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 3 أَيحسب الِْإنسانُ أَلَّن نجمع ِعظَامه       2 ولَا أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامِة      1لَا أُقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة     + 

     نب يوسلَى أَن نع لَى قَاِدِرينب  ه4ان       هامأَم رفْجانُ ِليالِْإنس ِريدلْ يِة      5 بامالِْقي موانَ يأَلُ أَيسفَـِإذَا   6 ي 
   رصالْب ِرق7ب   رالْقَم فسخ8 و رالْقَمو سمالش ِمعج9 و فَرالْم نِئٍذ أَيموانُ يقُولُ الِْإنسكَلَّـا  10 ي 

   رزِإلَى 11لَا و  قَرتسِئٍذ الْمموي كب12ر رأَخو ما قَدِئٍذ ِبمموانُ يأُ الِْإنسبنلَـى   13 يـانُ عِل الِْإنسب 
  15 ولَو أَلْقَى معاِذيره 14نفِْسِه بِصريةٌ 

 ثُم  18 فَِإذَا قَرأْناه فَاتِبع قُرآنه      17ه   ِإنَّ علَينا جمعه وقُرآن    16لَا تحرك ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه       
 هانيا بنلَي19ِإنَّ ع  

 23 ِإلَى ربها ناِظرةٌ     22 وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ     21 وتذَرونَ الْآِخرةَ    20كَلَّا بلْ تِحبونَ الْعاِجلَةَ     
  25ن يفْعلَ ِبها فَاِقرةٌ  تظُن أ24َووجوه يومِئٍذ باِسرةٌ 

     اِقيرالت تلَغاٍق     26كَلَّا ِإذَا بر نِقيلَ م27 و     اقالِْفر هأَن ظَنـاِق     28 وِبالس اقفَِّت السالْتو 
29      اقسِئٍذ الْمموي كبلَّى      30 ِإلَى رلَا صو قدلَّى     31 فَلَا صوتو لَِكن كَذَّبِإلَـى     32 و بذَه ثُم

  33أَهِلِه يتمطَّى 
 أَلَم يـك    36 أَيحسب الِْإنسانُ أَن يترك سدى       35 ثُم أَولَى لَك فَأَولَى      34أَولَى لَك فَأَولَى    

 39جيِن الـذَّكَر والْـأُنثَى       فَجعلَ ِمنه الزو   38 ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى       37نطْفَةً من مِني يمنى     
  _40أَلَيس ذَِلك ِبقَاِدٍر علَى أَن يحِيي الْموتى 

|     |     | 
،  هذه السورة الصغرية حتشد على القلب البشري من احلقائق واملـؤثرات والصـور واملشـاهد              

، يف أسـلوب خـاص    ،  بقوةحتشدها   .. ما ال قبل له مبواجهته وال التفلت منه       ،  واإليقاعات واللمسات 
حيث جيتمـع   ،  أو أسلوب األداء املوسيقي   ،  سواء يف أسلوب األداء التعبريي    ،  جيعل هلا طابعا قرآنيا مميزا    

 ! تصعب مواجهته ويصعب التفلت منه أيضا، هذا وذاك على إيقاع تأثري شعوري قوي
ال أقسم بيوم القيامة    :  " نفسوإيقاع عن ال  ،   إا تبدأ يف اآليتني األوليني منها بإيقاع عن القيامة        

من املطلع إىل   ،  مث يستطرد احلديث فيها متعلقا بالنفس ومتعلقا بالقيامة        "  .. وال أقسم بالنفس اللوامة   
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أو كأنه  . وكأن هذا املطلع إشارة إىل موضوع السورة      . تزاوج بني النفس وبني القيامة حىت تنتهي      ،  اخلتام
  .. بطريقة دقيقة مجيلة،  كل إيقاعات السورةالالزمة اإليقاعية اليت ترتد إليها

وتضرب ا عليه   ،   من تلك احلقائق الكبرية اليت حتشدها هذه السورة يف مواجهة القلب البشري           
وال ميلـك  ، فال ميلك هلا ردا، حقيقة املوت القاسية الرهيبة اليت تواجه كل حي .. حصارا ال مهرب منه  

، واألغنيـاء والفقـراء   ،  ويواجهها الكبار والصغار  ،  يف كل حلظة  وهي تتكرر   . هلا أحد ممن حوله دفعا    
وال . وال شفاعة . وال قوة . وال وسيلة . ال حيلة  .. ويقف اجلميع منها موقفا واحدا    ،  واألقوياء والضعاف 

وال مفر من االستسالم    . مما يوحي بأا قادمة من جهة عليا ال ميلك البشر معها شيئا            .. وال تأجيل . دفع
:  وهذا هو اإليقاع الذي متس به السورة القلوب وهي تقول          .. الستسالم إلرادة تلك اجلهة العليا    وا،  هلا
إىل ربـك    .. والتفت الساق بالسـاق   . وظن أنه الفراق  ؟  من راق : وقيل،  إذا بلغت التراقي  ! كال" 

  "  .. يومئذ املساق
وداللتها على صدق اخلرب    ،  وىلحقيقة النشأة األ  ،   ومن تلك احلقائق الكبرية اليت تعرضها السورة      

وهي حقيقة يكشف اهللا للناس      .. وعلى أن هناك تدبريا يف خلق هذا اإلنسان وتقديرا        ،  بالنشأة األخرى 
وال يدعيها أحد ممن يكذبون باآلخرة      ،  ال يقدر عليها إىل اهللا    ،  عن دقة أدوارها وتتابعها يف صنعة مبدعة      

