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 4 أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى      3 وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى      2 أَن جاءه الْأَعمى     1عبس وتولَّى   +  

 9 وهو يخشى    8 وأَما من جاءك يسعى      7 وما علَيك أَلَّا يزكَّى      6  فَأَنت لَه تصدى   5أَما مِن استغنى    
 مرفُوعـٍة  13 ِفي صـحٍف مكَرمـٍة       12 فَمن شاء ذَكَره     11 كَلَّا ِإنها تذِْكرةٌ     10فَأَنت عنه تلَهى    

  16ٍة  ِكراٍم برر15 ِبأَيِدي سفَرٍة 14مطَهرٍة 
     ها أَكْفَرانُ م17قُِتلَ الِْإنس      لَقَهٍء خيش أَي 18 ِمن      هرفَقَد لَقَهطْفٍَة خـِبيلَ     19 ِمن نالس ثُـم 

  هرس20ي     هرفَأَقْب هاتأَم 21 ثُم      هراء أَنشِإذَا ش 22 ثُم       هرا أَمقِْض ما ينظُِر الْ  23 كَلَّا لَمانُ ِإلَى   فَلْيِإنس
 28 وِعنبا وقَضبا    27 فَأَنبتنا ِفيها حبا     26 ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا      25 أَنا صببنا الْماء صبا      24طَعاِمِه  

  32كُم  متاعا لَّكُم وِلأَنعاِم31 وفَاِكهةً وأَبا 30 وحداِئق غُلْبا 29وزيتونا ونخلًا 
 ِلكُلِّ 36 وصاِحبِتِه وبِنيِه  35 وأُمِه وأَِبيِه    34 يوم يِفر الْمرُء ِمن أَِخيِه       33فَِإذَا جاءِت الصاخةُ    

وه يومِئـٍذ    ووج 39 ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ    38 وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ     37امِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه      
  _42 أُولَِئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ 41 ترهقُها قَترةٌ 40علَيها غَبرةٌ 

|     |     | 
، فريدة الصور والظالل واإلحياءات   ،  عميقة اللمسات ،  ضخمة احلقائق ،  هذه السورة قوية املقاطع   

 . موحية اإليقاعات الشعورية واملوسيقية على السواء
مشـغوال بـأمر     ع   كان النيب : يتوىل املقطع األول منها عالج حادث معني من حوادث السرية          

وهو ال   - مجاعة من كرباء قريش يدعوهم إىل اإلسالم حينما جاءه ابن أم مكتوم الرجل األعمى الفقري              
بس وجهه  هذا وع  ع   فكره رسول اهللا  ،  يطلب منه أن يعلمه مما علمه اهللا       - يعلم أنه مشغول بأمر القوم    

ويقرر حقيقة القـيم يف     ؛  عتابا شديدا  ع   فرتل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول      ،  وأعرض عنه 
عبس وتوىل  :  " كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها     ،  حياة اجلماعة املسلمة يف أسلوب قوي حاسم      

! ىن فأنت له تصدى   أما من استغ  . أو يذكر فتنفعه الذكرى   . وما يدريك لعله يزكى   . أن جاءه األعمى  
فمـن  ،  إا تذكرة ! كال! ؟  فأنت عنه تلهى  ،  وأما من جاءك يسعى وهو خيشى     ؟  وما عليك أال يزكى   

  "  .. كرام بررة، بأيدي سفرة، مرفوعة مطهرة، يف صحف مكرمة، شاء ذكره
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وأصـل  ،  وهو يذكره مبصدر وجوده   ،   ويعاجل املقطع الثاين جحود اإلنسان وكفره الفاحش لربه       
 : مث تقصريه بعد ذلك يف أمره؛ وتويل ربه له يف موته ونشره، وتيسري حياته، نشأته

مث ، مث السـبيل يسـره  ، من نطفة خلقه فقدره؟  من أي شيء خلقه   ! قتل اإلنسان ما أكفره    " 
  "  .. ملا يقض ما أمره! كال، مث إذا شاء أنشره، أماته فأقربه

ومـا  .  أمس األشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه واملقطع الثالث يعاجل توجيه القلب البشري إىل    
 : كتدبرية وتقديره يف نشأته، وراء ذلك الطعام من تدبري اهللا وتقديره له

، فأنبتنا فيهـا حبـا    ،  مث شققنا األرض شقا   . أنا صببنا املاء صبا   ،  فلينظر اإلنسان إىل طعامه    " 
  "  .. تاعا لكم وألنعامكمم، وفاكهة وأبا، وحدائق غلبا، وزيتونا وخنال، وعنبا وقضبا

كمـا  ،  الذي يتجلى يف لفظهـا    ،  يوم جتيء وهلا   " الصاخة "  فأما املقطع األخري فيتوىل عرض    
 : ويف الوجوه اليت حتدث عما دهاها؛ تتجلى آثارها يف القلب البشري الذي يذهل عما عداها

لكل امرئ منهم   ،   وبنيه وصاحبته،  وأمه وأبيه ،  يوم يفر املرء من أخيه    . فإذا جاءت الصاخة   " 
، ترهقها قترة ،  ووجوه يومئذ عليها غربة   ،  ضاحكة مستبشرة ،  وجوه يومئذ مسفرة  ،  يومئذ شأن يغنيه  

  "  .. أولئك هم الكفرة الفجرة
يسكب يف احلـس إيقاعـات       - على هذا النحو السريع    -  إن استعراض مقاطع السورة وآياا    

 . ث تفعل فعلها يف القلب مبجرد ملسها له بذاافهي من القوة والعمق حبي. شديدة التأثري
 وسنحاول أن نكشف عن جوانب من اآلماد البعيدة اليت تشري إليها بعض مقاطعها ممـا قـد ال                  

 . تدركه النظرة األوىل
|     |     | 

أما مـن  ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى؟  وما يدريك لعله يزكى   . أن جاءه األعمى  . عبس وتوىل  " 
! ؟  فأنت عنه تلهى  ،  وأما من جاءك يسعى وهو خيشى     ؟  وما عليك أال يزكى   ؟   له تصدى  استغىن فأنت 

 "  كرام بـررة  ،  بأيدي سفرة ،  مرفوعة مطهرة ،  يف صحف مكرمة  ،  فمن شاء ذكره  . إا تذكرة ! كال
 .. 

أعظم بكثري ممـا يبـدو ألول    .  إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا احلادث هو أمر عظيم جدا           
واآلثار اليت ترتبت على إقرارها بالفعـل يف        ،  هو واحلقيقة اليت أراد إقرارها يف األرض      ،  عجزةإنه م . وهلة
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ولكن هذا التوجيـه يـرد      . ومعجزته الكربى كذلك  ،  ولعلها هي معجزة اإلسالم األوىل    . حياة البشرية 
ناسبة احملدودة  على طريقة القرآن اإلهلية يف اختاذ احلادث املفرد وامل         - تعقيبا على حادث فردي    - هكذا

 . فرصة لتقرير احلقيقة املطلقة واملنهج املطرد
وإال فإن احلقيقة اليت استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا واآلثار الواقعية اليت ترتبت بالفعل علـى                

وكل رسـالة    - وهي احلقيقة اليت أراد اإلسالم    . هي اإلسالم يف صميمه   ،  تقريرها يف حياة األمة املسلمة    
 . غرسها يف األرض - لهمساوية قب

؟ أو كيف يعامل صنف من النـاس      ؟  كيف يعامل فرد من الناس    :  هذه احلقيقة ليست هي جمرد    
كيف : إا. وأعظم من هذا جدا   ،  إمنا هي أبعد من هذا جدا     . كما هو املعىن القريب للحادث وللتعقيب     

