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 ثُـم كَلَّـا   4 كَلَّا سيعلَمونَ   3 الَِّذي هم ِفيِه مختِلفُونَ      2 عِن النبِإ الْعِظيِم     1عم يتساءلُونَ   + 
 وجعلْنا نومكُم سباتا    8 وخلَقْناكُم أَزواجا    7الِْجبالَ أَوتادا    و 6 أَلَم نجعِل الْأَرض ِمهادا      5سيعلَمونَ  

 وجعلْنا ِسـراجا    12 وبنينا فَوقَكُم سبعا ِشدادا      11 وجعلْنا النهار معاشا     10 وجعلْنا اللَّيلَ ِلباسا     9
 ِإنَّ  16 وجناٍت أَلْفَافًـا     15 ِلنخِرج ِبِه حبا ونباتا      14عِصراِت ماء ثَجاجا     وأَنزلْنا ِمن الْم   13وهاجا  

 وفُِتحِت السماء فَكَانت أَبوابـا      18 يوم ينفَخ ِفي الصوِر فَتأْتونَ أَفْواجا        17يوم الْفَصِل كَانَ ِميقَاتا     
 لَاِبِثني ِفيهـا    22 ِللْطَّاِغني مآبا    21 ِإنَّ جهنم كَانت ِمرصادا      20كَانت سرابا    وسيرِت الِْجبالُ فَ   19

 ِإنهم كَانوا لَا    26 جزاء ِوفَاقًا    25 ِإلَّا حِميما وغَساقًا     24 لَّا يذُوقُونَ ِفيها بردا ولَا شرابا        23أَحقَابا  
 فَذُوقُوا فَلَن نِزيدكُم ِإلَّا     29 وكُلَّ شيٍء أَحصيناه ِكتابا      28 وكَذَّبوا ِبآياِتنا ِكذَّابا     27يرجونَ ِحسابا   

 لَّـا   34 وكَأْسـا ِدهاقًـا      33 وكَواِعب أَترابا    32 حداِئق وأَعنابا    31 ِإنَّ ِللْمتِقني مفَازا     30عذَابا  
 ونَ ِفيهعمسا     يلَا ِكذَّابا ووا       35ا لَغابطَاء ِحسع كبن راء مزـا       36 جمِض والْـأَراِت واومالس بر 

  يوم يقُوم الروح والْملَاِئكَةُ صفا لَّا يتكَلَّمونَ ِإلَّا من أَِذنَ لَه           37بينهما الرحمِن لَا يمِلكُونَ ِمنه ِخطَابا       
 ِإنا أَنذَرناكُم عذَابا قَِريبا     39 ذَِلك الْيوم الْحق فَمن شاء اتخذَ ِإلَى ربِه مآبا           38الرحمن وقَالَ صوابا    

  _40يوم ينظُر الْمرُء ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَاِفر يا لَيتِني كُنت ترابا 
|     |     | 

 " البينة " سوره مكية فيما عدا سوريت     .. ذو طابع غالب   - ومنه هذه السورة   - هذا اجلزء كله  
واألهم من هذا هو طابعها اخلاص الـذي        . وكلها من قصار السور على تفاوت يف القصر        " النصر " و

ـ ،  وصورها وظالهلا ،  وإيقاعها،  يف موضوعها واجتاهها   - على وجه التقريب   - جيعلها وحدة  لوا وأس
 . العام

صيحات بنوم غارقني يف    . وصيحات. طرقات عنيفة قوية عالية   .  إا طرقات متوالية على احلس    
أو بالهني يف سامر راقصـني يف ضـجة   ! أو بسكارى خممورين ثقل حسهم اخلمار ! نومهم ثقيل ! النوم

زء كله بإيقـاع    تتواىل على حسهم تلك الطرقات والصيحات املنبثقة من سور هذا اجل          ! وتصدية ومكاء 
وإن هنالـك   . إن هنالك إهلا   .. تدبروا. تفكروا. تلفتوا. انظروا. استيقظوا. اصحوا: واحد ونذير واحد  

. وإن هنالك جزاء  . وإن هنالك حسابا  . وإن هنالك تبعة  . وإن هنالك ابتالء  . وإن هنالك تقديرا  . تدبريا
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انظروا تلفتوا تفكروا تدبروا وهكذا مـرة   .استيقظوا. اصحوا .. ونعيما كبريا. وإن هنالك عذابا شديدا 
أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة ومع الطرقات والصيحات يد قوية ـز النـائمني املخمـورين                

فتعود ! مث يعودون ملا كانوا فيه    ،  وهم كأمنا يفتحون أعينهم ينظرون يف مخار مرة        .. السادرين هزا عنيفا  
وتعود الطرقات العنيفة علـى     ؛  الصوت العايل يصيح م من جديد     ويعود  ؛  اليد القوية زهم هزا عنيفا    

مث حيصبون الصائح املنذر املنبه      .. ال: يف إصرار وعناد  : وأحيانا يتيقظ النوام ليقولوا    .. األمساع والقلوب 
 . فيعود إىل هزهم من جديد. مث يعودون ملا كانوا فيه .. باألحجار والبذاء

، عظيمة القدر ،  وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد      .  اجلزء  هكذا خيل إيل وأنا أقرأ هذا     
. وعلى مشاهد معينة يف الكـون والـنفس       . وعلى إيقاعات معينة يلمس ا أوتار القلوب      . ثقيلة الوزن 

 ! هذا التكرار املوحي بأمر وقصد. وأرى تكرارها مع تنوعها. وعلى أحداث معينة يف يوم الفصل
فلينظر اإلنسان مم   .. .  "   "  ..فلينظر اإلنسان إىل طعامه   :  " هو يقرأ  وهكذا حيس القارئ و   

وإىل اجلبـال   ؟  وإىل السماء كيف رفعت   ؟  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت      "  .. .. .  " ؟  خلق
 " . ؟  كيف نصبت وإىل األرض كيف سطحت