كما أا بينة ال تـرد علـى   ؛ ا واحدا يدبر هذا األمر ويقدره  فهي قاطعة يف أن هناك إهل     . ويتمارون فيها 
متشيا مع التقدير والتدبري الذي ال يترك هـذا         ،  وإحياء قوي بضرورة النشأة األخرى    ،  يسر النشأة اآلخرة  

وهذا هو اإليقاع الذي متس السورة به        .. وال يدع حياته وعمله بال وزن وال حساب       ،  اإلنسان سدى 
أحيسـب  :  " مث تقول يف آخرها    " ؟  أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه    :  "  أوهلا القلوب وهي تقول يف   

: فجعل منه الزوجني  ؟  مث كان علقة فخلق فسوى    ؟  أمل يك نطفة من مين ميىن     ؟  اإلنسان أن يترك سدى   
  "  .. ؟ أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى؟ الذكر واألنثى

مشهد يوم   .. وتواجه ا القلب البشري مواجهة قوية     ،   ومن املشاهد املؤثرة اليت حتشدها السورة     
ومن حرية يف مواجهـة األحـداث       ،  ومن اضطرابات نفسية  ،  القيامة وما جيري فيه من انقالبات كونية      

ويف أغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالفأر يف           ،  الغالبة حيث يتجلى اهلول يف صميم الكون      
واستهانة ـا  ، إلنسان عن يوم القيامة يف شك واستبعاد ليومها املغيبوذلك ردا على تساؤل ا ! املصيدة

بـل يريـد   :  " وومضات سريعة، ومشاهد سريعة ،  فيجيء الرد يف إيقاعات سريعة    . وجلاج يف الفجور  
ومجـع الشـمس    ،  وخسف القمر ،  فإذا برق البصر  ؟  أيان يوم القيامة  : يسأل. اإلنسان ليفجر أمامه  
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ينبأ اإلنسان يومئـذ    ،  إىل ربك يومئذ املستقر   ،  ال وزر ! كال؟  أين املفر : ومئذيقول اإلنسان ي  ،  والقمر
  "  .. ! ولو ألقى معاذيره، بل اإلنسان على نفسه بصرية. مبا قدم وأخر

. املتطلعني إىل وجهه الكرمي يف ذلك اهلول      ،   ومن هذه املشاهد مشهد املؤمنني املطمئنني إىل رم       
املتوقعني عاقبة ما أسلفوا مـن كفـر ومعصـية          ،  وبالرجاء فيه ،  لة باهللا ومشهد اآلخرين املقطوعي الص   

وهو يعـرض ردا علـى   . وهو مشهد يعرض فيه قوة وحيوية كأنه حاضر حلظة قراءة القرآن  . وتكذيب
، بل حتبون العاجلة  ! كال:  " ويف اآلخرة يكون هذا الذي يكون     . وإمهاهلم لآلخرة ،  حب الناس للعاجلة  

 ! تظن أن يفعل ا فاقرة    ،  ووجوه يومئذ باسرة  . إىل را ناظرة  ،  وه يومئذ ناضرة  وج. وتذرون اآلخرة 
 ..  " 

  ويف ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات حتتوي توجيها خاصا للرسـول             
إذ . ويبدو أن هذا التعليم جاء مبناسبة حاضرة يف السورة ذاـا . وتعليما له يف شأن تلقي هذا القرآن ع  

فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعـه إىل         ،  خياف أن ينسى شيئا مما يوحى إليه       ع   كان الرسول 
ال :  " فجاء هذا التعليم  . وحتريك لسانه به ليستوثق من حفظه     ؛  استذكار الوحي فقرة فقرة يف أثناء تلقيه      

 "  .. مث إن علينا بيانـه    ،  نهفاتبع قرآ ،  فإذا قرأناه ،  إن علينا مجعه وقرآنه   ،  حترك به لسانك لتعجل به    
كـل   .. وبيان مقاصـده ، ومجعه، وحفظ هذا القرآن، جاءه هذا التعليم ليطمئنه إىل أن أمر هذا الوحي 

فيجده ،  وليتلق الوحي كامال  ،  فليطمئن باال . هو التلقي والبالغ  ،  ودوره هو . أولئك موكول إىل صاحبه   
أليس مـن   .. التعليم فقد ثبت يف موضعه حيث نزل فأما هذا    .. وهكذا كان  .. يف صدره منقوشا ثابتا   

وهذه كلمة من كلماته تثبت يف صـلب        ؟  وألي أمر أراد  ؟  وقول اهللا ثابت يف أي غرض كان      ؟  قول اهللا 
وداللة إثبات هذه اآليات يف موضعها هذا من السورة داللة عميقـة          .. الكتاب شأا شأن بقية الكتاب    

ويف شأن هذا القرآن وتضمنه لكـل        .. لمات اهللا يف أي إجتاه    موحية على حقيقة لطيفة يف شأن كل ك       
فهو احلق والصـدق  . ومل تند منها عبارة، مل خيرم منها حرف ع كلمات اهللا اليت أوحى ا إىل الرسول  

 ! والتحرج والوقار
|     |     | 

. يفلتمأخوذ بعمله ال    . أنه حماصر ال يهرب    - وهو يواجه هذه السورة    -  وهكذا يشعر القلب  
يف النشـأة األوىل ويف النشـأة       ،  مقدرة نشأته وخطواته بعلم اهللا وتدبريه     . ال ملجأ له من اهللا وال عاصم      
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مث . فال صدق وال صلى ولكن كـذب وتـوىل       :  " بينما هو يلهو ويلعب ويغتر ويتبطر     ،  اآلخرة سواء 
  ..  " ذهب إىل أهله يتمطى