 ؟ قدرونومن أين يستمدون القيم اليت يزنون ا وي؟ يزن الناس كل أمور احلياة
أن يستمد الناس يف األرض قيمهم وموازينـهم  :  واحلقيقة اليت استهدف هذا التوجيه إقرارها هي      

وال مبواضـعات   ،  غري مقيدة مبالبسـات أرضـهم     ،  آتية هلم من السماء   ،  من اعتبارات مساوية إهلية حبتة    
 . وال نابعة من تصورام املقيدة ذه املواضعات وتلك املالبسات، حيام

عسري أن يعيش الناس يف األرض بقيم ومـوازين         . كما أنه أمر عسري جدا    ،  هو أمر عظيم جدا    و
 . متحررة من ضغط هذه االعتبارات. مطلقة من اعتبارات األرض. آتية من السماء

وضغطه ،  وثقله على املشاعر  ،   ندرك عظمة هذا األمر وعسره حني ندرك ضخامة الواقع البشري         
املنبثقـة مـن    ،  خلي عن املالبسات والضغوط الناشئة من احلياة الواقعية للناس        وصعوبة الت ،  على النفوس 

وسائر الظروف األخـرى    ،  ورواسب تارخيهم ،  وموروثات بيئتهم ،  وارتباطات حيام ،  أحوال معاشهم 
 . وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراا على النفوس، اليت تشدهم إىل األرض شدا

 - قد احتاجت  ع   مر وعسره حني ندرك أن نفس حممد بن عبد اهللا          كذلك ندرك عظمة هذا األ    
 ! الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه، بل إىل هذا العتاب الشديد؛ إىل هذا التوجيه من ربه - كي تبلغه

 ع  إن نفس حممد بن عبـد اهللا      :  وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر يف هذا الوجود أن يقال فيه           
 ! إيل تنبيه وتوجيه - كي تبلغه - قد احتاجت

كـي   - جتعل األمر الذي حيتاج منها    ،  فإن عظمة هذه النفس ومسوها ورفعتها     .  نعم يكفي هذا  
الـذي  ، وهذه هي حقيقة هذا األمـر ! وأرفع من الرفعة، إىل تنبيه وتوجيه أمرا أكرب من العظمة      - تبلغه

أن يسـتمد النـاس قـيمهم        .. فردمبناسبة هذا احلادث امل   ،  استهدف التوجيه اإلهلي إقراره يف األرض     
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وهـذا هـو األمـر     .. طلقاء من قيم األرض وموازينها املنبثقة من واقعهم كله ،  وموازينهم من السماء  
  .. العظيم

إن أكرمكم عند اهللا    :  " هو،  ليقوموا به القيم كلها   ،   إن امليزان الذي أنزله اهللا للناس مع الرسل       
ال ،  وهي قيمة مساوية حبتـة    !  اليت يرجح ا وزن الناس أو يشيل       هذه هي القيمة الوحيدة    ..  " أتقاكم

  .. عالقة هلا مبواضعات األرض ومالبساا إطالقا
كلها ذات وزن وذات    ؛  ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شىت    ،   ولكن الناس يعيشون يف األرض    

. وفيهـا املـال   ،  ها القوة وفي،  فيها النسب  .. وهم يتعاملون بقيم أخرى   . ثقل وذات جاذبية يف حيام    
تتفـاوت فيهـا     .. اقتصادية وغري اقتصادية   .. وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية         

  .. فيصبح بعضهم أرجح من بعض يف موازين األرض. أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض
صفحا عن كـل تلـك   فيضرب  "  .. إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم:  "  مث جييء اإلسالم ليقول   

ويبدل . الشديدة اجلاذبية إىل األرض   ،  العنيفة الضغط على مشاعرهم   ،  القيم الثقيلة الوزن يف حياة الناس     
 ! املعترف ا وحدها يف ميزان السماء، من هذا كله تلك القيمة اجلديدة املستمدة مباشرة من السماء

: وليقرر معها املبدأ األساسـي    . ية حمددة  مث جييء هذا احلادث لتقرير هذه القيمة يف مناسبة واقع         
وأن على األمة املسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه          . والقيمة قيمة السماء  ،  وهو أن امليزان ميزان السماء    

لتستمد القـيم مـن   ، وكل ما ينبثق من عالقات األرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات   ،  الناس
 ! دهالسماء وحدها وتزا مبيزان السماء وح

وهو مشغول بأمر النفر مـن   ع إىل رسول اهللا  .. ابن أم مكتوم   ..  وجييء الرجل األعمى الفقري   
، والوليد بن املغـرية   ،  وأمية بن خلف  ،  وأيب جهل عمرو بن هشام    ،  عتبة وشيبة ابين ربيعة   . سادة قريش 

 خريا لإلسالم يف    ويرجو بإسالمهم ؛  يدعوهم إىل اإلسالم   ع   والرسول .. ومعهم العباس بن عبد املطلب    
ويصـدون  ؛  وهؤالء النفر يقفون يف طريقه مباهلم وجاههم وقـوم        ؛  عسرته وشدته اليت كان فيها مبكة     

بينما يقف اآلخرون خـارج  . ويكيدون له كيدا شديدا حىت ليجمدوه يف مكة جتميدا ظاهرا      ،  الناس عنه 
يف بيئة جاهلية   ،  وأشدهم عصبية له   ،ال يقبلون على الدعوة اليت يقف هلا أقرب الناس إىل صاحبها          ،  مكة
 . جتعل ملوقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار، قبلية
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ال لنفسه وال   . وهو مشغول بأمر هؤالء النفر     ع    جييء هذا الرجل األعمى الفقري إىل رسول اهللا       
ادة فلو أسلم هؤالء النزاحت العقبات العنيفة واألشواك احل       . ولكن لإلسالم وملصلحة اإلسالم   ،  ملصلحته

  .. بعد إسالم هؤالء الصناديد الكبار، والنساح بعد ذلك اإلسالم فيما حوهلا؛ من طريق الدعوة يف مكة
ويكرر  .. يا رسول اهللا أقرئين وعلمين مما علمك اهللا       :  ع   فيقول لرسول اهللا  ،   جييء هذا الرجل  

وتظهـر  . كالمه واهتمامهفيكره الرسول قطعه ل   . مبا هو فيه من األمر     ع   هذا وهو يعلم تشاغل الرسول    
يعرض عن الرجل املفرد الفقـري الـذي        . فيعبس ويعرض  - الذي ال يراه الرجل    - الكراهية يف وجهه  

والذي تدفعـه إليـه     ؛  األمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثري        . يعطله عن األمر اخلطري   
 ! وحرصه على انتشاره، سالموحبه ملصلحة اإل، وإخالصه ألمر دعوته، رغبته يف نصرة دينه

، ولتضع معامل الطريـق كلـه     ؛  تتدخل لتقول كلمة الفصل يف هذا األمر      .  وهنا تتدخل السماء  
مبا يف ذلك اعتبـار  . بغض النظر عن مجيع املالبسات واالعتبارات   - ولتقرر امليزان الذي توزن فيه القيم     
 . ع  بل كما يراها سيد البشر. مصلحة الدعوة كما يراها البشر

يف أسلوب عنيـف    ،  صاحب اخللق العظيم  ،   وهنا جييء العتاب من اهللا العلي األعلى لنبيه الكرمي        
وهـي كلمـة ردع      " ! كال:  " وللمرة الوحيدة يف القرآن كله يقال للرسول احلبيب القريب        . شديد