أغطش ليلها وأخـرج    و. رفع مسكها فسواها  ؟  أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها     :  "  وهو يقرأ 
متاعـا لكـم    . واجلبال أرسـاها  . أخرج منها ماءها ومرعاها   . واألرض بعد ذلك دحاها   . ضحاها

؟ وجعلنا نومكم سـباتا   ؟  وخلقناكم أزواجا ؟  واجلبال أوتادا ؟  أمل جنعل األرض مهادا    ..  " وألنعامكم
وأنزلنا ؟  علنا سراجا وهاجا  وج؟  وبنينا فوقكم سبعا شدادا   ؟  وجعلنا النهار معاشا  ؟  وجعلنا الليل لباسا  

فلينظـر اإلنسـان ايل      "  .. ..  " ؟  لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا     ؟  من املعصرات ماء ثجاجا   
، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضـبا وزيتونـا وخنـال         . مث شققنا األرض شقا   . أنا صببنا املاء صبا   . طعامه

 ..  "  متاعا لكم وألنعامكم. وفاكهة وأبا، وحدائق غلبا
يف أي  ،  الذي خلقك فسواك فعـدلك    ،  ما غرك بربك الكرمي   . يا أيها اإلنسان  :  "  وهو يقرأ 

 "  .. ؟  صورة ما شاء ركبك
. والذي أخـرج املرعـى    . والذي قدر فهدى  ،  الذي خلق فسوى  ،  سبح اسم ربك األعلى    " 

إال الـذين   ،  سافلنيمث رددناه أسفل    ،  لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي      "  ..  " فجعله غثاء أحوى  
 ؟ أليس اهللا بأحكم احلاكمني   ؟  فما يكذبك بعد بالدين   . آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون      

 ..  " 
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وإذا العشـار   ،  وإذا اجلبال سريت  ،  وإذا النجوم انكدرت  ،  إذا الشمس كورت  :  "  وهو يقرأ 
وإذا املوؤودة سـئلت    ،  وإذا النفوس زوجت  ،  وإذا البحار سجرت  ،  وإذا الوحوش حشرت  ،  عطلت

وإذا اجلنـة   ،  وإذا اجلحيم سـعرت   ،  وإذا السماء كشطت  ،  وإذا الصحف نشرت  ؟  بأي ذنب قتلت  
وإذا ،  وإذا الكواكـب انتثـرت    ،  إذا السماء انفطـرت    "  ..  " علمت نفس ما أحضرت   . أزلفت

. إذا السماء انشـقت    "  ..  " علمت نفس ما قدمت وأخرت    . وإذا القبور بعثرت  ،  البحار فجرت 
إذا  "  .. .  " وأذنت لرا وحقت  ،  وألقت ما فيها وختلت   ،  وإذا األرض مدت  . وأذنت لرا وحقت  

يومئذ حتدث أخبارها    "  ..  " وقال اإلنسان ماهلا  ،  وأخرجت األرض أثقاهلا  ،  زلزلت األرض زلزاهلا  
  "  .. بأن ربك أوحى هلا

فـال أقسـم    :  " سور ويف ثناياها   وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية يف مفاتح عدد من ال         
والليل ،  فال أقسم بالشفق   "  ..  " والصبح إذا تنفس  . والليل إذا عسعس  . اجلوار الكنس . باخلنس

 ..   " والليل إذا يسـر   . والشفع والوتر . وليال عشر . والفجر ..  "  " والقمر إذا اتسق  . وما وسق 
. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناهـا  . هاوالنهار إذا جال  . والقمر إذا تالها  . والشمس وضحاها " 

والنهار . والليل إذا يغشى   "  ..  " فأهلمها فجورها وتقواها  . ونفس وما سواها  . واألرض وما طحاها  
  ..  " والليل إذا سجى. والضحى "  ..  " وما خلق الذكر واألنثى. إذا جتلى
  .. اخل ..  اخل

ىل لإلنسان واألحياء األخرى يف هذه األرض من نبـات           ويف اجلزء كله تركيز على النشأة األو      
وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة      . وعلى مشاهد هذا الكون وآياته يف كتابه املفتوح       . وحيوان

ومشاهد احلساب واجلزاء من نعيم وعذاب يف صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشـاهد             . القارعة الغاشية 
واختاذها مجيعا دالئل على اخللق والتـدبري والنشـأة األخـرى            .. هوهلاالقيامة الكونية يف ضخامتها و    

وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغـابرين        .. مع التقريع ا والتخويف والتحذير    . وموازينها احلامسة 
 : ولكنا نشري إىل بعض النماذج يف هذا التقدمي. واألمثلة على هذا هي اجلزء كله. من املكذبني

ومثلها . كلها منوذج كامل هلذا التركيز على هذه احلقائق واملشاهد         - سورة النبأ  -  هذه السورة 
 .. حتتوي مقدمتها إشارة إىل حادث معني من حوادث الـدعوة          " عبس " وسورة " النازعات " سورة

،  أخيه يوم يفر املرء من   :  " وبقيتها كلها حديث عن نشأة احلياة اإلنسانية واحلياة النباتية مث عن الصاخة           
ضـاحكة  . وجوه يومئذ مسـفرة   . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه     ،  وصاحبته وبنيه ،  وأبيه،  وأمه
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وهـي تصـور مشـاهد       " التكوير " وسورة " . ترهقها قترة ،  ووجوه يومئذ عليها غربة   ،  مستبشرة
ـ           ،  االنقالب الكوين اهلائلة يف ذلك اليوم      ة مع عرض مشاهد كونية موحية يف صدد القسم علـى حقيق

كذلك يف عرض مشاهد االنقالب مع مشـاهد النعـيم           " االنفطار " وسورة. الوحي وصدق الرسول  
 " اخل "  .. . يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي      :  " وهز الضمري البشري أمام هذه وتلك     ،  والعذاب
 " ةوسـور  .. وهي تعرض مشاهد االنقالب الكوين ومشاهد النعيم والعـذاب         " االنشقاق " وسورة
وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إىل تعذيب الكفار               " الربوج

