشهر     ؟  من نار وخلق اجلان من مارج     
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هذا هو فصل اخلطـاب يف      ! ألن صاحب اخللق واألمر يريد ويفعل ما يريد       : واجلواب؟  ملاذا؟  ملاذا؟  ملاذا
  .. مثل هذه األمور

ن أوتوا الكتـاب    وال يرتاب الذي  ،  ويزداد الذين آمنوا إميانا   ،  ليستيقن الذين أوتوا الكتاب    " 
  "  .. واملؤمنون

فهؤالء وهؤالء سيجدون يف عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إىل اليقني ويـدعو الـبعض إىل                 
فإذا مسعوها من القـرآن  ، فأما الذين أوتوا الكتاب فال بد أن لديهم شيئا عن هذه احلقيقة  . ازدياد اإلميان 

ألن قلـوم   . ن آمنوا فكل قول من رم يزيدهم إميانا       وأما الذي . استيقنوا أنه مصدق ملا بني يديهم عنها      
 .. وكل حقيقة ترد إليها من عند اهللا تزيدها أنسـا بـاهللا           ؛  مفتوحة موصولة تتلقى احلقائق تلقيا مباشرا     

وتثبـت هـذه    . فتزيد قلوم إميانا  ،  وتقديره الدقيق يف اخللق   ،  وستشعر قلوم حبكمة اهللا يف هذا العدد      
 . هؤالء وهؤالء فال يرتابون بعدها فيما يأتيهم من عند اهللاحلقيقة يف قلوب 

  "  .. ؟ ماذا أراد اهللا ذا مثال: وليقول الذين يف قلوم مرض والكافرون " 
فبينما الذين أوتوا الكتـاب      ..  وهكذا تترك احلقيقة الواحدة أثرين خمتلفني يف القلوب املختلفة        

:  إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب املنافقون يف حرية يتساءلون        ،  ناوالذين آمنوا يزيدون إميا   ،  يستيقنون
وال يسلمون حبكمـة اهللا     . فهم ال يدركون حكمة هذا األمر الغريب       "  .. ؟  ماذا أراد اهللا ذا مثال    " 

وال يطمئنون إىل صدق اخلرب واخلري الكامن يف إخراجه من عامل الغيـب إىل              . املطلقة يف تقدير كل خلق    
  .. لشهادةعامل ا

  "  .. كذلك يضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء " 
ويهتدي ا فريـق    . فتتلقاها القلوب املختلفة تلقيا خمتلفا    . بذكر احلقائق وعرض اآليات   .  كذلك
فكل أمر مرجعه يف النهاية إىل إرادة اهللا املطلقة الـيت  . ويضل ا فريق حسب مشيئة اهللا ؛  وفق مشيئة اهللا  

فمـن  ؛  وهؤالء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضالل         . كل شيء ينتهي إليها   
ويسرت هلم  ،  اهتدى ومن ضل كالمها يتصرف داخل حدود املشيئة اليت خلقتهم ذا االستعداد املزدوج            

 . ووفق حكمة اهللا املكنونة، يف حدود املشيئة الطليقة، التصرف يف هذا أو ذاك
يعفي ، ة وانتهاء كل ما يقع يف هذا الوجود إليها تصورا كامال واسع املدلول             وتصور طالقة املشيئ  

، وهو اجلدل الذي ال ينتهي إىل تصور صحيح       . العقول من اجلدل الضيق حول ما يسمونه اجلرب واإلرادة        
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ويضعها يف أشكال حمددة نابعة من منطق اإلنسـان وجتاربـه   ، بسبب أنه يتناول املسألة من زاوية ضيقة     
 ! بينما هو يعاجل قضية من قضايا األلوهية غري احملدودة! وراته احملدودةوتص

وحدد لنا جا نسلكه فنهتـدي ونسـعد        .  لقد كشف اهللا لنا عن طريق اهلدى وطريق الضالل        
ومل ،  ومل يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شـيئا       . وبني لنا وجا ننحرف إليها فنضل ونشقى وخنسر       . ونفوز