 ! ذلك أنه األمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين! وزجر يف اخلطاب
ال متكن ترمجته يف لغة الكتابة      ،  توىل به القرآن هذا العتاب اإلهلي أسلوب فريد        واألسلوب الذي   

تغض من حرارة هذه املوحيـات يف صـورا احليـة           ،  فلغة الكتابة هلا قيود وأوضاع وتقاليد     . البشرية
ويف عبارات  . وينفرد األسلوب القرآين بالقدرة على عرضها يف هذه الصورة يف ملسات سريعة           . املباشرة
 ! ونربات ومسات وحملات حية، ويف تعبريات كأا انفعاالت. متقطعة

ويف ! بصيغة احلكاية عن أحد آخر غائب غري املخاطب        "  .. أن جاءه األعمى  . عبس وتوىل  " 
أن  - سـبحانه  - هذا األسلوب إحياء بأن األمر موضوع احلديث من الكراهة عند اهللا حبيث ال حيـب              

 ! وإكراما له عن املواجهة ذا األمر الكريه، ورمحة به، ا عليهعطف. يواجه به نبيه وحبيبه
يسـتدير إىل العتـاب يف صـيغة        - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب       - مث يستدير التعبري  

ما يدريك   "  .. ؟  أو يذكر فتنفعه الذكرى   ؟  وما يدريك لعله يزكى   :  " فيبدأ هادئا شيئا ما   . اخلطاب
الذي جاءك راغبا فيما عندك مـن        - أن يتطهر هذا الرجل األعمى الفقري     .  الكبري أن يتحقق هذا اخلري   

، وما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نـور اهللا          . وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى      - اخلري
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األمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى ومتت حقيقة         ؟  فيستحيل منارة يف األرض تستقبل نور السماء      
  .. وهو األمر العظيم الثقيل يف ميزان اهللا. ميان فيهاإل

أمـا مـن    : وينتقل إىل التعجيب من ذلك الفعل حمل العتاب       ؛   مث تعلو نربة العتاب وتشتد هلجته     
!  ؟  فأنت عنه تلهى  ،  وأما من جاءك يسعى وهو خيشى     ! ؟  فأنت له تصدى وما عليك أال يزكى      ،  استغىن

أما هـذا    .. عن دينك وعما عندك من اهلدى واخلري والنور والطهارة        أما من أظهر االستغناء عنك و     .. 
 ؟ وما عليك أال يزكى   !  " وتتعرض له وهو عنك معرض    ،  وجتهد هلدايته ،  فأنت تتصدى له وحتفل أمره    

وأنت ال تقوم   . وأنت ال تنصر به   . وأنت ال تسأل عن ذنبه    ؟  وما يضريك أن يظل يف رجسه ودنسه      "  .. 
 " !  .. فأنت عنه تلـهى    " ويتوقى " وهو خيشى " ،    طائعا خمتارا  " من جاءك يسعى  وأما   ..  " بأمره

  .. وهو وصف شديد .. ويسمى اإلنشغال عن الرجل املؤمن الراغب يف اخلري التقي تلهيا
وهـو   .. ال يكن ذلك أبدا    "  .. ! كال:  "  مث ترتفع نربة العتاب حىت لتبلغ حد الردع والزجر        

 . ر يف هذا املقامخطاب يسترعي النظ
وعن كـل   . واستغناءها عن كل أحد   ،   مث يبني حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها       

فمن . إا تذكرة :  " كائنا ما كان وضعه ووزنه يف موازين الدنيا       ،  سند وعنايتها فقط مبن يريدها لذاا     
فهي كرمية يف كل    "  .. .  كرام بررة . بأيدي سفرة . مرفوعة مطهرة . يف صحف مكرمة  . شاء ذكره 

املرفوعة املطهرة املوكل ا السفراء من املأل األعلى ينقلوا إىل املختـارين يف          ،  كرمية يف صحفها  . اعتبار
وما ميسها من قريب    ،  فهي كرمية طاهرة يف كل ما يتعلق ا        .. وهم كذلك كرام بررة   . األرض ليبلغوها 

فهي فقط ملن يعـرف  ؛ عرضني الذين يظهرون االستغناء عنهاوهي عزيزة ال يتصدى ا للم. أو من بعيد 
  .. كرامتها ويطلب التطهر ا

 ويقدر به الناس واألوضاع   ،  امليزان الذي توزن به القيم واإلعتبارات     . ميزان اهللا .  هذا هو امليزان  
 . وكل فصل، وكل حكم، الكلمة اليت ينتهي إليها كل قول. كلمة اهللا. وهذه هي الكلمة.. 

والتصدي للكرباء ال ينبعث مـن      . واملسلمون قلة ،  والدعوة مطاردة ،  يف مكة ؟  ومىت؟  وأين هذا  
. إمنا هي الدعوة أوال وأخريا    . واالنشغال عن األعمى الفقري ال ينبعث من اعتبار شخصي        ؛  مصلحة ذاتية 

وهـذه القـيم يف     وقد جاءت لتقرر هذا امليزان      ،  وإمنا هي هذه القيم   ،  ولكن الدعوة إمنا هي هذا امليزان     
  .. فهي ال تعز وال تقوى وال تنصر إال بإقرار هذا امليزان وهذه القيم. حياة البشر
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إمنا هو  . ومن موضوعه املباشر  ،  أعظم وأمشل من هذا احلادث املفرد      - كما تقدم  -  مث إن األمر  
ة ال من االعتبـارات  ومن االعتبارات السماوي  ،  أن يتلقى الناس املوازين والقيم من السماء ال من األرض         

واألكرم عند اهللا هو الذي يستحق الرعاية واالهتمام         "  .. إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم     ..  " األرضية
اليت يتعارف عليها الناس حتـت ضـغط        ،  ولو جترد من كل املقومات واالعتبارات األخرى      ،  واالحتفال

ال وزن هلا حـني     ،  وسائر القيم األخرى  .  .النسب والقوة واملال  . واقعهم األرضي ومواضعام األرضية   
واحلالة الوحيدة اليت يصح هلا فيها وزن واعتبار هي حالة مـا إذا أنفقـت               . تتعرى عن اإلميان والتقوى   
 . حلساب اإلميان والتقوى

على طريقة القرآن   ،  هذه هي احلقيقة الكبرية اليت استهدف التوجيه اإلهلي إقرارها يف هذه املناسبة           
 . وسيلة إلقرار احلقيقة املطلقة واملنهج املطرد، حلادث املفرد واملناسبة احملدودةيف اختاذ ا

|     |     | 
وانـدفعت  ،  انفعلت بقوة وحرارة  . ولذلك العتاب ،  هلذا التوجيه  ع    ولقد انفعلت نفس الرسول   
 . سالم األوىلبوصفها هي حقيقة اإل. ويف حياة اجلماعة املسلمة، إىل إقرار هذه احلقيقة يف حياته كلها

وهـذا  . هي إعالن ما نزل له من التوجيه والعتـاب يف احلـادث            ع    وكانت احلركة األوىل له   
 . من أي جانب نظرنا إليه يف حينه، أمر ال يقوى عليه إال رسول. اإلعالن أمر عظيم رائع حقا

صورة الفريدة  ذه ال ،   نعم ال يقوى إال رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد             
. أن يعرف هذا اخلطأ وأن يتالفاه يف املسـتقبل         - غري الرسول  - وكان يكفي ألي عظيم   ! يف خطأ أتاه  
 ! وآفاق أخرى. أمر آخر. ولكنها النبوة