:   واللمسات واإلحياءات يسمع التهديد امللفوف      ويف مواجهة تلك احلشود من احلقائق واملؤثرات      
 ! فيكون له وقعه ومعناه " مث أوىل لك فأوىل. أوىل لك فأوىل" 

وتشعره باجلد الصارم احلازم يف     .  وهكذا تعاجل السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإصراره وهلوه        
مث شأن هذا القرآن الـذي ال  . وشأن النفس وشأن احلياة املقدرة حبساب دقيق، شأن القيامة،  هذا الشأن 

وتثبت يف سجل   ،  الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته    ،  ألنه من كالم العظيم اجلليل    ،  خيرم منه حرف  
 . ويف صلب هذا الكتاب الكرمي، الكون الثابت

|     |     | 
. وهي يف نسق السورة شيء آخر     .  وقد عرضنا حنن حلقائق السورة ومشاهدها فرادى رد البيان        

مث العودة إليه   ،  وملسة القلب جبانب من احلقيقة مرة     ،  واملزاوجة بينها هنا وهناك   ،  إذ أن تتابعها يف السياق    
ممـا ال   ؛  كل ذلك من خصائص األسلوب القرآين يف خماطبة القلب البشري          .. باجلانب اآلخر بعد فترة   
  .. وال طريقة أخرى، يبلغ إليه أسلوب آخر

 :  كما هي يف سياقها القرآين اخلاص فلنأخذ يف مواجهة السورة
|     |     | 

بلى ؟  أحيسب اإلنسان أن لن جنمع عظامه     ،  وال أقسم بالنفس اللوامة   ،  ال أقسم بيوم القيامة    " 
فـإذا بـرق    ؟  أيان يوم القيامة  : يسأل،  بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه    ،  قادرين على أن نسوي بنانه    

إىل . كـال ال وزر   ؟  أين املفر : يقول اإلنسان يومئذ   .. مرومجع الشمس والق  ،  وخسف القمر ،  البصر
ولـو ألقـى    ،  بل اإلنسان على نفسه بصرية    ،  ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر     ،  ربك يومئذ املستقر  

  "  .. معاذيره
وهذا الوقع هو املقصـود     ؛   هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع يف احلس من القسم املباشر           

مث  .. الذي يتكرر يف مواضع خمتلفة من القـرآن    ،  هو يتم أحسن متام ذا األسلوب اخلاص      و،  من العبارة 
 . تربز من ورائه حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة
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فأما النفس اللوامة ففـي التفسـريات       .  وحقيقة القيامة سريد عنها الكثري يف مواضعه يف السورة        
مـا أردت   : إن املؤمن واهللا ما تراه إال يلوم نفسـه        : ن البصري فعن احلس  .. املأثورة أقوال متنوعة عنها   

وعـن   .. وإن الفاجر ميضي قدما ما يعاتب نفسه      ؟  ما أردت حبديث نفسي   ؟  ما أردت بأكليت  ؟  بكلميت
تلوم علـى   : وعن عكرمة  .. ليس أحد من أهل السماوات واألرضني إال يلوم نفسه يوم القيامة          : احلسن

. هي النفس اللـؤوم   : وعن ابن عباس   .. كذلك عن سعيد بن جبري    !  وكذا لو فعلت كذا  : اخلري والشر 
وقال  .. الفاجرة: وعن قتادة  .. تندم على ما فات وتلوم عليه     : وعن جماهد . اللوامة املذمومة : وعنه أيضا 

، واألشبه بظاهر الترتيل أا اليت تلوم صاحبها على اخلري والشر         ،  وكل هذه األقوال متقاربة املعىن    : جرير
 . وتندم على ما فات

إن املؤمن واهللا ما تراه إال يلوم       :  " قول احلسن البصري   " النفس اللوامة  "  وحنن خنتار يف معىن   
وإن الفاجر ميضي قدما ما يعاتب      ؟  ما أردت حبديث نفسي   ؟  ما أردت بأكليت  ؟  ما أردت بكلميت  : نفسه
  "  .. نفسه

وتتـبني  ،  وتتلفت حوهلا ،   املتوجسة اليت حتاسب نفسها     فهذه النفس اللوامة املتيقظة التقية اخلائفة     
مث هي الصورة   . حىت ليذكرها مع القيامة   ،  وحتذر خداع ذاا هي النفس الكرمية على اهللا       ،  حقيقة هواها 

والـذي يكـذب    ،  نفس اإلنسان الذي يريد أن يفجر وميضي قدما يف الفجور         . املقابلة للنفس الفاجرة  
 ! ى دون حساب لنفسه ودون تلوم وال حترج وال مباالةويتوىل ويذهب إىل أهله يتمط

ولكنـه ملـا    ،  على وقوع هذه القيامة    "  .. وال أقسم بالنفس اللوامة   ،  ال أقسم بيوم القيامة    " 
وجاء به يف صورة أخرى كأا ابتداء حلديث بعد التنبيه إليه           ،  عدل عن ذكر املقسم به    ،  عدل عن القسم  
 : ذا املطلع املوقظ

  ..  " بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ سب اإلنسان أن لن جنمع عظامهأحي " 
الذاهبة يف  ،   وقد كانت املشكلة الشعورية عند املشركني هي صعوبة تصورهم جلمع العظام البالية           

ولعلها ال تزال كذلك يف بعض النفوس إىل يومنـا  ! إلعادة بعث اإلنسان حيا   ،  املتفرقة يف الثرى  ،  التراب
قادرين على أن نسـوي     ! بلى:  " قرآن يرد على هذا احلسبان بعدم مجع العظام مؤكدا وقوعه         وال! هذا
وهو ،  مبا هو أرقى من جمرد مجعها     ،  والنص يؤكد عملية مجع العظام    ؛  والبنان أطراف األصابع   "  .. بنانه