  .. وهو أشد وأنكى. وعذاب اهللا ألولئك الكفار يف اآلخرة بالنار. جلماعة من املؤمنني يف الدنيا بالنار
النبـات للقسـم    وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة اإلنسان ونشأة          "  .. الطارق "  وسورة

وتتحدث عن اخللـق والتسـوية       " األعلى " وسورة "  .. وما هو باهلزل  ،  إنه لقول فصل  :  " باجلميع
 .. وإخراج املرعى وأطواره متهيدا للحديث عن الذكر واآلخرة واحلسـاب واجلـزاء           ،  والتقدير واهلداية 

إىل خلق اإلبل والسماء واألرض     مث توجيه   . وهي تصوير ملشاهد النعيم والعذاب     "  .. الغاشية " وسورة
إىل اية اجلزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنـهج             .. وهكذا .. وهكذا .. واجلبال
 . وسورة الكافرون. كسورة اإلخالص. اإلميان

 ع  أو تسري عـن رسـول اهللا      . وسورة النصر . وسورة القدر . وسورة العصر . وسورة املاعون 
 والناس. والفلق. والكوثر. واالنشراح. كسور الضحى ،  ىل اإلستعاذه بربه من كل شر     وتواسيه وتوجهه إ  

  .. وهي سور قليلة على كل حال.. 
|     |     | 

مع اللمسـات   ،  هناك أناقة واضحة يف التعبري    .  وهناك ظاهرة أخرى يف األداء التعبريي هلذا اجلزء       
نان مبدع يف الصور والظالل واإليقـاع املوسـيقي         وافت،  املقصودة ملواطن اجلمال يف الوجود والنفوس     

إليقاظهم واجتذاب  ،  تتناسق كلها مع طبيعته يف خطاب الغافلني النائمني السادرين        ،  والقوايف والفواصل 
يتجلى هذا كله بصورة واضحة يف       .. حسهم وحواسهم بشىت األلوان وشىت اإليقاعات وشىت املؤثرات       

وعن الليل وكأنه حـي     ،   ختنس وتتوارى كالظباء يف كناسها وتربز      مثل تعبريه اللطيف عن النجوم اليت     
والليـل إذا   ؛  اجلـوار الكـنس   ،  فال أقسم باخلنس  : والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور    ،  يعس يف الظالم  

والليـل  ،  فال أقسم بالشفق  :  " والصبح إذا تنفس ويف عرضه ملشاهد الغروب والليل والقمر        . عسعس
وليـال  . والفجـر :  " أو ملشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري      .  " قوالقمر إذا اتس  ،  وما وسق 
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ويف خطابه املـوحي     " . والليل إذا سجى  . والضحى " .  " والليل إذا يسر  . والشفع والوتر . عشر
ويف  "  .. الذي خلقك فسـواك فعـدلك  ؟ يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي  :  " للقلب البشري 

 "  .. . ال تسمع فيهـا الغيـة     ،  يف جنة عالية  ،  لسعيها راضية ،  ئذ ناعمة وجوه يوم :  " وصف اجلنة 
واألناقـة   "  .. ! نار حامية ؟  وما أدراك ما هيه   . وأما من خفت موازينه فأمه هاوية     :  " ووصف النار 

 . يف التعبري واضحة وضوح القصد يف اللمسات اجلمالية ملشاهد الكون وخواجل النفس
لتحقيـق  ، وعن اللفظ القريب إىل اإلشتقاق البعيد،  ظ املباشر إىل الكناية    والعدول أحيانا عن اللف   

  .. مما يؤكد هذه اللفتة خالل اجلزء كله على وجه التقريب، التنغيم املقصود
 وهذه السورة منوذج الجتاه هذا اجلزء مبوضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظاللـه             

واختيار األلفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاـا       ؛  والدنيا واآلخرة ،  سوموسيقاه وملساته يف الكون والنف    
 . أثرا يف احلس والضمري

وهي ،   وهي تفتتح بسؤال موح مثري لالستهوال واالستعظام وتضخيم احلقيقة اليت خيتلفون عليها           
؟ تساءلونعم ي :  " ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته      ؛  وال شبهة ،  أمر عظيم ال خفاء فيه    

  "  .. ! مث كال سيعلمون. كال سيعلمون. الذي هم فيه خمتلفون، عن النبأ العظيم
ويلفتهم إىل ما هو واقـع      ،   ومن مث يعدل السياق عن املعىن يف احلديث عن هذا النبأ ويدعه حلينه            

حي مبا  يدل على ما وراءه ويو    ،  يف ذوات أنفسهم ويف الكون حوهلم من أمر عظيم        ،  بني أيديهم وحوهلم  
وجعلنـا  ؟ وجعلنا نومكم سباتا؟ وخلقناكم أزواجا؟ أمل جنعل األرض مهادا واجلبال أوتادا   :  " سيتلوه

وأنزلنـا مـن    ؟  وجعلنا سراجا وهاجا  ؟  وبنينا فوقكم سبعا شدادا   ؟  وجعلنا النهار معاشا  ،  الليل لباسا 
  " . ؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا؟ املعصرات ماء ثجاجا

ا احلشد من احلقائق واملشاهد والصور واإليقاعات يعود م إىل ذلك النبأ العظيم الذي               ومن هذ 
إن يوم الفصـل    :  " وكيف يكون ؟  ليقول هلم ما هو   ! والذي هددهم به يوم يعلمون    ،  هم فيه خمتلفون  

وسـريت اجلبـال    . وفتحت السماء فكانت أبوابا   . يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا     . كان ميقاتا 
  "  .. نت سرابافكا