 - فعلينا أن نعاجل   .. إن إراديت مطلقة وإن مشيئيت نافذة     : وقال لنا . لم شيء وراء هذا   يهبنا القدرة على ع   
وأن نلتزم النهج اهلادئ ونتجنب النـهوج       . تصور حقيقة اإلرادة املطلقة واملشيئة النافذة      - بقدر طاقتنا 

ومن . كنونوال ننشغل يف جدل عقيم حول ما مل نوهب القدرة على إدراك كنهه من الغيب امل               . املضللة
مث ننظر فنرى كل ما أنفقه املتكلمون يف مسألة القدر على النحو الذي تكلموا به جهدا ضائعا ال طائل                   

  .. وراءه ألنه يف غري ميدانه
ولكننا نعلم ماذا يطلب اهللا منا لنستحق فضله الذي كتبه على           ،   إننا ال نعلم مشيئة اهللا املغيبة بنا      

والذي سـيكون   . وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا      ،  قتنا يف أداء ما كلفنا    وعلينا إذن أن ننفق طا    . نفسه
والذي سيكون وراءه حكمة يعرفهـا      ! وعندما يكون سنعرف أن هذه مشيئته ال قبل كونه        ،  هو مشيئته 

  .. وهذا هو طريق املؤمن يف التصور ومنهجه يف التفكر .. وهو اهللا وحده .. العليم بالكل املطلق
  ..  " نود ربك إال هووما يعلم ج " 

، وهو يكشف عما يريد الكشف عنه مـن أمرهـا      .. وقدرا. ووظيفتها. حقيقتها.  فهي غيب 
وليس لقائل بعده أن جيادل أو مياحك أو حياول معرفة مـا مل يكشـف اهللا                . وقوله هو الفصل يف شأا    

  .. فليس إىل معرفة هذا من سبيل، عنه
   "  ..وما هي إال ذكرى للبشر " 
وهي من جنـود    . وإما أن تكون هي سقر ومن عليها      ،  إما أن تكون هي جنود ربك      " هي "  و

والقلوب املؤمنة هي اليت تتعظ     ! ال لتكون موضوعا للجدل واملماحكة    ؛  وذكرها جاء لينبه وحيذر   . ربك
 ! فأما القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدال، بالذكرى

|     |     | 
وملنـاهج التصـور اهلاديـة      ،  ة التقريرية هلذه احلقيقة من حقائق الغيب       ويعقب على هذه الوقف   

بظواهر الوجـود   ،  وحقيقة جنود ربك  ،  وحقيقة سقر ،  يعقب على هذا بربط حقيقة اآلخرة      .. واملضللة
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، وهي تشي بتقـدير اإلرادة اخلالقـة وتـدبريها        ،  واليت مير عليها البشر غافلني    ،  املشهودة يف هذا العامل   
 : وحسابا وجزاء، وراء هذا التقدير والتدبري قصدا وغايةوتوحي بأن 

  ..  " نذيرا للبشر. إا ألحدى الكرب. والصبح إذا أسفر. والليل إذ أدبر. كال والقمر " 
تقول للقلـب   ،  مشاهد موحية بذاا   .. والصبح حني يسفر  ،  والليل حني يدبر  ،   ومشاهد القمر 

والقـرآن  . وتستجيش يف أغواره مشاعر كثرية    ؛  بأسرار كثرية ومس يف أعماقه    ؛  البشري أشياء كثرية  
على خربة مبداخلها   ،  يلمس ذه اإلشارة السريعة مكامن هذه املشاعر واألسرار يف القلوب اليت خياطبها           

 ! ودروا
مث ال يعي عن القمر      ..  وقلَّ أن يستيقظ قلب ملشهد القمر حني يطلع وحني يسري وحني يغيب           

وإن وقفة يف نور القمر أحيانا لتغسل القلب كما لـو كـان             ! ه من أسرار هذا الوجود    شيئا يهمس له ب   
 ! يستحم بالنور

وعندما يبـدأ   ،  يف تلك اهلدأة اليت تسبق الشروق     ،   وقلَّ أن يستيقظ قلب ملشهد الليل عند إدباره       
أعماقـه خطـرات    مث ال ينطبع فيه أثر من هذا املشهد وتدب يف            .. هذا الوجود كله يفتح عينيه ويفيق     