 ال يقوى إال رسول على أن يقذف ذا األمر هكذا يف وجوه كرباء قريش يف مثل تلك الظروف                  
يف بيئة ال مكـان     ،  ؤالء املستعزين بنسبهم وجاههم وماهلم وقوم     مع أمثال ه  ،  اليت كانت فيها الدعوة   

:  " إىل حد أن يقال فيها عن حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بـن هاشـم                ،  فيها لغري هذه االعتبارات   
رد أنه هو شخصيا مل     ،  وهذا نسبه فيهم   "  .. ! لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم        

 ! فيهم قبل الرسالةتكن له رياسة 
فما ميكن أن ينبثق هـذا      .  مث إنه ال يكون مثل هذا األمر يف مثل هذه البيئة إال من وحي السماء              

 ! ! ومن هذه األرض بذاا يف ذلك الزمان .. من األرض
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إىل  ع   فإذا هو ينفذ من خالل نفس النيب      ؛   وهي قوة السماء اليت دفعت مثل هذا األمر يف طريقه         
 . يطرد به أزمانا طويلة يف حياة األمة املسلمة، فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع؛ حولهالبيئة من 

أن  .. وأعظم منه خطرا يف قيمتـه     .  لقد كان ميالدا جديدا للبشرية كميالد اإلنسان يف طبيعته        
ترتل إىل قيم أخرى ت   ،  من كل القيم املتعارف عليها يف األرض       - شعورا وواقعا  - ينطلق اإلنسان حقيقة  

له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما يف األرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات ومالبسات                
مث أن  . ووشائج متلبسة باللحم والدم واألعصاب واملشاعر     ،  وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل    ،  عملية

 العظـيم الـذي     وأن يستحيل األمـر   . مسلما ا من اجلميع   ،  تصبح القيم اجلديدة مفهومة من اجلميع     
أن يستحيل هذا األمر العظيم بديهيـة الضـمري     ،  كي تبلغه إىل التنبيه والتوجيه     ع   احتاجت نفس حممد  

 . وحقيقة احلياة األوىل يف اتمع اإلسالمي آلماد طويلة يف حياة املسلمني، وشريعة اتمع املسلم، املسلم
 ال نتمثل يف ضمائرنا حقيقة هذا االنطـالق         ألننا.  إننا ال نكاد ندرك حقيقة ذلك امليالد اجلديد       

من كل ما تنشئه أوضاع األرض وارتباطاا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إىل احلد الـذي                 
هـو   - هو األوضاع االقتصـادية    - أن جانبا واحدا منها   !  " التقدمية " خييل لبعض أصحاب املذاهب   

كما يقـول   !  وآدام وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة     الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنوم     
 ! ويف جهالة طاغية حبقائق النفس وحقائق احلياة، أصحاب مذهب التفسري املادي للتاريخ يف ضيق أفق

  .. معجزة امليالد اجلديد لإلنسان على يد اإلسالم يف ذلك الزمان.  إا املعجزة
ولكن املسـألة مل     .. بت ذلك احلادث الكوين العظيم     ومنذ ذلك امليالد سادت القيم اليت صاح      

 - قـد اسـتطاع    ع   غري أن الرسول   .. وال يف املسلمني أنفسهم   ،  تكن هينة وال يسرية يف البيئة العربية      
أن يزرع هذه    - وبتصرفاته هو وتوجيهاته املنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآين الثابت         ،  بإرادة اهللا 

وتظلل حياة  ،  ومتتد فروعها ،  حىت تتأصل جذورها  ،  وأن حيرسها ويرعاها  ؛  ر ويف احلياة  احلقيقة يف الضمائ  
  .. على الرغم من مجيع عوامل االنتكاس األخرى .. اجلماعة املسلمة قرونا طويلة

أهال :  " ويقول له كلما لقيه   ؛  بعد هذا احلادث يهش البن أم مكتوم ويرعاه        ع    كان رسول اهللا  
  .. وقد استخلفه مرتني بعد اهلجرة على املدينة " مبن عاتبين فيه ريب

زوج بنت خالته زينب    ،   ولكي حيطم موازين البيئة وقيمها املنبثقة من اعتبار األرض ومواضعاا         
ومسألة الزواج واملصـاهرة مسـألة حساسـة شـديدة          . ملواله زيد بن حارثة   ،  بنت جحش األسدية  

 . ويف البيئة العربية بصفة خاصة. احلساسية
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. جعل عمه محزة ومواله زيـدا أخـوين       ،   وقبل ذلك حينما آخى بني املسلمني يف أول اهلجرة        
 ! وجعل خالد بن روحية اخلثعمي وبالل بن رباح أخوين

مث عبد اهللا بـن     ،  يليه جعفر بن أيب طالب    ،  وجعله األمري األول  ،   وبعث زيدا أمريا يف غزوة مؤتة     
 . فيهم خالد بن الوليد، هاجرين واألنصارعلى ثالثة آالف من امل، رواحة األنصاري

 . وهي الغزوة اليت استشهد فيها الثالثة رضي اهللا عنهم .. بنفسه يشيعهم ع  وخرج رسول اهللا
يضم كثرة مـن    ،  أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم         ع    وكان آخر عمل من أعماله    

وفـيهم  . واخلليفتان بعده بإمجاع املسلمني   ،  وصاحباه،  فيهم أبو بكر وعمر وزيراه    ،  املهاجرين واألنصار 
 . ومن أسبق قريش إىل اإلسالم ع سعد بن أيب وقاص قريبه

بعـث   : - ب   ويف ذلك قال ابن عمر    .  وقد متلمل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث        
 إن:  "  ع   فقال النيب ،  فطعن بعض الناس يف إمارته     ب بعثا أمر عليهم أسامة بن زيد      ع   رسول اهللا 

وإن كان ملن   ،  وأمي اهللا إن كان خلليقا لإلمارة     . تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل          
  "  .. )1(وإن هذا ملن أحب الناس إيل . أحب الناس إيل

حبكم إحياءات القومية   ،  وحتدثوا عن الفارسية والعربية   ،   وملا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي     
فتجاوز  " )2(سلمان منا أهل البيت     :  " ضربته احلامسة يف هذا األمر فقال      ع   ل اهللا ضرب رسو ،  الضيقة

وكل حدود القومية الضـيقة الـيت       ،  كل آفاق النسب الذي يستعزون به      - بقيم السماء وميزاا   - به
 ! وجعله من أهل البيت رأسا .. يتحمسون هلا

يا بـن    " فلت معه لسان أيب ذر بكلمة     ما أ  ب  وملا وقع بني أيب ذر الغفاري وبالل بن رباح        
يا أبـا ذر  :  " وألقاها يف وجه أيب ذر عنيفة خميفة ؛  غضبا شديدا  ع   غضب هلا رسول اهللا    "  .. السوداء

 .. ففرق يف األمر إىل جذوره البعيـدة       "  .. )3(طف الصاع ليس البن البيضاء على ابن السوداء فضل          
 ! وإما جاهلية فهي قيم األرض وموازين األرض. اءإما إسالم فهي قيم السماء وموازين السم

ووضـع  ،  فانفعل هلا أشد االنفعـال    ؛   ووصلت الكلمة النبوية حبرارا إىل قلب أيب ذر احلساس        
 ! تكفريا عن قولته الكبرية. جبهته على األرض يقسم أال يرفعها حىت يطأها بالل