،  مـا فيـه    وهي كناية عن إعادة التكوين اإلنساين بأدق      ! وتركيبه يف موضعه كما كان    ،  تسوية البنان 
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ال ينقص معهـا عضـو وال       ،  بل تسوى تسوية  ،  وال ختتل عن مكاا   ،  وإكماله حبيث ال تضيع منه بنان     
 ! مهما صغر ودق، شكل هذا العضو

إمنا . وسيجيء يف اية السورة دليل آخر من واقع النشأة األوىل         ،   ويكتفي هنا ذا التقرير املؤكد    
إن هذا اإلنسـان     .. وتوقع عدم مجع العظام   ،   هذا احلسبان  خيلص هنا إىل الكشف عن العلة النفسية يف       

وال أن يكـون هنـاك      ،  وال يريد أن يصده شيء عن فجوره      ،  وميضي قدما يف الفجور   ،  يريد أن يفجر  
 : ويستبعد جميء يوم القيامة، ومن مث فهو يستبعد وقوع البعث. حساب عليه وعقاب

  "  .. ؟ م القيامةيسأل أيان يو. بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه " 
وذلك متشـيا مـع      .. يوحي باستبعاده هلذا اليوم    - هذا اللفظ املديد اجلرس    -  والسؤال بأيان 

واآلخرة جلـام للـنفس      .. ال يصده شبح البعث وشبح اآلخرة     ،  رغبته يف أن يفجر وميضي يف فجوره      
لينطلق ،  وإزاحة هذا اللجام  ،  فهو حياول إزالة هذا املصد    . ومصد للقلب احملب للفجور   ،  الراغبة يف الشر  

 . يف الشر والفجور بال حساب ليوم احلساب
ليس فيه  ،  سريعا خاطفا حامسا  ،   ومن مث كان اجلواب على التهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها         

وكان مشهدا من مشاهد القيامة تشـترك فيـه         . وجرس األلفاظ ،  تريث وال إبطاء حىت يف إيقاع النظم      
 : واملشاهد الكونية،  اإلنسانيةاحلواس واملشاعر

 " ؟  يقول اإلنسان يومئذ أين املفر    . ومجع الشمس والقمر  ،  وخسف القمر . فإذا برق البصر   " 
 . 

. والقمر خيسـف ويطمـس نـوره      .  فالبصر خيطف ويتقلب سريعا سريعا تقلب الربق وخطفه       
 ينفرط ذلك النظام الكـوين      حيث،  وخيتل نظامهما الفلكي املعهود   . والشمس تقترن بالقمر بعد افتراق    

ويبدو يف سؤاله    " ؟  أين املفر :  " يتساءل اإلنسان املرعوب  ،  ويف وسط هذا الذعر واالنقالب     .. الدقيق
 ! مأخوذ عليه، فإذا هو مسدود دونه، وكأمنا ينظر يف كل اجتاه، االرتياع والفزع

وال مسـتقر   ؛  واملستقر عنـده   ،والرجعة إليه ،  وال مفر من قهر اهللا وأخذه     ،   وال ملجأ وال وقاية   
 : غريه

  "  .. إىل ربك يومئذ املستقر. ال وزر! كال " 
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بـل  ،  لن يكون يومئذ  ،   وما كان يرغب فيه اإلنسان من املضي يف الفجور بال حساب وال جزاء            
 : ويؤخذ به بعد أن يذكره ويراه حاضرا، وسيذكر به إن كان نسيه، سيكون كل ما كسبه حمسوبا

  "  .. سان يومئذ مبا قدم وأخرينبأ اإلن " 
فمـن  . ومبا أخره وراءه من آثار هذا العمل خريا كـان أم شـرا            ،   مبا قدمه من عمل قبل وفاته     

 ! األعمال ما خيلف وراءه أثارا تضاعف لصاحبها يف ختام احلساب
، ليـه ألن نفسه موكولة إ، فلن يقبل منها عذر،  ومهما اعتذر اإلنسان بشىت املعاذير عما وقع منه 

فإذا انتهى ا إىل الشر فهو مكلف ـا وحجـة           . وعليه أن يهديها إىل اخلري ويقودها     ،  وهو موكل ا  
 : عليها

  "  .. بل اإلنسان على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره " 
. واملشاهد اخلاطفة . واإليقاع املوسيقي . والفواصل. الفقر:  ومما يالحظ أن كل شيء سريع قصري      

ذلك أنه رد    .. هكذا يف سرعة وإمجال    " ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر     :  " احلسابوكذلك عملية   
 ! على استطالة األمد واالستخفاف بيوم احلساب

|     |     | 
 : يف شأن الوحي وتلقي هذا القرآن ع  مث جتيء اآليات األربع اخلاصة بتوجيه الرسول

مث إن علينـا    . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه   . ه وقرآنه إن علينا مجع  . ال حترك به لسانك لتعجل به      " 
  "  .. بيانه

فإن اإلحياء الذي تتركه يف النفس هو       ،   وباإلضافة إىل ما قلناه يف مقدمة السورة عن هذه اآليات         
ليس . وإسناده إليه سبحانه وتعاىل بكليته    ؛  وحيا وحفظا ومجعا وبيانا   : تكفل اهللا املطلق بشأن هذا القرآن     

؛ وشدة حرصه على استيعاب ما يوحى إليـه        ع   مث هلفة الرسول  . من أمره إال محله وتبليغه      ع للرسول
مما كان يدعوه إىل متابعـة جربيـل        ،  وخشيته أن ينسى منه عبارة أو كلمة      ،  وأخذه مأخذ اجلد اخلالص   