البـثني فيهـا    ،  للطاغني مآبا ،  إن جهنم كانت مرصادا   :  "  مث مشهد العذاب بكل قوته وعنفه     
، إم كانوا ال يرجون حسابا  . جزاء وفاقا . إال محيما وغساقا  . ال يذوقون فيها بردا وال شرابا     ،  أحقابا

  "  ..  إال عذابافذوقوا فلن نزيدكم. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكذبوا بآياتنا كذابا
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وكواعـب  ،  حدائق وأعنابـا  : إن للمتقني مفازا  :  "  ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا     
  " . جزاء من ربك عطاء حسابا. ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا، وكأسا دهاقا، أترابا

ـ    .  وختتم السورة بإيقاع جليل يف حقيقته ويف املشهد الذي يعرض فيه           ل أن  وبإنذار وتـذكري قب
رب السماوات واألرض وما بينـهما الـرمحن ال         :  " جييء اليوم الذي يكون فيه هذا املشهد اجلليل       

. يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صـوابا         . ميلكون منه خطابا  
ينظر املرء مـا قـدمت      يوم  . إنا أنذرناكم عذابا قريبا   . فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا     . ذلك اليوم احلق  

  "  .. ويقول الكافر يا ليتين كنت ترابا، يداه
 ! وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيم. الذي يتساءلون عنه.  ذلك هو النبأ العظيم

|     |     | 
 سيعلمون! مث كال . سيعلمون! كال. الذي هم فيه خمتلفون   . عن النبأ العظيم  ؟  عم يتساءلون  " 

وقد كانوا  . وفيه عجب أن يكون هذا األمر موضع تساؤل       ،  ع فيه استنكار لتساؤل املتسائلني    مطل"  .. 
وال يكـادون  ، وكان هو األمر الذي جيادلون فيه أشـد اجلـدل      . يتساءلون عن يوم البعث ونبأ القيامة     

 ! وهو أوىل شيء بأن يكون، يتصورون وقوعه
فلم يكن السؤال بقصـد معرفـة       . جييبمث  ؟  وعن أي شيء يتحدثون    "  .. ؟  عم يتساءلون  " 

بكشـف األمـر الـذي    ، إمنا كان للتعجيب من حاهلم وتوجيه النظر إىل غرابة تساؤهلم  . اجلواب منهم 
 : يتساءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته

إمنا ذكـره   ،  ومل حيدد ما يتساءلون عنه بلفظه      "  .. الذي هم فيه خمتلفون   ،  عن النبأ العظيم   " 
وكان اخلالف على اليـوم بـني        .. استطرادا يف أسلوب التعجيب والتضخيم     .. أ العظيم النب .. بوصفه

 . أما التساؤل فكان من هؤالء وحدهم. الذين آمنوا به والذين كفروا بوقوعه
وينتقل  .. العظيم .. فيتركه بوصفه . وال يديل حبقيقة النبأ املسؤول عنه     ،  مث ال جييب عن التساؤل     

 : وأعمق يف التخويف، وهو أوقع من اجلواب املباشر، يد امللفوفإىل التلويح بالتهد
يقال يف الردع والزجر فهو أنسـب       ،  ولفظ كال  "  .. ! سيعلمون! مث كال . سيعلمون! كال " 

 . وتكراره وتكرار اجلملة كلها فيه من التهديد ما فيه. هنا للظل الذي يراد إلقاؤه
 |     |     | 
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. ليلتقي به بعد قليل   . عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون         مث يبعد يف ظاهر األمر      
ـز  ،  يبعد يف جولة قريبة يف هذا الكون املنظور مع حشد من الكائنات والظواهر واحلقائق واملشـاهد               

 : الكيان حني يتدبرها اجلنان
وجعلنـا  ؟   سباتا وجعلنا نومكم ؟  وخلقناكم أزواجا ؟  واجلبال أوتادا ؟  أمل جنعل األرض مهادا    " 

وأنزلنـا مـن    ؟  وجعلنا سراجا وهاجا  ؟  وبنينا فوقكم سبعا شدادا   ؟  وجعلنا النهار معاشا  ؟  الليل لباسا 
  "  .. ؟ وجنات ألفافا، لنخرج به حبا ونباتا؟ املعصرات ماء ثجاجا

مع هذا احلشد اهلائل من الصـور       ،   وهذه اجلولة اليت تتنقل يف أرجاء هذا الكون الواسع العريض         
، مما جيعل إيقاعها يف احلس حادا ثقيال نفاذا       ،  تذكر يف حيز ضيق مكترت من األلفاظ والعبارات       ،  املشاهدو

وهي يف اللغـة     - وصيغة االستفهام املوجهة إىل املخاطبني    ! بال فتور وال انقطاع   ،  كأنه املطارق املتوالية  
وهي توجه أنظارهم وقلـوم إىل      ،  وكأمنا هي يد قوية ز الغافلني     ،  صيغة مقصودة هنا   - تفيد التقرير 

والقـدرة علـى اإلنشـاء      ،  هذا احلشد من اخلالئق والظواهر اليت تشي مبا وراءها من التدبري والتقدير           
ومن هنا تلتقي بالنبأ العظيم      .. واحلكمة اليت ال تدع أمر اخلالئق سدى بال حساب وال جزاء          ،  واإلعادة

 ! الذي هم فيه خمتلفون
 :  هذه اجلولة عن األرض واجلبال واللمسة األوىل يف

  "  .. ؟ واجلبال أوتادا، أمل جنعل األرض مهادا " 
وهـي حقيقـة حمسوسـة      . وكالمها متقارب  .. واملهاد اللني كاملهد   .. املمهد للسري :  واملهاد

. ةفال حتتاج إىل علم غزير إلدراكها يف صورا الواقعي        . لإلنسان يف أي طور من أطوار حضارته ومعرفته       
وهذه وتلـك ذات وقـع يف       ؛  وكون اجلبال أوتادا ظاهرة تراها العني كذلك حىت من اإلنسان البدائي          