 . رفافة وشفافة
مث ال تنبض فيه نابضة مـن إشـراق         ،   وقلَّ أن يستيقظ قلب ملشهد الصبح عند إسفاره وظهوره        

جيعله أشد ما يكون صالحية الستقبال النور الذي يشرق يف          ،  وتفتح وانتقال شعوري من حال إىل حال      
 . الضمائر مع النور الذي يشرق يف النواظر

لقلب البشري يعلم أن هذه املشاهد بذاا تصنع فيـه األعاجيـب يف بعـض                واهللا الذي خلق ا   
 . وكأا ختلقه من جديد، األحايني

وما يف الصبح من    ،  وما يف الليل  ،   ووراء هذه االنبعاثات واإلشراقات واالستقباالت ما يف القمر       
اللة علـى القـدرة املبدعـة       ومن د . وينبه إليها العقول  ،  حقيقة عجيبة هائلة يوجه القرآن إليها املدارك      

 . بتلك الدقة اليت حيري تصورها العقول، والتنسيق اإلهلي هلذا الكون، واحلكمة املدبرة
ودالالـا  ،   ويقسم اهللا سبحانه ذه احلقائق الكونية الكبرية لتنبيه الغافلني ألقدارها العظيمـة           

هي إحدى األمـور الكـبرية      ،  رة وما فيها  أو اآلخ ،  أو اجلنود اليت عليها    " سقر " يقسم على أن  . املثرية
 : العجيبة املنذرة للبشر مبا وراءهم من خطر
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  "  .. نذيرا للبشر، إا ألحدى الكرب " 
كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنـف        .. واملقسم عليه ذه الصورة   ،  وحمتوياته،   والقسم ذاته 

:  ومع مطلع السورة بالنداء املوقظ    . الشعوروما يتركه من صدى يف      ،  وتتسق مع النقر يف الناقور    ،  وشدة
 ! ! فاجلو كله نقر وطرق وخطر "  .. قم فأنذر:  " واألمر بالنذارة " يا أيها املدثر" 

|     |     | 
ويدع للنفوس أن   ؛   ويف ظل هذه اإليقاعات املثرية اخلطرية يعلن تبعة كل نفس لذاا وعلى ذاا            

 : مرهونة بأعماهلا وأوزارها، ا أا مأخوذة مبا تكسبه باختيارهاويعلن هل؛ ختتار طريقها ومصريها
  ..  " كل نفس مبا كسبت رهينة. ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر " 

، يتقـدم ـا أو يتـأخر   ، ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها،  فكل فرد حيمل هم نفسه وتبعتها  
وقد بني اهللا للنفوس طريقة لتسلك إليه على        . علمقيدة مبا تف  ،  فهي رهينة مبا تكسب   . ويكرمها أو يهينها  

له وقعه   .. ومشاهد سقر اليت ال تبقي وال تذر      ،  وهو إعالن يف مواجهة املشاهد الكونية املوحية      ،  بصرية
 ! وله قيمته

يعلن إطالق أصحاب الـيمني مـن       ،  املقيدة مبا فعلت  ،   وعلى مشهد النفوس الرهينة مبا كسبت     
 : وختويلهم حق سؤال ارمني عما انتهى م إىل هذا املصري، يدوإرساهلم من الق، العقال

مل نك من   : قالوا؟  ما سلككم يف سقر   : يف جنات يتساءلون عن ارمني    ،  إال أصحاب اليمني   " 
 حىت أتانا اليقني  ،  وكنا نكذب بيوم الدين   ،  وكنا خنوض مع اخلائضني   ،  ومل نك نطعم املسكني   ،  املصلني
 ..  " 

اب اليمني وانفالم من الرهن والقيد موكول إىل فضل اهللا الذي يبارك حسنام              وانطالق أصح 
يلمس قلـوب اـرمني     . وإعالن ذلك يف هذا املوقف وعرضه يلمس القلوب ملسة مؤثرة         . ويضاعفها

بينمـا  ،  الذي يعترفون فيه فيطيلـون االعتـراف      ،  وهم يرون أنفسهم يف هذا املوقف املهني      ،  املكذبني
يسألوم سؤال  ،  يف موقف الكرامة واالستعالء   ،  وال يبالوم ،  الذين كانوا ال حيفلوم يف الدنيا     املؤمنون  