ـ ، عليه السالم يف التالوة آية آية وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيئا مل يفته            ه فيمـا  ويتثبت من حفظه ل
 ! بعد

 وتسجيل هذا احلادث يف القرآن املتلو له قيمته يف تعميق هذه اإلحياءات اليت ذكرناها هنـا ويف                 
 . مقدمة السورة ذا اخلصوص
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|     |     | 
،  مث ميضي سياق السورة يف عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شـأن الـنفس اللوامـة                 

؛ ومن إمهال لآلخرة وقلة احتفـال     ،  ا من حب للدنيا وانشغال    فيذكرهم حبقيقة نفوسهم وما يعتلج فيه     
ويعرض هلم هذا املوقف يف مشـهد       . ويواجههم مبوقفهم يف اآلخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حاهلم فيها          

 : حي قوي اإلحياء عميق اإليقاع
ووجـوه  ؛  إىل را نـاظرة   ،  وجوه يومئذ ناضرة  . وتذرون اآلخرة ،  بل حتبون العاجلة  . كال " 

  "  .. تظن أن يفعل ا فاقرة، يومئذ باسرة
ففضـال  .  وأول ما يلحظ من ناحية التناسق يف السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة يف هذا املوضع              

فإن هناك تناسقا بني ظـل       - وهو اإلحياء املقصود   - عن إحياء اللفظ بقصر هذه احلياة وسرعة انقضائها       
ال حترك بـه لسـانك       "  ع    وقول اهللا تعاىل لرسوله   ،  ترض يف السياق  اللفظ وظل املوقف السابق املع    

وهـو   .. فهذا التحريك وهذه العجلة هي أحد ظالل السمة البشرية يف احلياة الـدنيا             "  .. لتعجل به 
 ! تناسق يف احلس لطيف دقيق يلحظه التعبري القرآين يف الطريق
 :  الفريد مث خنلص إىل املوقف الذي يرمسه هذا النص القرآين

  "  .. إىل را ناظرة. وجوه يومئذ ناضرة " 
كما يعجـز اإلدراك    ؛   إن هذا النص ليشري إشارة سريعة إىل حالة تعجز الكلمات عن تصويرها           

حـىت  . ذلك حني يعد املوعودين السعداء حبالة من السعادة ال تشبهها حالة          . عن تصورها بكل حقيقتها   
 !  فيها من ألوان النعيملتتضاءل إىل جوارها اجلنة بكل ما

  .. نضرها أا إىل را ناظرة ..  هذه الوجوه الناضرة
 ؟ أي مستوى من السعادة؟ فأي مستوى من الرفعة هذا! ؟  ..  إىل را

تراهـا يف   ،   إن روح اإلنسان لتستمتع أحيانا بلمحة من مجال اإلبداع اإلهلي يف الكون أو النفس             
أو الصـحراء   . أو البحـر العبـاب    . أو الظل املديد  . أو الفجر الوليد  . ساجيأو الليل ال  . الليلة القمراء 

إىل  .. أو الصرب اجلميل  . أو اإلميان الواثق  . أو القلب النبيل  . أو الطلعة البهية  . أو الروض البهيج  . املنسابة
يف وترف بأجنحة من نـور      ،  وتفيض بالسعادة ،  فتغمرها النشوة  .. آخر مطالع اجلمال يف هذا الوجود     
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، وثقلة طني وعرامة حلـم ودم     ،  وما فيها من أمل وقبح    ،  وتتوارى عنها أشواك احلياة   . عوامل جمنحة طليقة  
  .. وصراع شهوات وأهواء

 ؟ ولكن إىل مجال ذات اهللا - ال إىل مجال صنع اهللا - كيف ا وهي تنظر؟  فكيف
، ليملك اإلنسان نفسـه   . ت من اهللا  وحيتاج ثانيا إىل تثبي   .  أال إنه مقام حيتاج أوال إىل مد من اهللا        

 ! وال يتصور حقيقتها إدراك، اليت ال حييط ا وصف، ويستمتع بالسعادة، فيثبت
  "  .. إىل را ناظرة .. وجوه يومئذ ناضرة " 

 ؟  وماهلا ال تتنضر وهي إىل مجال را تنظر
أو جنـاح   ،  زهرة نديـة  أو  ،  من طلعة ية  .  إن اإلنسان لينظر إىل شيء من صنع اهللا يف األرض         

فيبـدو فيهـا الوضـاءة    ، فإذا السعادة تفيض من قلبه على مالحمه. أو فعل مجيل، أو روح نبيل ،  رفاف
مطلقا من كل ما يف الوجود من شواغل عن السعادة          . فكيف ا حني تنظر إىل مجال الكمال      . والنضارة
لصت من كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك        إال وقد خ  ،  فما تبلغ الكينونة اإلنسانية ذلك املقام     ؟  باجلمال

ولكن فيها هي ذاا من دواعي الـنقص        ،  كل شائبة ال فيما حوهلا فقط     ! املرتقى الذي يعز على اخليال    
  .. واحلاجة إىل شيء ما سوى النظر إىل اهللا

فذلك حديث ال خيطر على قلب      .. ؟    وبأي وسيلة تنظر  ؟  وبأي جارحة تنظر  ؟   فأما كيف تنظر  
، والسعادة اليت يفيضها على الروح    ،  يف القلب املؤمن  ،   من الفرح الذي يطلقه النص القرآين      ميسه طائف 

 ! والتشوف والتطلع واالنطالق
ويشغلوا باجلدل  ؟   فما بال أناس حيرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة           