                                                 
 .  أخرجه الشيخان والترمذي)1(
 . اكم أخرجه الطرباين واحل)2(
 .  أخرجه ابن املبارك يف الرب والصلة مع اختالف)3(
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قال رسـول   : قال ا عن أيب هريرة   ..  وكان امليزان الذي ارتفع به بالل هو ميزان السماء        
فإين مسعت الليلة خشف نعليك     . يا بالل حدثين بأرجى عمل عملته يف اإلسالم منفعة عندك         :  "  ع   اهللا

ما عملت يف اإلسلم عمال أرجى عندي منفعة من أين ال أتطهر طهورا             : فقال " . )1(بني يدي يف اجلنة     
 . لطهور ما كتب يل أن أصليتاما يف ساعة من ليل أو ار إال صليت بذلك ا

ائذنوا له مرحبـا بالطيـب   :  " يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه      ع    وكان رسول اهللا  
قال  ت   - وعن حذيفة  "  .. )3(إميانا إىل مشاشه     ا ملئ عمار :  " وقال عنه  "  .. )2(املطيب  

 وأشار إىل أيب بكر وعمـر      -  بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي      إين ال أدري ما   :  "  ع   رسول اهللا 
  " . )4(وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه . واهتدوا دي عمار -ب 

 ا عن أيب موسـى    ..  وكان ابن مسعود حيسبه الغريب عن املدينة من أهل بيت رسول اهللا           
 عود وأمه إال من أهل بيت رسول اهللا       فمكثنا حينا وما نرى ابن مس     ،  قدمت أنا وأخي من اليمن    :  " قال
  " . )5(ولزومهم له  ع من كثرة دخوهلم على رسول اهللاع 

خيطب له بنفسه ليزوجه امـرأة مـن         ع   كان رسول اهللا   - وهو رجل من املوايل    -  وجليبيب
 إن كان قد رضـيه    ؟  أمره ع   أتريدون أن تردوا على رسول اهللا     :  " فلما تأىب أبواها قالت هي    . األنصار

  " . )6(فرضيا وزوجاها . لكم فأنكحوه
عـن أيب    .. يف الوقعة اليت استشهد فيها بعد فترة قصرية من زواجـه           ع    وقد افتقده رسول اهللا   

هـل  :  " فقال ألصـحابه  . فأفاء اهللا عليه  ،  يف مغزى له   ع   كان رسول اهللا  : قال ا برزة األسلمي 
نعـم  : قـالوا " ؟    هل تفقدون من أحد   :  " مث قال  .نعم فالنا وفالنا وفالنا   : قالوا" ؟    تفقدون من أحد  

 " لكـين أفقـد جليبيبـا     :  " قال. ال: فقالوا" ؟    هل تفقدون من أحد   :  " مث قال . فالنا وفالنا وفالنا  
قتل سبعة مث   :  " مث قال ،  فوقف عليه  ع   فأتى النيب . فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم مث قتلوه       ،  فطلبوه

                                                 
 .  أخرجه الشيخان)1(
 .  أخرجه الترمذي)2(
 .  أخرجه النسائي)3(
 .  أخرجه الترمذي)4(
 .  أخرجه الشيخان والترمذي)5(
 .  من حديث يف مسند اإلمام أمحد عن أنس)6(
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 ع  ليس له سريرا إال ساعدا النيب     ،  مث وضعه على ساعديه    " . هذا مين وأنا منه   . هذا مين وأنا منه   . قتلوه
 . )1(ووضع يف قربه ومل يذكر غسال ، فحفر له: قال

ونشـأ  .  بذلك التوجيه اإلهلي وذا اهلدي النبوي كان امليالد للبشرية على هذا النحو الفريـد             
بينما هو يعـيش علـى      ،  طليقا من قيود األرض   ،  اتمع الرباين الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء       

وبعمـل  ،  املعجزة اليت ال تتحقق إال بإرادة إلـه       . وكانت هذه هي املعجزة الكربى لإلسالم      .. األرض
 ! وأن الذي جاء به للناس رسول، واليت تدل بذاا على أن هذا الدين من عند اهللا. رسول

وصاحبه الثاين  ،  صاحبه األول أبو بكر    ع   رسول اهللا  وكان من تدبري اهللا هلذا األمر أن يليه بعد          
وأعمق اثنني حبـا    ،  وأشد اثنني انطباعا دى رسول اهللا     ،  أقرب اثنني إلدراك طبيعة هذا األمر      .. عمر

 . وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه، لرسول اهللا
بعـد توليـه    فكان أول عمل له     . ما أراده يف أمر أسامة     ع   عن صاحبه  ا  حفظ أبو بكر  

وسار يودعه بنفسه إىل ظاهر      ع   على رأس اجليش الذي أعده رسول اهللا      ،  اخلالفة هو إنفاذه بعث أسامة    
فيستحيي أسامة الفىت احلدث أن يركب واخلليفة الشـيخ         . أسامة راكب وأبو بكر اخلليفة راجل     . املدينة
وواهللا ال  . واهللا ال ترتل  :  "  اخلليفة فيقسم "  .. يا خليفة رسول اهللا لتركنب أو ألنزلن      :  " فيقول. ميشي
 "  .. ؟  وما علي أن أغرب قدمي يف سبيل اهللا ساعة. أركب

ولكن عمـر إمنـا هـو       . وقد محل عبء اخلالفة الثقيل    .  مث يرى أبو بكر أنه يف حاجة إىل عمر        
إن رأيـت أن   :  "فإذا اخلليفة يقول . فال بد من استئذانه فيه    . وأسامة هو األمري  . جندي يف جيش أسامة   

ال يرقى إليهـا النـاس إال       ،  إا آفاق عوال   .. إن رأيت أن تعينين فافعل    ! ياهللا "  .. تعينين بعمر فافعل  
 ! على يدي رسول من عند اهللا، بإرادة اهللا

 .  مث متضي عجلة الزمن فنرى عمر بن اخلطاب خليفة يويل عمار بن ياسر على الكوفة
ومجاعة مـن   ،  وأبو سفيان بن حرب   ،   احلارث بن هشام    ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن      

ألما كانا من السابقني إىل اإلسالم ومن أهـل         . فيأذن قبلهم لصهيب وبالل   ! كرباء قريش من الطلقاء   
يأذن هلؤالء العبيد ويتركنـا     . مل أر كاليوم قط   :  " ويقول بانفعال اجلاهلية  ،  فتورم أنف أيب سفيان   . بدر

إين واهللا  . أيهـا القـوم   :  " وقد استقرت يف حسه حقيقة اإلسالم      - ل له صاحبه  فيقو!  "  .. على بابه 

                                                 
 .  أخرجه مسلم)1(
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. دعي القوم إىل اإلسـالم ودعيـتم      . إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم     . أرى الذي يف وجوهكم   
  " . )1(؟ فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم. فأسرعوا وأبطأمت

حىت إذا سأله عبد اهللا عن سـر        . ض لعبد اهللا بن عمر     ويفرض عمر ألسامة بن زيد أكرب مما يفر       
أحب  ا وكان أسامة ! من أبيك  ع   أحب إىل رسول اهللا    ا كان زيد . يا بين :  " ذلك قال له  

يقوهلا عمر وهو يعلم أن حب       "  .. )2(على حيب    ع   فآثرت حب رسول اهللا   ! منك ع   إىل رسول اهللا  
 ! إمنا كان مقوما مبيزان السماء ع رسول اهللا

فيلببـه   - القائد املظفر صاحب النسب العريق     -  ويرسل عمر عمارا ليحاسب خالد بن الوليد      
 ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حىت ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيـده                .. بردائه