ويلمس قلوب املؤمنني الذين كـانوا   "  .. ؟  ما سلككم يف سقر   :  " صاحب الشأن املفوض يف املوقف    
لكـرمي وأعـداءهم    وهم جيدون أنفسهم اليوم يف هذا املقام ا       ،  يالقون من ارمني ما يالقون يف األرض      
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وقوة املشهد تلقي يف نفوس الفريقني أنه قائم اللحظـة وأـم فيـه     .. املستكربين يف ذلك املقام املهني 
 ! وتطوي صفحة احلياة الدنيا مبا فيها كأنه ماض انتهى ووىل .. قائمون

ترفون ا هم   يع،   واالعتراف الطويل املفصل يتناول اجلرائر الكثرية اليت انتهت بارمني إىل سقر          
 : بألسنتهم يف ذلة املستكني أمام املؤمنني

تشري إىل أمهية الصالة يف كيـان       ،  وهي كناية عن اإلميان كله     ..  " مل نك من املصلني   : قالوا " 
 . ويعزل صاحبها عن صف املؤمنني، يدل إنكارها على الكفر، وجتعلها رمز اإلميان ودليله، هذه العقيدة
 بعد عبادتـه ، بوصفها عبادة اهللا يف خلقه، وهذه تلي عدم اإلميان "  .. كنيومل نك نطعم املس   " 

ويدل ذكرها ذه القوة يف مواضع شىت على احلالة االجتماعية اليت كان القـرآن              . يف ذاته  - سبحانه -
على الرغم من الفخر بـالكرم يف مواضـع         ،  وانقطاع اإلحسان للفقري يف هذه البيئة القاسية      ،  يواجهها

 . مع تركه يف مواضع احلاجة والعطف اخلالص الربيء، فاخرة واالختيالامل
، وحقيقة اإلميـان  ،  وهي تصف حالة االستهتار بأمر العقيدة      "  .. وكنا خنوض مع اخلائضني    " 

وهي أعظم اجلد وأخطر األمر يف حيـاة        . وأخذها مأخذ اهلزل واللعب واخلوض بال مباالة وال احتفال        
الذي ينبغي أن يفصل فيه ضمريه وشعوره قبل أن يتناول أي شأن آخر من شؤون               وهي الشأن   ؛  اإلنسان

. وعلى ضوئها ميضي يف طريق احليـاة      . فعلى أساسها يقوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه      ،  هذه احلياة 
ويلعـب فيهـا مـع      ،  وخيوض فيها مع اخلائضني   ؟  فكيف ال يقطع فيها برأي وال يأخذها مأخذ اجلد        

 ؟ الالعبني
فالذي يكذب بيوم الدين ختتل يف يـده مجيـع          . وهذه أس الباليا   " وكنا نكذب بيوم الدين    " 

حني يقتصر على هـذا العمـر   ، ويضيق يف حسه جمال احلياة، وتضطرب يف تقديره مجيع القيم ،  املوازين
فـال  ،  ويقيس عواقب األمور مبا يتم منها يف هذا اال الصغري القصـري           ؛  القصري احملدود يف هذه األرض    

ومن مث تفسد مقاييسـه كلـها        .. وال حيسب حساب التقدير األخري اخلطري     ،  يطمئن إىل هذه العواقب   
وينتهي  .. قبل أن يفسد عليه تقديره لآلخرة ومصريه فيها       ،  ويفسد يف يده كل أمر من أمور هذه الدنيا        

 . من مث إىل شر مصري
وخنـوض مـع    ،  وال نطعم املسكني  ،  نصليال  ،  إننا ظللنا على هذه األحوال    :  وارمون يقولون 

  .. ونكذب بيوم الدين، اخلائضني
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 ويفصل يف األمر بال مرد    ،  املوت الذي يقطع كل شك وينهي كل ريب        "  .. حىت أتانا اليقني   " 
  .. بعد اليقني .. وال يترك جماال لندم وال توبة وال عمل صاحل.. 