 ! ؟ تهال تدركه العقول املقيدة مبألوفات العقل ومقررا، حول مطلق
هو فقط حمـط    ،   إن ارتقاء الكينونة اإلنسانية وانطالقها من قيود هذه الكينونة األرضية احملدودة          

 - جمرد تصور  - وقبل هذا االنطالق سيعز عليها أن تتصور      . الرجاء يف التقائها باحلقيقة الطليقة يومذاك     
 . كيف يكون ذلك اللقاء

 املديد الـذي شـغل بـه املعتزلـة أنفسـهم        وإذن فقد كان جدال ضائعا ذلك اجلدل الطويل       
 . ومعارضيهم من أهل السنة واملتكلمني حول حقيقة النظر والرؤية يف مثل ذلك املقام
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؛ ويتحدثون عن اإلنسان املثقل مبقررات العقـل يف األرض        ؛   لقد كانوا يقيسون مبقاييس األرض    
 . ويتصورون األمر باملدارك احملدودة اال

فإذا انطلقت وحتررت مـن  . ت ذاته مقيد مبا تدركه عقولنا وتصوراتنا احملدودة    إن مدلول الكلما  
فالكلمات ليست سوى رموز خيتلف ما ترمز إليه حبسـب          . هذه التصورات فقد تتغري طبيعة الكلمات     

وتغـريت  ،  فإذا تغريت طاقته تغري معها رصيده من التصـورات        . التصورات الكامنة يف مدارك اإلنسان    
فما لنا خنـوض    ! دلول الكلمات وحنن نتعامل يف هذه األرض بتلك الرموز على قدر حالنا           معها طبيعة م  

 ! ؟ يف أمر ال يثبت لنا منه حىت مدلول الكلمات
الذي ينطلق من جمـرد     ،  وفيض الفرح املقدس الطهور   ،   فلنتطلع إىل فيض السعادة الغامر اهلادئ     

فهذا التطلع ذاتـه    ؛  احنا بالتطلع إىل هذا الفيض    ولنشغل أرو . تصورنا حلقيقة املوقف على قدر ما منلك      
  .. ال تفوقها إال نعمة النظر إىل وجهه الكرمي. نعمة

  " . تظن أن يفعل ا فاقرة، ووجوه يومئذ باسرة " 
خبطاياها وارتكاسها وكثافتها   ،  احملجوبة عن النظر والتطلع   ،  وهي الوجوه الكاحلة املتقبضة التعيسة    

 يشغلها وحيزا وخيلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن حتل ا الكارثة القاصـمة      وهي اليت . وانطماسها
  .. وهي من التوقع والتوجس يف كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص. الفاقرة .. احملطمة للفقار، للظهر

ووراءهم هذا  . ويتجهون إىل العاجلة حيبوا وحيفلوا    ؛   فهذه هي اآلخرة اليت يذروا ويهملوا     
إىل ،  من وجوه يومئذ ناضرة   ! ! ! هذا اإلختالف الشاسع البعيد   ،  ليوم الذي ختتلف فيه املصائر والوجوه     ا

 ! ! ! تظن أن يفعل ا فاقرة، را ناظرة إىل وجوه يومئذ باسرة
|     |     | 

وقـال  ،  ومجع الشمس والقمـر   ،  وخسف القمر ،  إذا برق البصر   ..  وإذا كانت مشاهد القيامة   
، ذلك اإلختالف الشاسـع البعيـد     ،  وإذا اختلفت املصائر والوجوه   . وال مفر . يومئذ أين املفر  اإلنسان  

  .. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل ا فاقرة، فكانت وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة
وقـوة  ،  من قوة احلقيقة الكامنة فيهـا     ،   إذا كانت تلك املشاهد تستمد قوا وإيقاعها يف النفس        

فإن السورة بعد عرض تلك املشاهد تقرب وتقرب حىت تلمـس           ،  داء القرآين الذي يشخصها وحيييها    األ
ال متر حلظة حىت يواجههم يف هـذه األرض بقوتـه           ،  حس املخاطبني مبشهد آخر حاضر واقع مكرور      

 ! ووضوحه ووزنه الثقيل
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ه وال عـن غـريه      والذي ال يدفعه عن نفس    ،  املوت الذي ينتهي إليه كل حي     .  إنه مشهد املوت  
وال يسـتجيب لصـرخة     ،  وال يتلفـت  ،  وميضي يف طريقه ال يتوقف    ،  املوت الذي يفرق األحبة   . حي

املوت الذي يصرع اجلبابرة بـنفس      ! وال لرغبة راغب وال خلوف خائف     ،  وال حلسرة مفارق  ،  ملهوف
املوت الذي ال حيلـة   ! ويقهر ا املتسلطني كما يقهر املستضعفني سواء      ،  السهولة اليت يصرع ا األقزام    

 : للبشر فيه وهم مع هذا ال يتدبرون القوة القاهرة اليت جتريه
إىل . والتفت السـاق بالسـاق  ، وظن أنه الفراق؟  من راق : وقيل،  إذا بلغت التراقي  ! كال " 

  "  .. ربك يومئذ املساق
ـ    ،  يواجههم به النص القرآين كأنه حاضر     ،   إنه مشهد االحتضار   ا األلفـاظ   وكأنه خيرج من ثناي

 ! ويتحرك كما خترج مالمح الصورة من خالل ملسات الريشة
وتكون السكرات  ،  وحني تبلغ الروح التراقي يكون الرتع األخري       "  .. كال إذا بلغت التراقي    " 