م الذي قال   السابق إىل اإلسال   ع   فإمنا هو عمار صاحب رسول اهللا     . وخالد ال يرى يف هذا كله بأسا      .. 
 ! ما قال ع عنه رسول اهللا

الـذي كـان   . يعين بـالال . هو سيدنا وأعتق سيدنا ب  وعمر هو الذي يقول عن أيب بكر     
وعنه يقول عمـر     .. حىت اشتراه منه أبو بكر وأعتقه     . وكان يعذبه عذابا شديدا   . مملوكا ألمية بن خلف   

 ! سيدنا .. عن بالل .. بن اخلطاب
وهـو مل   ،  يقول هذا  " ولو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا الستخلفته        :  " وعمر هو الذي قال   

إمنا جعل الشورى يف الستة بعده ومل يستخلف أحدا          .. وال طلحة وال الزبري   ،  يستخلف عثمان وال عليا   
 ! بذاته

إىل أهل الكوفة    ب يرسل عمارا واحلسن بن علي     - كرم اهللا وجهه   -  وعلي بن أيب طالب   
يف  ع   إين ألعلم أا زوجـة نبـيكم      :  " فيقول ل ر الذي كان بينه وبني عائشة     يستنفرهم يف األم  

فيسمع له النـاس يف شـأن عائشـة أم           "  .. )3(ولكن اهللا ابتالكم لتتبعوه أو تتبعوها       ،  الدنيا واآلخرة 
 . مجيعا ي - وبنت الصديق أيب بكر، املؤمنني

ثعمي أن يتوسط له يف الزواج من قوم من          وبالل بن رباح يرجوه أخوه يف اإلسالم أبو روحية اخل         
. وهو امرؤ سوء يف اخللق والـدين      ،  وهذا أخي أبو روحية   ،  أنا بالل بن رباح   :  " فيقول هلم . أهل اليمن 

                                                 
 " . دار الشروق " .  "  يف اإلسالم العدالة اإلجتماعية:  "  عن كتاب)1(
 .  أخرجه الترمذي)2(
 .  أخرجه البخاري)3(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

وال خيفي من أمـر     ،  فال يدلس عليهم   "  .. وإن شئتم أن تدعوا فدعوا    ،  فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه    
 فيطمئن القوم إىل هذا الصدق     .. ه مسؤول أمام اهللا فيما يقول     وال يذكر أنه وسيط وينسى أن     ،  أخيه شيئا 

 ! أن يكون بالل املوىل احلبشي وسيطه - وهو العريب ذو النسب - وحسبهم، ويزوجون أخاه.. 
|     |     | 

وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة على الـرغم         ،   واستقرت تلك احلقيقة يف اتمع اإلسالمي     
وكـان  . وقد كان عبد اهللا بن عباس يذكر ويذكر معه مواله عكرمة          .  "  الكثرية من عوامل االنتكاس  

وأبـو هريـرة    . وأنس بن مالك ومعه مواله ابن سريين      . عبد اهللا ابن عمر يذكر ويذكر معه مواله نافع        
، ويف مكة كان جماهد بـن جـرب       . ويف البصرة كان احلسن البصري    . ومعه مواله عبد الرمحن بن هرمز     

ويف مصر توىل الفتيا يزيد بن أيب حبيب يف أيام عمر           . وطاووس بن كيسان هم الفقهاء    ،  رباحوعطاء بن   
  "  .. )1(بن عبد العزيز وهو موىل أسود من دنقلة 

ويف اعتبار أنفسهم    ..  وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو جتردوا من قيم األرض كلها           
امليزان من األرض إال قريبا جدا بعد أن طغت اجلاهلية طغيانا           ومل يرفع هذا    . ويف اعتبار الناس من حوهلم    

وأصبح الرجل يقوم برصيده من الدوالرات يف أمريكا زعيمـة الـدول            . شامال يف أحناء األرض مجيعا    
. وأصبح اإلنسان كله ال يساوي اآللة يف املذهب املادي املسيطر يف روسيا زعيمة الدول الشرقية              . الغربية

وانطلقت فيها  ؛  اليت جاء اإلسالم لريفعها من وهدا     ،  ني فقد سادت فيها اجلاهلية األوىل     أما أرض املسلم  
وحطمت ذلك امليزان اإلهلي وارتدت إىل قيم جاهلية زهيـدة ال           . نعرات كان اإلسالم قد قضى عليها     

  .. متت بصلة إىل اإلميان والتقوى
؛ ذ البشرية كلها مرة أخرى من اجلاهليـة        ومل يعد هنالك إال أمل يناط بالدعوة اإلسالمية أن تنق         

والذي جاء ذلك احلـادث  ، وأن يتحقق على يديها ميالد جديد لإلنسان كامليالد الذي شهدته أول مرة    
  .. الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه يف تلك اآليات القليلة احلامسة العظيمة

|     |     | 
يف املقطـع األول مـن      ،  التعقيب على ذلك احلـادث     وبعد تقرير تلك احلقيقة الكبرية يف ثنايا        

ويسـتغين عـن   ، الذي يعرض عن اهلدى، يعجب السياق يف املقطع الثاين من أمر هذا اإلنسان   ،  السورة
وأصل ،  وهو ال يذكر مصدر وجوده    ،  يعجب من أمره وكفره    .. ويستعلي على الدعوة إىل ربه    ،  اإلميان

                                                 
 .  مستقى من كتاب أبو حنيفة لألستاذ عبد احلليم اجلندي)1(
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وال ؛  كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته يف األوىل واآلخرة         وال يرى عناية اهللا به وهيمنته       ،  نشأته
 : يؤدي ما عليه خلالقه وكافله وحماسبه

مث . مث السـبيل يسـره    . من نطفة خلقه فقدره   ! من أي شيء خلقه   ! قتل اإلنسان ما أكفره    " 
  "  .. ملا يقض ما أمره! كال. مث إذا شاء أنشره. أماته فأقربه
فهي صيغة تفظيـع وتقبـيح       .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه      "  .. ! قتل اإلنسان  " 

  .. وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته. وتشنيع ألمره
ولو رعى هـذه    . ما أشد كفره وجحوده ونكرانه ملقتضيات نشأته وخلقته        "  .. ! ما أكفره  " 

  .. تهولذكر آخر، ولتواضع يف دنياه، املقتضيات لشكر خالقه
 ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه؟  وإال فعالم يتكرب ويستغين ويعرض

  "  .. ؟ من أي شيء خلقه " 
 : ومن تقديره وتدبريه،  إنه أصل متواضع زهيد يستمد كل قيمته من فضل اهللا ونعمته

  "  .. من نطفة خلقه فقدره " 
ولكن خالقه هـو الـذي    .. م لهومن هذا األصل الذي ال قوا؛  من هذا الشيء الذي ال قيمة له     

وجعله خلقا  ،  من منحه قدرا وقيمة فجعله خلقا سويا      : وقدره. من تقدير الصنع وإحكامه   . قدره. قدره
 . إىل املقام الرفيع الذي تسخر له فيه األرض وما عليها، وارتفع به من ذلك األصل املتواضع. كرميا

  "  .. مث السبيل يسره " 
ويسره لسلوكه مبـا أودعـه مـن خصـائص          . أو مهد له سبيل اهلداية     . فمهد له سبيل احلياة   

 . أو لإلهتداء فيها، سواء لرحلة احلياة. واستعدادات
 : بال اختيار وال فرار. صار إىل النهاية اليت يصري إليها كل حي،  حىت إذا انتهت الرحلة