 : كل أمل يف تعديل هذا املصريبقطع ،  ويعقب السياق على املوقف السيء املهني
  "  .. فما تنفعهم شفاعة الشافعني " 

وليس هنالك مـن    ! الذي يليق بارمني املعترفني   ،  وتقرر املصري ،  وحق القول ،   فقد قضي األمر  
 ! وحىت على فرض ما ال وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعني. يشفع للمجرمني أصال

|     |     | 
يردهم إىل موقفهم يف الفرصة املتاحـة هلـم يف          ،  ف املهني امليئوس منه يف اآلخرة      وأمام هذا املوق  

بل يفرون من اهلدى واخلري ووسـائل       ،  وهم يصدون عنها ويعرضون   ؛  األرض قبل مواجهة ذلك املوقف    
 : ويرسم هلم صورة مضحكة تثري السخرية والعجب من أمرهم الغريب، النجاة املعروضة عليهم فيها

  "  .. ؟ فرت من قسورة، كأم محر مستنفرة؟  عن التذكرة معرضنيفما هلم " 
مشهد  .. حني تسمع زئري األسد وختشاه    ،   ومشهد محر الوحش وهي مستنفره تفر يف كل اجتاه        

! حني خيافون ! مضحك أشد الضحك حني يشبه به اآلدميون      . وهو مشهد عنيف احلركة   . يعرفه العرب 
ال ألم خائفون مهددون    ،   النفار الذي يتحولون به من آدميني إىل محر        فكيف إذا كانوا إمنا ينفرون هذا     

وذلـك  ،  وميهد هلم الفرصة ليتقوا ذلك املوقف الزري املهني       ،  بل ألن مذكرا يذكرهم برم ومبصريهم     
 ! ؟ املصري العصيب األليم

خجـل  فت،  تـتماله النفـوس   ،   إا الريشة املبدعة ترسم هذا املشهد وتسجله يف صلب الكون         
ويطـامنون مـن    ،  ويروح النافرون املعرضون أنفسهم يتوارون من اخلجـل       ،  وتستنكف أن تكون فيه   

 ! خمافة هذا التصوير احلي العنيف، اإلعراض والنفار
|     |     | 

مث ال يدعهم حىت يرسم نفوسـهم        " فرت من قسورة  ،  محر مستنفرة .  "  تلك هيئتهم اخلارجية  
 : من املشاعروما يعتلج فيها ، من الداخل
  "  .. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة " 
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، والرغبة امللحة أن ينال كل منهم هذه املرتلـة        ؛  أن خيتاره اهللا ويوحي إليه     ع    فهو احلسد للنيب  
وال بد أن اإلشارة هنا كانت بصدد الكرباء الـذين شـق             .. وأن يؤتى صحفا تنشر على الناس وتعلن      

لوال نزل هذا القرآن علـى رجـل مـن    :  " فقالوا،  الوحي إىل حممد بن عبد اهللا      عليهم أن يتخطاهم  
. ولقد علم اهللا أين يضع رسالته واختار هلا ذلك اإلنسان الكرمي الكبري العظـيم              "  .. ؟  القريتني عظيم 

 ! وهو يعلل ذلك الشماس والنفار، والذي يكشف عنه القرآن، فكان احلنق الذي يغلي يف الصدور
، فيضرب عما ذكره من ذلك الطمـع واحلسـد        ،  يستمر يف رسم صورة النفوس من داخلها       مث  

وهو يردع يف نفوسهم ذلك الطمع الذي ال يستند إىل سبب من            . ويذكر سببا آخر لإلعراض واجلحود    
 : صالح وال من استعداد لتلقي وحي اهللا وفضله

  ..  " بل ال خيافون اآلخرة! كال " 
ولو . وينفرهم من الدعوة هذه النفرة    ،  ة هو الذي ينأى م عن التذكرة       وعدم خوفهم من اآلخر   

 ! استشعرت قلوم حقيقة اآلخرة لكان هلم شأن غري هذا الشأن املريب
ويدعهم ملا خيتارون ألنفسـهم مـن       ،  وهو يلقي إليهم بالكلمة اآلخرية    ،   مث يردعهم مرة أخرى   

 : طريق ومصري
  "  .. فمن شاء ذكره. إنه تذكرة! كال " 
وهم يضمرون يف أنفسهم احلسد     ،  وينفرون كاحلمر ،  هذا القرآن الذي يعرضون عن مساعه     ،   إنه