ويتلفت احلاضرون حول احملتضر يتلمسون حيلة أو        .. ويكون الكرب الذي تزوغ منه األبصار     ،  املذهلة
وتلـوى املكـروب مـن      !  .. لعل رقية تفيد   " ؟  من راق : وقيل:  " روح املكروب وسيلة الستنقاذ ال  
وتـبني  ،  وعجزت كل وسيلة  ،  وبطلت كل حيلة   "  .. والتفت الساق بالساق   ..  " السكرات والرتع 

  "  .. إىل ربك يومئذ املساق:  " الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي يف اية املطاف
وحالة االحتضار  . وكل فقرة خترج حملة   . وكل آية ترسم حركة   . رك وينطق  إن املشهد ليكاد يتح   

 .. اليت ال دافع هلا وال راد     ،  ترتسم ويرتسم معها اجلزع واحلرية واللهفة ومواجهة احلقيقة القاسية املريرة         
  "  .. إىل ربك يومئذ املساق ..  " مث تظهر النهاية اليت ال مفر منها

وعلى اجلو كلـه    ،  ويف احلس منه أثر   ،  ويف العني منه صورة   ،   الفاجع  ويسدل الستار على املشهد   
 . وجوم صامت مرهوب

الـذين ال   ،  ويف مواجهة املشهد املكروب امللهوف اجلاد الواقع يعرض مشهد الالهني املكـذبني           
 : ويف اختيال باملعصية والتويل، يف عبث وهلو، بل يقدمون املعصية والتويل، يستعدون بعمل وال طاعة

  "  .. ! مث ذهب إىل أهله يتمطى، ولكن كذب وتوىل، فال صدق وال صلى " 
 "  .. عمرو بن هشـام  " قيل هو أبو جهل،  وقد ورد أن هذه اآليات تعين شخصا معينا بالذات  

وال يتأدب  ،  فال يؤمن وال يطيع   ،  مث يذهب عنه  . يسمع منه القرآن   ع   وكان جييء أحيانا إىل رسول اهللا     
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فخورا مبـا  ، مث يذهب خمتاال مبا يفعل .. ويصد عن سبيل اهللا، بالقول ع   ي رسول اهللا  ويؤذ؛  وال خيشى 
  .. كأمنا فعل شيئا يذكر، ارتكب من الشر

 " وهو يصور حركة اختياله بأنه    ،  ويثري السخرية كذلك  ،  ويسخر منه ،   والتعبري القرآين يتهكم به   
 ! ميط يف ظهره ويتعاجب تعاجبا ثقيال كريها " ! يتمطى

، ويتفنن يف الصد عـن سـبيل اهللا  ، يسمع ويعرض،  وكم من أيب جهل يف تاريخ الدعوة إىل اهللا        
، ومبا أفسد يف األرض   ،  ويتوىل وهو فخور مبا أوقع من الشر والسوء       ،  وميكر مكر السيئ  ،  واألذى للدعاة 

 ! ومبا مكر لدينه وعقيدته وكاد، ومبا صد عن سبيل اهللا
 : لشريرة بالتهديد والوعيد والقرآن يواجه هذه اخليالء ا

  ..  " مث أوىل لك فأوىل. أوىل لك فأوىل " 
، خبناق أيب جهل مرة    ع   وقد أمسك رسول اهللا   ،   وهو تعبري اصطالحي يتضمن التهديد والوعيد     

؟ أتوعدين يـا حممـد    : فقال عدو اهللا   "  .. مث أوىل لك فأوىل   . أوىل لك فأوىل  :  " وهو يقول له  ،  وهزه
فأخذه اهللا يوم بدر بيد املؤمنني      ! ! وإين ألعز من مشى بني جبليها     . ع أنت وال ربك شيئا    واهللا ال تستطي  

ما علمت لكم من إلـه      :  " ومن قبله قال فرعون لقومه    . وبرب حممد القوي القهار املتكرب     ع   مبحمد
 . لكمث أخذه اهللا كذ "  .. ؟ أليس يل ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت:  " وقال "  .. غريي

وينسى اهللا ؛ وحيسبها شيئا ؛   وكم من أيب جهل يف تاريخ الدعوات يعتز بعشريته وبقوته وبسلطانه          
إمنا هو األجل املوعود ال يستقدم حلظـة وال          .. وأحقر من ذبابة  ،  حىت يأخذه أهون من بعوضة    . وأخذه
 . يستأخر

|     |     | 
هلا داللتها على تدبري اهللا وتقديره حلياة       ،  م ويف النهاية ميس القلوب حبقيقة أخرى واقعية يف حيا        

وال ،  وال مفر من مواجهتها   . وهلا داللتها كذلك على النشأة اآلخرة اليت ينكروا أشد اإلنكار         . اإلنسان
 : حيلة يف دفع داللتها

؟ مث كان علقة فخلق فسـوى     ؟  أمل يك نطفة من مين ميىن     ؟  اإلنسان أن يترك سدى    أحيسب " 
  "  .. ؟ أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى؟ الذكر واألنثى: جنيفجعل منه الزو
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مـا كـان    . يشتمل على لفتات عميقة إىل حقائق كـبرية       ،   وهذا املقطع األخري العميق اإليقاع    
وأوىل هذه اللفتات تلك اللفتة إىل التقـدير        . املخاطبون ذا القرآن خيطروا على باهلم يف ذلك الزمان        

 : اة اإلنسانوالتدبري يف حي
  "  .. أحيسب اإلنسان أن يترك سدى " 

 أرحام تدفع وقبور تبلع    ..  فلقد كانت احلياة يف نظر القوم حركة ال علة هلا وال هدف وال غاية             
فأمـا أن يكـون هنـاك        .. ومتاع قريب من متاع احليوان    ،  وزينة وتفاخر ،  وبني هاتني هلو ولعب   .. 