  "  .. مث أماته فأقربه " 
، وأى حياته حني شاء   ،   الذي أخرجه إىل احلياة حني شاء      يف يد ،   فأمره يف ايته كأمره يف بدايته     

ومل جيعل السنة أن يتـرك علـى ظهرهـا للجـوارح            ،  كرامة له ورعاية  ،  وجعل مثواه جوف األرض   
 . فكان هذا طرفا من تدبريه له وتقديره. وأودع فطرته احلرص على مواراة ميته وقربه. والكواسر
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 : أعاده إىل احلياة ملا يراد به من األمر، ئته حىت إذا حان املوعد الذي اقتضته مشي
  "  .. مث إذا شاء أنشره " 

 ؟ فهل تراه يأ هلذا األمر واستعد .. وال ذاهبا بال حساب وال جزاء؛  فليس متروكا سدى
  "  .. ملا يقض ما أمره! كال " 

وهو . خر حلظة يف حياته   إىل آ  .. ملا يقض ما أمره    .. وبأجياله كافة ،  بأفراده مجلة ،   اإلنسان عامة 
ومل  .. مل يذكر أصله ونشأته حق الذكرى     . مل يؤد واجبه  ،  كال إنه ملقصر  . اإلحياء الذي يلقيه التعبري بلما    

ومل يقض هذه الرحلة على األرض يف االستعداد ليوم احلساب          . يشكر خالقه وهاديه وكافله حق الشكر     
 ! وتستغين وتتكرب على اهلدى، رض وتتوىلفوق أن الكثرة تع. هو هكذا يف جمموعه .. واجلزاء

|     |     | 
فهال نظر إىل    .. فتلك هي نشأة هذا اإلنسان     ..  وينتقل السياق إىل ملسة أخرى يف مقطع جديد       

 ؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه؟ طعامه وطعام أنعامه يف هذه الرحلة
، فأنبتنا فيهـا حبـا    . مث شققنا األرض شقا   . صباأنا صببنا املاء    . فلينظر اإلنسان إىل طعامه    " 

  "  .. متاعا لكم وألنعامكم. وفاكهة وأبا. وحدائق غلبا. وزيتونا وخنال. وعنبا وقضبا
هل له  ؟  فهل له من يد فيها    ؛  هذه هي فلينظر إليها   . مفصلة مرحلة مرحلة  .  هذه هي قصة طعامه   

هي ذاا اليد اليت أخرجـت طعامـه        ،  وأبدعت قصته إن اليد اليت أخرجته إىل احلياة       ؟  من تدبري ألمرها  
  .. وأبدعت قصته

لينظـر   .. وألزم شيء له  ،  وأقرب شيء إليه  ،  ألصق شيء به   "  .. فلينظر اإلنسان إىل طعامه    " 
فإن يسرها ينسيه ما فيها     ،  لينظر إىل قصته العجيبة اليسرية    . إىل هذا األمر امليسر الضروري احلاضر املكرر      

 : وكل خطوة من خطواا بيد القدرة اليت أبدعته. هي معجزة كمعجزة خلقه ونشأتهو. من العجب
يف ،  وصب املاء يف صورة املطر حقيقة يعرفها كل إنسان يف كل بيئة            "  .. أنا صببنا املاء صبا    " 

فأمـا حـني تقـدم      . فهي حقيقة خياطب ا كل إنسان     . أية درجة كان من درجات املعرفة والتجربة      
يف املعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهدا من هذا املطر الـذي                   اإلنسان  

وأقرب الفروض اآلن لتفسري وجود احمليطات الكبرية اليت يتبخر ماؤهـا مث            . يتكرر اليوم ويراه كل أحد    
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ـ              ،  يرتل يف صورة مطر    ى أقرب الفروض أن هذه احمليطات تكونت أوال يف السماء فوقنا مث صـبت عل
 ! األرض صبا

إذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة األرضـية         :  "  ويف هذا يقول أحد علماء العصر احلاضر      
. أو كانت تلك درجة حرارة سطح األرض      .  درجة 12000وقت انفصاهلا عن الشمس كانت حوايل       

وملـا   .ولذا مل يكن يف اإلمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن          . فعندئذ كانت كل العناصر حرة    
وتكونـت خليـة    ،  حدثت تركيبات ،  أو األجزاء املكونة هلا يف أن تربد تدرجييا       ،  أخذت الكرة األرضية  

وما كان لألكسيجني واهليدروجني أن يتحدا إال بعد أن هبطت درجـة احلـرارة إىل               . العامل كما نعرفه  
 الذي نعرفه اآلن أنه     وكونت املاء ،  وعند هذه النقطة اندفعت معا تلك العناصر      .  درجة فارايت  4000

ومجيـع  . ومجيع احمليطات كانت يف السماء    . وال بد أنه كان هائال يف ذلك احلني       . هواء الكرة األرضية  
وبعد أن تكون املاء يف اجلـو اخلـارجي         . تلك العناصر اليت مل تكن قد احتدت كانت غازات يف اهلواء          

رجة احلرارة على مقربة من األرض أعلى       إذ كانت د  . ولكنه مل يستطع الوصول إليها    . سقط حنو األرض  
وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه إىل األرض ليطري           . مما كانت على مسافة آالف األميال     

وملا كانت احمليطات يف اهلواء فإن الفيضانات اليت كانت حتدث مع تقدم التربيد             . منها ثانيا يف شكل خبار    
 . )1( " اخل .. .. . ن مع التفتتومتشى اجليشا. كانت فوق احلسبان
يوسع من حدود تصورنا حنن للنص والتاريخ        - ولو أننا ال نعلق به النص القرآين       - وهذا الفرض 

وقد جتد فروض أخرى عن أصل املاء يف        ،  وقد يصح هذا الفرض   . تاريخ صب املاء صبا   . الذي يشري إليه  
 . لناس يف كل بيئة ويف كل جيلويبقى النص القرآين صاحلا ألن خياطب به كل ا. األرض

وال يزعم أحد أنه أنشأ هذا املاء يف أي          "  .. أنا صببنا املاء صبا   :  "  ذلك كان أول قصة الطعام    
لتسري قصة الطعـام يف هـذا       ،  وال أنه صبه على األرض صبا     ؛  ويف أي تاريخ حلدوثه   ،  صورة من صوره  

 ! الطريق
وهي صاحلة ألن خياطب ا     . حلة التالية لصب املاء   وهذه هي املر   "  .. مث شققنا األرض شقا    " 

مث يراه يشـق    . وتدبري غري تدبريه  ،  اإلنسان البدائي الذي يرى املاء ينصب من السماء بقدرة غري قدرته          
وميتد يف  ،  أو يرى النبت يشق تربة األرض شقا بقدرة اخلالق وينمو على وجهها           . األرض ويتخلل تربتها  

                                                 
:  " وترمجة حممود صاحل الفلكي بعنـوان     " كريسيب موريسون   . ا" تأليف  " اإلنسان ال يقوم وحده     " عن كتاب   ) 1(

  . "العلم يدعو إىل اإلميان 
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وتعينه ، ولكن اليد املدبرة تشق له األرض شقا     . واألرض فوقه ثقيلة ثقيلة   ،  ل حنيل وهو حني  .. اهلواء فوقها 
وحيـس  ؛ وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة   . على النفاذ فيها وهو ناحل لني لطيف      

 . من ورائه انطالق القوة اخلفية الكامنة يف النبتة الرخية
وقد يكـون   . قد يعن له مدى آخر من التصوير يف هذا النص          فأما حني تتقدم معارف اإلنسان ف     