وهـو  ، ومن مل يشأ فهو وشأنه   . فمن شاء فليذكر  . إنه تذكرة تنبه وتذكر    .. واالستهتار باآلخرة ،  حملمد
  .. أو من سقر ومهانة، وهو وما خيتار من جنة وكرامة، ومصريه

|     |     | 
وعودة األمور إليهـا يف     ،  وبعد أن يثبت مشيئتهم يف اختيار الطريق يعقب بطالقة املشيئة اإلهلية           

وهي احلقيقة اليت حيرص القرآن على تقريرها يف كل مناسبة لتصحيح التصور اإلمياين من ناحية               . النهاية
 : وراء مجيع األحداث واألمور، طالقة املشيئة اإلهلية ومشوهلا الكامل األخري

  "  .. هو أهل التقوى وأهل املغفرة، وما يذكرون إال أن يشاء اهللا " 
فال . ميضي يف اجتاهها ويف داخل جماهلا     ،  مشدود إىل املشيئة الكربى   ،   فكل ما يقع يف هذا الوجود     

وهي الـيت  ، ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله، يقع أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته      
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فهو ميضي بكل ما فيه وكل من فيه يف إطار من تلك املشيئة املطلقة من               ،  نشأت نواميسه وسننه  أنشأته وأ 
 . كل إطار ومن كل حد ومن كل قيد

والقلوب بني أصبعني   .  والذكر توفيق من اهللا ييسره ملن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق            
 . صدق النية وجهه إىل الطاعاتفإذا علم من العبد . من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء

ولكنه يعرف مـاذا يريـد اهللا   . فهذا من الغيب احملجوب عنه.  والعبد ال يعرف ماذا يشاء اهللا به     
 . فإذا صدقت نيته يف النهوض مبا كلف أعانه اهللا ووجهه وفق مشيئته الطليقة. فهذا مما بينه له، منه

حىت ،  وإحاطتها بكل مشيئة  ،  القة هذه املشيئة   والذي يريد القرآن أن يطبعه يف حس املسلم هو ط         
فهذه هي حقيقة اإلسالم القلبية الـيت ال         .. واالستسالم هلا ممحضا  ،  يكون التوجه إليها من العبد خالصا     

وأنشأت فيه تصـورا خاصـا      ،  وإذا استقرت فيه كيفته تكييفا خاصا من داخله       . يستقر يف قلب بدوا   
وهذا هو املقصود ابتداء من تقرير طالقة املشيئة اإلهلية ومشوهلا عقب           .  .حيتكم إليه يف كل أحداث احلياة     
 . ودى أو ضالل، احلديث عن كل وعد جبنة أو نار

فهو اقتطاع جلانب مـن     ،  واالحنراف به إىل جدل حول اجلرب واالختيار      ،   فأما أخذ هذا اإلطالق   
ألا مل جتـيء يف     . هي إىل قول مريح   والتحيز ا يف درب ضيق مغلق ال ينت       ،  تصور كلي وحقيقة مطلقة   

 ! السياق القرآين ملثل هذا التحيز يف الدرب الضيق املغلق
وال يتحركـون يف  ، فهم ال يصادمون مبشيئتهم مشيئة اهللا "  .. وما يذكرون إال أن يشاء اهللا     " 

 . تقدرهم على احلركة واالجتاه، إال بإرادة من اهللا، اجتاه
  .. فهم مطالبون ا. يستحقها من عباده .. "  هو أهل التقوى "  واهللا

 . يتفضل ا على عباده وفق مشيئته "  .. وأهل املغفرة " 
 . أهل هلما مجيعا - سبحانه - واهللا،  والتقوى تستأهل املغفرة

|     |     | 
 أن يشـاء  ،  ويف النفس منها تطلع إىل وجـه اهللا الكـرمي         ،   ذه التسبيحة اخلاشعة ختتم السورة    

 . والتفضل باملغفرة، والتوجيه إىل التقوى، بالتوفيق إىل الذكر
  ..  " هو أهل التقوى وأهل املغفرة " 
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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   وثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أ |
 .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 العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،       دعوة   |
 _ 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              كافة دعوة إىل اإلعداد اجلاد على     |
 . 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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