 . احلس حني توجه إليها النفس
.  غري أن هذه احلقيقة أكرب وأوسع مدى مما حيسها اإلنسان البدائي ألول وهلة بـاحلس اـرد                

كربت هـذه احلقيقـة يف    ،  لكون وأطواره وكلما ارتقت معارف اإلنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا ا        
والتنسيق بني أفراد هذا الوجـود  ، وأدرك من ورائها التقدير اإلهلي العظيم والتدبري الدقيق احلكيم   ؛  نفسه

وإعداد هذا اإلنسان للمالءمـة مـع       ؛  وإعداد هذه األرض لتلقي احلياة اإلنسانية وحضانتها      ؛  وحاجام
 . البيئة والتفاهم معها
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شاهد ال ميـارى يف شـهادته        - وللحياة اإلنسانية بوجه خاص    - ض مهادا للحياة   وجعل األر 
فاختالل نسبة واحدة من النسب امللحوظة يف خلـق         . بوجود العقل املدبر من وراء هذا الوجود الظاهر       

أو اختالل نسبة واحدة من النسب امللحوظة يف خلق احليـاة لتعـيش يف              . األرض هكذا جبميع ظروفها   
وال يبقي هذه احلقيقة اليت يشري إليها القـرآن         ؛  االختالل هنا أو هناك ال جيعل األرض مهادا        .. األرض

  .. ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه، هذه اإلشارة املة
فهي أشبه شيء بأوتاد    ،  يدركه اإلنسان من الناحية الشكلية بنظره ارد       ..  وجعل اجلبال أوتادا  

 .. وندرك منه أا تثبت األرض وحتفظ توازـا       ،  أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن    . اخليمة اليت تشد إليها   
وقد يكون ألا    .. وقد يكون هذا ألا تعادل بني نسب األغوار يف البحار ونسب املرتفعات يف اجلبال             

وقد يكون ألا تثقل األرض يف نقط معينة        ،  لسطحيةتعادل بني التقلصات اجلوفية لألرض والتقلصات ا      
 .. وقد يكون لسبب آخر مل يكشف عنه بعـد  .. فال متيد بفعل الزالزل والرباكني واالهتزازات اجلوفية     

 ! مث عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنني. وكم من قوانني وحقائق جمهولة أشار إليها القرآن الكرمي
 : يف نواحي وحقائق شىت، ات النفوس واللمسة الثانية يف ذو

  "  .. وخلقناكم أزواجا " 
فقد خلق اهللا اإلنسان ذكـرا       ..  وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة        

وكل إنسان يـدرك    . وجعل حياة هذا اجلنس وامتداده قائمة على اختالف الزوجني والتقائهما         ،  وأنثى
ومن مث خياطب   . ن راحة ولذة ومتاع وجتدد بدون حاجة إىل علم غزير         وحيس ما وراءها م   ،  هذه الظاهرة 

وحيس ما فيها من قصد ومـن       ،  ا القرآن اإلنسان يف أية بيئة فيدركها ويتأثر ا حني يتوجه تأمله إليها            
 . تنسيق وتدبري

 تأمالت أخرى حني يرتقي اإلنسـان يف      ،   ووراء هذا الشعور املبهم بقيمة هذه احلقيقة وعمقها       
وجتعل من نطفـة    ،  هنالك التأمل يف القدرة املدبرة اليت جتعل من نطفة ذكرا          .. املعرفة ويف الشعور أيضا   

وهـذه تسـلك    ،  جيعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكرا     ،  بدون مميز ظاهر يف هذه النطفة أو تلك       ،  أنثى
وإيـداعها  ،  هها اللطيـف  وتوجي،  اللهم إال إرادة القدرة اخلالقة وتدبريها اخلفي       .. طريقها لتكون أنثى  

 ! لتخلق منهما زوجني تنمو ما احلياة وترقى، اخلصائص اليت تريدها هي هلذه النطفة وتلك
  "  .. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا نومكم سباتا " 
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جيعلهم و؛   وكان من تدبري اهللا للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن اإلدراك والنشاط             
تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصام وتعويضها عن اجلهـد الـذي          ،  يف حالة ال هي موت وال هي حياة       

وكل هذا يتم بطريقـة عجيبـة ال يـدرك           .. بذلته يف حالة الصحو واإلجهاد واالنشغال بأمور احلياة       
يف حالة الصحو   فهو  . وال ميكن أن يعرف كيف تتم يف كيانه       ؛  وال نصيب إلرادته فيها   ،  اإلنسان كنهها 

وهو يف حالة النوم ال يدرك هذه احلالـة وال يقـدر علـى              . ال يعرف كيف يكون وهو يف حالة النوم       
وجعل ؛  وهي سر من أسرار تكوين احلي ال يعلمه إال من خلق هذا احلي وأودعه ذلك السر               ! مالحظتها

فإذا أجرب إجبارا بوسـائل      .فما من حي يطيق أن يظل من غري نوم إال فترة حمدودة           . حياته متوقفة عليه  
 . خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلك قطعا

، إنه هدنة الروح من صراع احلياة العنيف       ..  ويف النوم أسرار غري تلبية حاجة اجلسد واألعصاب       
، ويستسلم لفترة مـن السـالم اآلمـن        - طائعا أو غري طائع    - هدنة تلم بالفرد فيلقي سالحه وجنته     

ويقع ما يشبه املعجزات يف بعـض احلـاالت         . ذي حيتاجه الفرد حاجته إىل الطعام والشراب      والسالم ال 
. والقلـب مـروع   ،  والنفس مرتعجة ،  واألعصاب مكدودة ،  والروح مثقل ،  حيث يلم النعاس باألجفان   

وجتديد كامـل ال  . انقالب تام يف كيان هذا الفرد     - وأحيانا ال يزيد على حلظات     - وكأمنا هذا النعاس  
ولقد وقعت هذه املعجزة بشكل واضـح        .. وكأمنا هو كائن حني يصحو جديد     ،  قواه بل له هو ذاته    ل