وأن يكون قدوم اإلنسان إىل هذه احلياة وفق قدر جيـري           ؛  مةووراء اهلدف حك  ،  وراءه هدف ،  ناموس
وأن تكون رحلته على هذه األرض ابـتالء ينتـهي إىل   ، وأن ينتهي إىل حساب وجزاء    ،  إىل غاية مقدرة  

، والشعور مبا وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة       ،  أما هذا التصور الدقيق املتناسق     .. احلساب واجلزاء 
أما هذا فكان أبعد شـيء عـن تصـور النـاس             .. وتنهي كل شيء إىل اية     ،تفعل كل شيء بقدر   

 . يف ذلك الزمان، ومداركهم
وبوجـود  . هو شعوره باتصال الزمان واألحداث والغايـات      ،   والذي مييز اإلنسان عن احليوان    

ع منـو   وارتقاؤه يف سلم اإلنسانية يتب    . ومن الوجود كله من حوله    ،  اهلدف والغاية من وجوده اإلنساين    
فال يعيش  . وارتباط األحداث واألشياء ذا الناموس    ،  ودقة تصوره لوجود الناموس   ،  شعوره هذا وسعته  
. بل يرتبط يف تصوره الزمان واملكان واملاضي واحلاضر واملستقبل        ،  وال حادثة حادثة  ،  عمره حلظة حلظة  

عليا خالقة مدبرة ال ختلق النـاس       مث يرتبط هذا كله بإرادة      . مث يرتبط هذا كله بالوجود الكبري ونواميسه      
 . عبثا وال تتركهم سدى

نقلة هائلة بالقيـاس    ،   وهذا هو التصور الكبري الذي نقل القرآن الناس إليه منذ ذلك العهد البعيد            
إىل التصورات السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إىل سائر التصورات الكونية اليت عرفتها الفلسـفة    

 . )1(قدميا وحديثا 
هي إحدى ملسات القرآن التوجيهيـة       "  .. أحيسب اإلنسان أن يترك سدى    :  "  وهذه اللمسة 

، والعلل واألسـباب  ،  واألهداف والغايات ،  كي يتلفت ويستحضر الروابط والصالت    ،  للقلب البشري 
 . وباإلرادة املدبرة للوجود كله، اليت تربط وجوده بالوجود كله

                                                 
 )حبث أرجو التوفيق إلخراجه " ( ن فكرة اإلسالم عن الكون واحلياة واإلنسا:  "  كتاب)1(
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  بالدالئل الواقعة البسيطة اليت تشهد بأن اإلنسان لن يترك سدى           ويف غري تعقيد وال غموض يأيت     
 : إا دالئل نشأته األوىل.. 

 ؟ فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى    ؟  مث كان علقة فخلق فسوى    ؟  أمل يك نطفة من مين ميىن      " 
 . " 

وكيف قطع رحلته الكبرية حىت جـاء       ؟  وكيف صار ؟  وكيف كان ؟  مم خلق ؟   فما هذا اإلنسان  
 ؟ ىل هذا الكوكبإ

أمل تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغرية        ؟  من مين ميىن ويراق   ،   أمل يك نطفة صغرية من املاء     
فمن ذا الذي أهلمها هـذه      ؟  تعلق جبدرانه لتعيش وتستمد الغذاء    ،  إىل علقة ذات وضع خاص يف الرحم      

 ؟ جتاهومن ذا الذي وجهها هذا اإل؟ ومن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ احلركة
مؤلفا جسمه من ماليني املاليـني      ؟   مث من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنينا معتدال منسق األعضاء          

والرحلة املديدة اليت قطعها من اخللية الواحدة       ؟  وهو يف األصل خلية واحدة مع بويضة      ،  من اخلاليا احلية  
والتغريات اليت حتدث يف كيانه      - وهي أطول مبراحل من رحلته من مولده إىل مماته         - إىل اجلنني السوي  

! يف الرحلة اجلنينية أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من األحداث يف رحلته من مولـده إىل مماتـه                   
 ! ؟ ال عقل هلا وال مدارك وال جتارب، وهو خليقة صغرية ضعيفة، فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة املديدة

أي إرادة كانت هلذه    .. ؟    الذكر واألنثى  .. واحدةمن ذا الذي جعل من اخللية ال      .  مث يف النهاية  
أم من ذا الذي يزعم أنه تـدخل فقـاد          ؟  وأي إرادة لتلك يف أن تكون أنثى      ؟  اخللية يف أن تكون ذكرا    

 ! ؟ خطواما يف ظلمات الرحم إىل هذا االختيار
حـىت  ،  قها الطويل إنه ال مفر من اإلحساس باليد اللطيفة املدبرة اليت قادت النطفة املراقة يف طري             

  ..  " فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى ..  " انتهت ا إىل ذلك املصري
جييء اإليقاع الشامل جلملة من     ،   وأمام هذه احلقيقة اليت تفرض نفسها فرضا على احلس البشري         

 : احلقائق اليت تعاجلها السورة
  "  .. ؟ أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى " 
 ! فإنه لقادر على أن حييي املوتى! انهسبح!  بلى
 ! فإنه لقادر على النشأة األخرى! سبحانه!  بلى



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

16

 . وما ميلك اإلنسان إال أن خيشع أمام هذه احلقيقة اليت تفرض نفسها فرضا! سبحانه!  بلى
، الذي ميأل احلـس ويفـيض     ،  القوي العميق ،   وهكذا تنتهي السورة ذا اإليقاع احلاسم اجلازم      

  .. الوجود اإلنساين وما وراءها من تدبري وتقديرحبقيقة 
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .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        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

لطواغيـت  األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال ا           دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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