يغشـيكم  إذ  :  " وهو يقـول  . وامنت اهللا عليهم ا   ،  للمسلمني اهودين يف غزوة بدر ويف غزوة أحد       
كما وقعت  .  . " مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم           ..  "  " النعاس أمنة منه  

 ! للكثريين يف حاالت مشاة
؛ أي اإلنقطاع عن اإلدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين احلـي           :  فهذا السبات 

وتوجيه النظر إليها على هذا     . ونعمة من نعم اهللا ال ميلك إعطاءها إال إياه        ؛  وسر من أسرار القدرة اخلالقة    
ويلمسه ملسة تـثري التأمـل      ،  وإىل اليد اليت أودعتها كيانه    ،  هالنحو القرآين ينبه القلب إىل خصائص ذات      

 . والتدبر والتأثر
وكما أودع اإلنسـان  .  وكان من تدبري اهللا كذلك أن جعل حركة الكون موافقة حلركة األحياء  

فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا ساترا يتم فيه          ،  بعد العمل والنشاط  ،  سر النوم والسبات  
. ذا توافق خلق اهللا وتناسق     .. وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم فيه احلركة والنشاط       .  واالنزواء السبات

وكـان األحيـاء مـزودين    . تليب ما ركب فيهم من خصـائص     . وكان هذا العامل بيئة مناسبة لألحياء     
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هـذا  وخرج  . بالتركيب املتفق يف حركته وحاجاته مع ما هو مودع يف الكون من خصائص وموافقات             
 ! وهذا من يد القدرة املبدعة املدبرة متسقا أدق اتساق

 :  واللمسة الثالثة يف خلق السماء متناسقة مع األرض واألحياء
. وأنزلنا من املعصـرات مـاء ثجاجـا       . وجعلنا سراجا وهاجا  . وبنينا فوقكم سبعا شدادا    " 

  "  .. وجنات ألفافا، لنخرج به حبا ونباتا
وهي الطرائق السـبع يف     ،  ناها اهللا فوق أهل األرض هي السماوات السبع        والسبع الشداد اليت ب   

 - فقد تكون سبع جمموعات من اـرات       .. واملقصود ا على وجه التحديد يعلمه اهللا       .. موضع آخر 
وتكون السبع ارات هذه هي اليت       - وهي جمموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون جنم          

وقد تكون غري هذه وتلك مما يعلمه اهللا من تركيـب هـذا           .. أرضنا أو مبجموعتنا الشمسية   هلا عالقة ب  
 . الذي ال يعلم اإلنسان عنه إال القليل، الكون

مشدودة بقوة متنعها من    ،  قوية البناء ،   إمنا تشري هذه اآلية إىل أن هذه السبع الشداد متينة التكوين          
 من طبيعة األفالك واألجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه           وهو ما نراه ونعلمه   . التفكك واالنثناء 

كما تشري إىل أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عامل األرض واإلنسان ومن مث يذكر                 .. كل إنسان 
 وجعلنا سراجا وهاجـا :  " يدل على هذا ما بعده. يف معرض تدبري اهللا وتقديره حلياة األرض واإلنسان    

والـيت تـؤثر    . شمس املضيئة الباعثة للحرارة اليت تعيش عليها األرض وما فيها من األحياء           وهو ال "  .. 
كذلك يف تكوين السحائب بتبخري املياه من احمليط الواسع يف األرض ورفعها إىل طبقات اجلـو العليـا                  

. من املاء حني تعصر فتخر ويتساقط ما فيها        "  .. وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا    :  " وهي املعصرات 
ومن وراء هذه   . وقد يكون هو التفريغ الكهربائي يف طبقات اجلو       . قد تكون هي الرياح   ؟  ومن يعصرها 

وهو ما يتوافر يف     .. ويف السراج توقد وحرارة وضوء    ! وتلك يد القدرة اليت تودع الكون هذه املؤثرات       
  .. دقيق كل الدقة وخمتار " سراج " فاختيار كلمة. الشمس

ومن املعصرات وما يعتصر منـها      ،  ج الوهاج وما يكسبه من أشعة فيها ضوء وحرارة         ومن السرا 
من هذا  ،  وهو الثجاج ،  ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة          ،  من ماء ثجاج  

واجلنات األلفـاف الكثيفـة الكـثرية    ، املاء مع هذا اإلشعاع خيرج احلب والنبات الذي يؤكل هو ذاته   
 . شجار امللتفة األغصاناأل
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. وإرادة تدبره ،  وحكمة تقدره ،  ال يكون إال ووراءه يد تنسقه     ،   وهذا التناسق يف تصميم الكون    
فإذا ارتقـى يف العلـم واملعرفـة        ،  يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حني توجه مشاعره هذا التوجيه          

وجتعل القول بأن هـذا كلـه   . بتكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وحتري األلبا    
كما جتعل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتـدبري يف          . جمرد مصادفة قوال تافها ال يستحق املناقشة      

 ! جمرد تعنت ال يستحق االحترام، هذا الكون
وتـوايل هـذه احلقـائق      . وإن وراء هذا الكون تدبريا وتقديرا وتنسيقا      ،   إن هلذا الكون خالقا   

وخلـق النـاس   . من جعل األرض مهادا واجلبال أوتادا   : هذا النص القرآين على هذا النحو     واملشاهد يف   
، مع جعل الليل لباسا للستر واالنـزواء      ] بعد احلركة والوعي والنشاط     [ وجعل نومهم سباتا    . أزواجا

 الثجاج  وإنزال املاء . وجعل السراج الوهاج  . مث بناء السبع الشداد   . وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط    
توايل هذه احلقائق واملشاهد على هذا النحو يـوحي          .. إلنبات احلب والنبات واجلنات   . من املعصرات 

ويلمس القلب ملسات موقظـة     . ويشعر باخلالق احلكيم القدير   ،  ويشي بالتدبري والتقدير  ،  بالتناسق الدقيق 
 ! النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفونومن هنا يلتقي السياق ب .. موحية مبا وراء هذه احلياة من قصد وغاية

 |     |     | 
ويوم الفصل هـو املوعـد   . ووراء هذا كله حساب وجزاء.  ولقد كان ذلك كله للعمل واملتاع     

وفتحت السماء  . يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا     . إن يوم الفصل كان ميقاتا    :  " املوقوت للفصل 
  "  .. اوسريت اجلبال فكانت سراب. فكانت أبوابا

والذي قدر حيام ذلك التقدير الذي يشـي بـه          . ولن يتركوا سدى  ،   إن الناس مل خيلقوا عبثا    
ال ميكن أن يدعهم    ،  ونسق حيام مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق        ،  املقطع املاضي يف السياق   

ويهتدون ! ضياعاويصلحون يف األرض أو يفسدون مث يذهبون يف التراب          ! يعيشون سدى وميوتون مهال   
ويعدلون يف األرض أو يظلمون مث يذهب العـدل والظلـم       . يف احلياة أو يضلون مث يلقون مصريا واحدا       

 ! مجيعا
وهو اليوم املرسوم املوعود املوقـوت      . إن هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل يف كل ما كان         

 : بأجل عند اهللا معلوم حمدود
   "  ..إن يوم الفصل كان ميقاتا " 

 .  وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام
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وسريت اجلبال فكانت   ،  وفتحت السماء فكانت أبوابا   . يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا      " 
  "  .. سرابا

وليس لنا أن نشـغل     . وال نعلم إال أنه سينفخ فيه     . وحنن ال ندري عنه إال امسه     . البوق:  والصور
وقد صان اهللا طاقتنا عن أن تتبدد يف البحث         . فهي ال تزيدنا إميانا وال تأثرا باحلادث      . يفية ذلك أنفسنا بك 

إمنا حنن نتصور النفخة الباعثة امعة      ! وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فال نزيد      ،  وراء هذا الغيب املكنون   
، ارت شخوصها جـيال بعـد جيـل       نتصور هذا املشهد واخلالئق اليت تو      .. اليت يأيت ا الناس أفواجا    

نتصـور مشـهد هـذه       .. وأخلت وجه األرض ملن يأيت بعدها كي ال يضيق م وجه األرض احملدود            
ونتصـور األجـداث    . مبعوثني قائمني آتني من كل فج إىل حيث حيشرون         .. أفواجا .. اخلالئق مجيعا 

ونتصور هذا اهلـول    ،  ف أوهلا آخرها  ونتصور اجلموع احلاشدة ال يعر    . املبعثرة وهذه اخلالئق منها قائمة    
ال ؟  أين .. الذي تثريه تلك احلشود اليت مل تتجمع قط يف وقت واحد ويف ساعة واحدة إال يف هذا اليوم                 

 : ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام .. ندري
  "  .. وسريت اجلبال فكانت سرابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا " 

كما جاء يف مواضع وسور     . منفرجة. فهي منشقة  .. فتحت فكانت أبوابا   ..  املتينة  السماء املبنية 
فهي مدكوكة مبسوسة   . واجلبال الرواسي األوتاد سريت فكانت سرابا     . على هيئة ال عهد لنا ا     . أخرى

ب ومن مث فال وجود هلا كالسرا     . كما جاء يف مواضع وسور أخرى      - حيركه اهلواء ،  مثارة يف اهلواء هباء   
 ! أو إا تنعكس إليها األشعة وهي هباء فتبدو كالسراب. الذي ليس له حقيقة

وهذا . كاهلول البادي يف احلشر بعد النفخ يف الصور       ،   إنه اهلول البادي يف انقالب الكون املنظور      
  .. هو يوم الفصل املقدر حبكمة وتدبري

 |     |     | 
بادئا بـاألولني   . فيصور مصري الطغاة ومصري التقاة    ،   مث ميضي السياق خطوة وراء النفخ واحلشر      

 : املكذبني املتسائلني عن النبأ العظيم
، ال يذوقون فيها بردا وال شرابا . البثني فيها أحقابا  ،  للطاغني مآبا ،  إن جهنم كانت مرصادا    " 

 شـيء   وكـل . وكذبوا بآياتنا كذابا  ،  إم كانوا ال يرجون حسابا    . جزاء وفاقا . إال محيما وغساقا  
  "  .. فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا. أحصيناه كتابا
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 إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغني تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها فإذا هـي              
وهم يـردون   ! وكأمنا كانوا يف رحلة يف األرض مث آبوا إىل مأواهم األصيل          . مهيأة الستقباهلم ،  معدة هلم 

 : املتجددة أحقابا بعد أحقابهذا املآب لإلقامة الطويلة 
إال محيمـا   :  " فإذا االستثناء أمر وأدهى    .. مث يستثين  "  .. ال يذوقون فيها بردا وال شرابا      " 

وإال الغساق الذي يغسق مـن      ! فهذا هو الربد  . إال املاء الساخن يشوي احللوق والبطون      ..  " وغساقا
 ! فهذا هو الشراب. أجساد احملروقني ويسيل

وال  "  .. إم كانوا ال يرجون حسـابا      ..  " يوافق ما أسلفوا وما قدموا     "  .. ء وفاقا جزا " 
وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشـدة          "  .. وكذبوا بآياتنا كذابا   ..  " يتوقعون مآبا 
 . اإلصرار عليه

ـ   :  "  بينما كان اهللا حيصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا ال يفلت منه حـرف              يء وكـل ش
  ..  " أحصيناه كتابا

 "  فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا    :  "  هنا جييء التأنيب امليئس من كل رجاء يف تغيري أو ختفيف          
 .. 

 |     |     | 
 : بعد مشهد الطغاة يف احلميم. مشهد التقاة يف النعيم:  مث يعرض املشهد املقابل

ال يسمعون فيها لغـوا     . وكأسا دهاقا . اوكواعب أتراب . حدائق وأعنابا . إن للمتقني مفازا   " 
  "  .. جزاء من ربك عطاء حسابا .. وال كذابا

فـإن املـتقني    ،  ال يفلتون منها وال يتجاوزوا    ،   فإذا كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغني      
تتمثل حدائق وأعنابا وخيص األعناب بالذكر والتعـيني ألـا ممـا يعرفـه              ،  ينتهون إىل مفازة ومنجاة   

متوافيات السن   " أترابا " وهن الفتيات الناهدات اللوايت استدارت ثديهن      " وكواعب ..  " خاطبونامل
 . مترعة بالشراب " وكأسا دهاقا.  " واجلمال

أما حقيقة مذاقها واملتاع ا فال يدركها       . لتقريبها للتصور البشري  ،   وهي مناعم ظاهرها حسي   
وإىل جوارها حالة يتذوقها الضمري ويـدركها        .. صورااأهل األرض وهم مقيدون مبدارك األرض وت      

فهي حياة مصونة من اللغو والتكذيب الذي يصاحبه         "  .. ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا     :  " الشعور
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 .. كما أنه ال جمال للغو الذي ال خـري فيـه  ؛ فاحلقيقة مكشوفة ال جمال فيها جلدل وال تكذيب    ؛  اجلدل
  .. ملتعة تليق بدار اخللودوهي حالة من الرفعة وا

ونلمح هنا ظاهرة األناقة يف التعبري واملوسيقى يف التقسـيم          "  .. جزاء من ربك عطاء حسابا     " 
 .. كما نلمحها يف اإليقاع املشدود يف الفواصل كلها على وجه التقريب           "  .. عطاء " و " جزاء " بني

 . وهي الظاهرة الواضحة يف اجلزء كله إمجاال
     ||     |  

وخيتلف فيه  ،  والذي يتساءل عنه املتسائلون   ،   وتكملة ملشاهد اليوم الذي الذي يتم فيه ذلك كله        
واملالئكة صفا بني يدي     " عليه السالم  " حيث يقف جربيل  ،  جييء املشهد اخلتامي يف السورة    . املختلفون

 : يب اجلليليف املوقف امله - إال من أذن له الرمحن - ال يتكلمون. الرمحن خاشعني
يـوم يقـوم الـروح      . رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطابا          " 

  "  .. واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا
 "  من ربـك   " هذا اجلزاء . جزاء الطغاة وجزاء التقاة   :  ذلك اجلزاء الذي فصله يف املقطع السابق      

فهي املناسبة املهيأة هلذه اللمسة وهلذه احلقيقة        "  .. ات واألرض وما بينهما الرمحن    رب السماو ..  " 
وتشمل الـدنيا   ،  كما تشمل السماوات واألرض   . حقيقة الربوبية الواحدة اليت تشمل اإلنسان     . الكبرية

ومـن   ..  " الرمحن " مث هو  .. وتنتهي إليها اآلخرة واألوىل   ،  وجتازي على الطغيان والتقوى   ،  واآلخرة
ومن الرمحة أن جيد الشـر      . حىت عذاب الطغاة ينبثق من رمحة الرمحن      . رمحته ذلك اجلزاء هلؤالء وهؤالء    

 ! جزاءه وأال يتساوى مع اخلري يف مصريه
يوم يقـف   : يف ذلك اليوم املهيب الرهيب     ..  " ال ميلكون منه خطابا   :  "  ومع الرمحة واجلالل  

إال بإذن من الرمحن حيث يكون       "  .. صفا ال يتكلمون   "  اآلخرون واملالئكة - عليه السالم  - جربيل
 . فما يأذن الرمحن به إال وقد علم أنه صواب. القول صوابا

 |     |     | 
موقفهم هكذا صامتني ال يتكلمون     . األبرياء من الذنب واملعصية   ،   وموقف هؤالء املقربني إىل اهللا    

ويف ظل هذا املشهد تنطلق صيحة من       .  والرهبة واجلالل والوقار   يغمر اجلو بالروعة   .. إال بإذن وحبساب  
 : وهزة للنائمني السادرين يف اخلمار، صيحات اإلنذار
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يوم ينظر املرء ما قدمت     : إنا أنذرناكم عذابا قريبا   . فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا     .  ذلك اليوم احلق  
  .. يال ليتين كنت ترابا: ويقول الكافر، يداه

فال جمال للتساؤل    "  .. ذلك اليوم احلق  :  "  العنيفة ألولئك الذين يتساءلون يف ارتياب       إا اهلزة 
قبـل أن تكـون جهـنم     "  .. فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا    !  " والفرصة ما تزال ساحنة    .. واالختالف

 ! مرصادا ومآبا
فجهـنم  ، س بالبعيـد لي "  .. إنا أنذرناكم عذابا قريبا  :  "  وهو اإلنذار الذي يوقظ من اخلمار     

 ! وعمر قريب، والدنيا كلها رحلة قصرية. على النحو الذي رأيتم. تنتظركم وتترصد لكم
يوم ينظر املرء ما قـدمت      :  "  وهو عذاب من اهلول حبيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود          

 ! وما يقوهلا إال وهو ضائق مكروب ..  " يا ليتين كنت ترابا: ويقول الكافر. يداه
ويصري إىل عنصـر    . حىت ليتمىن الكائن اإلنساين أن ينعدم     ،   وهو تعبري يلقي ظالل الرهبة والندم     

وهو املوقف الذي يقابل تسـاؤل   .. ويرى هذا أهون من مواجهة املوقف الرعيب الشديد    . مهمل زهيد 
 ! ! ! يف ذلك النبأ العظيم. املتسائلني وشك املتشككني
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    رة إىل اهللادعوة اىل اهلج |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .هالرباءة من الشرك وأهل 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

ذ تقليد األحبار   من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنب        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،         |
 _ للَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . الهلملتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحت 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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