إنه قد يكون ذلك التفتت يف صخور القشـرة         . شق األرض لتصبح صاحلة للنبات أقدم بكثري مما نتصور        
وبسبب العوامل اجلوية الكثرية    . األرضية بسبب الفيضانات اهلائلة اليت يشري إليها الفرض العلمي السابق         

وم أا تعاونت لتفتيت الصخور الصلبة اليت كانت تكسو وجـه األرض وتكـون             اليت يفترض علماء الي   
وكان هذا أثرا من آثار املاء تاليا يف تارخيـه لصـب   . حىت وجدت طبقة الطمي الصاحلة للزرع  ؛  قشرا

  .. مما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشري إليه النصوص. املاء صبا
وهو الذي تشري إليه اآليتان السابقتان فقد       ،  هو الذي حدث   وسواء كان هذا أم ذاك أم سوامها        

، اليت يذكر منها هنا أقرا للمخـاطبني      . كانت املرحلة الثالثة يف القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه         
 : وأعمها يف طعام الناس واحليوان

وما ،   من صوره  ما يأكله الناس يف أية صورة     . وهو يشمل مجيع احلبوب    "  .. فأنبتنا فيها حبا   " 
 . يتغذى به احليوان يف كل حالة من حاالته

والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من اخلضر الـيت           . والعنب معروف  "  .. وعنبا وقضبا  " 
  .. تقطع مرة بعد أخرى

والزيتون والنخل معروفـان لكـل عـريب         "  .. وفاكهة وأبا . وحدائق غلبا . وزيتونا وخنال  " 
مجـع   " غلبـا  " و. وهي البساتني ذات األشجار املثمرة املسورة حبوائط حتميها        ،واحلدائق مجع حديقة  

أغلب الظن أنه الـذي      " األب " والفاكهة من مثار احلدائق و    . أي ضخمة عظيمة ملتفة األشجار    . غلباء
كما سبق يف احلـديث     ! وهو الذي سأل عنه عمر بن اخلطاب مث راجع نفسه فيه متلوما           . ترعاه األنعام 

 ! فال نزيد حنن شيئا! ورة النازعاتعن س
، وليس فيها لإلنسان يد يدعيها    . كلها من إبداع اليد اليت ابدعت اإلنسان      .  هذه هي قصة الطعام   

ومل ،  إنه مل يبـدعها    .. حىت احلبوب والبذور اليت قد يلقيها هو يف األرض         .. يف أية مرحلة من مراحلها    
ولكـن  ،  والتربة واحدة بني يديه   . وراء تصور اإلنسان وإدراكه   واملعجزة يف إنشائها ابتداء من      . يبتدعها

وكلها تسـقى مبـاء     . وكل منها يؤيت أكله يف القطع املتجاورات من األرض        ،  البذور واحلبوب منوعة  
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وحتفظ يف البذرة الصغرية خصائص أمهـا الـيت         ؛  ولكن اليد املبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار      ،  واحد
، ال يعلم سرها وال يقضي أمرها     ! كل أولئك يف خفية عن اإلنسان      .. ا اليت تلدها  ولدا فتنقلها إىل بنته   

  .. وال يستشار يف شأن من شؤوا
 :  هذه هي القصة اليت أخرجتها يد القدرة

. الذي قدره اهللا حني قدر احلياة     ؛  ينتهي فيه هذا املتاع   . إىل حني  "  .. متاعا لكم وألنعامكم   " 
 : أمر جيدر باإلنسان أن يتدبره قبل أن جييء. آخر يعقب املتاعمث يكون بعد ذلك أمر 

|     |     | 
لكل أمرئ منهم   . وصاحبته وبنيه ،  وأمه وأبيه ،  يوم يفر املرء من أخيه    ،  فإذا جاءت الصاخة   " 

ترهقهـا  ،  ووجوه يومئذ عليها غـربة    ،  ضاحكة مستبشرة ،  وجوه يومئذ مسفرة   .. يومئذ شأن يغنيه  
  "  .. الكفرة الفجرةأولئك هم ، قترة

لكل خطـوة   ،  والتدبري الشامل ،  وهذه هي اليت تتفق مع التقدير الطويل      .  فهذه هي خامتة املتاع   
مع الذي جاء يسـعى وهـو       . ويف هذا املشهد ختام يتناسق مع املطلع      . وكل مرحلة يف نشأة اإلنسان    

 . مث هذان مها يف ميزان اهللا. والذي استغىن وأعرض عن اهلدى. خيشى
حـىت  ،  وهو يشق اهلواء شقا   ،  يكاد خيرق صماخ األذن   ،  والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ      " 

 ! يصل إىل األذن صاخا ملحا
:  مشهد املرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به       : وهو ميهد ذا اجلرس العنيف للمشهد الذي يليه        " 

الذين تربطهم به وشائج وروابط ال      أولئك   ..  " وصاحبته وبنيه ،  يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه      " 
 . وتقطع تلك الوشائج تقطيعا، ولكن هذه الصاخة متزق هذه الروابط متزيقا؛ تنفصم

ويسـتبد ـا    . يفزع النفس ويفصلها عن حميطهـا     ،  واهلول يف هذا املشهد هول نفسي حبت       " 
 له فضلة مـن وعـي أو        الذي ال يدع  ،  ولديه الكفاية من اهلم اخلاص به     ،  فلكل نفسه وشأنه  . استبدادا

  "  .. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه:  " جهد
فما يوجد أخصر وال أمشل     . والظالل الكامنة وراء هذه العبارة ويف طياا ظالل عميقة سحيقة          " 

 ! )1( " لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه:  " لتصوير اهلم الذي يشغل احلس والضمري، من هذا التعبري
                                                 

 " . دار الشروق " ،  " مشاهد القيامة يف القرآن "  عن كتاب )1(
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مث يأخذ يف تصـوير حـال    .. إذا جاءت الصاخة .. لق مجيعا يف هول ذلك اليوم    ذلك حال اخل  
 : بعد تقوميهم ووزم مبيزان اهللا هناك، املؤمنني وحال الكافرين

  "  .. ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة " 
ـ    ،  راجية يف را  ،   فهذه وجوه مستنرية منرية متهللة ضاحكة مستبشرة       ن مطمئنة مبا تستشعره م

أو هي قد عرفـت  . فهي تنجو من هول الصاخة املذهل لتتهلل وتستنري وتضحك وتستبشر. رضاه عنها 
  .. فتهللت واستبشرت بعد اهلول املذهل، وتبني هلا مكاا، مصريها

  "  .. أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها قترة. ووجوه يومئذ عليها غربة " 
وقد عرفت ما قـدمت  . ويغشاها سواد الذل واالنقباض ،   فأما هذه فتعلوها غربة احلزن واحلسرة     

، الذين ال يؤمنون باهللا وبرساالته     "  .. أولئك هم الكفرة الفجرة    ..  " فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء    
  .. والذين خرجوا عن حدوده وانتهكوا حرماته

الل األلفاظ  ارتسم مالمح ومسات من خ    . ويف هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصري هؤالء وهؤالء        
 . لقوة التعبري القرآين ودقة ملساته، وكأمنا الوجوه شاخصة. والعبارات

وتسـتقل  . واخلتام يقرر نتيجة امليزان   . املطلع يقرر حقيقة امليزان    ..  بذلك يتناسق املطلع واخلتام   
وتفي . حياتواإليقاعات واملو ،  واملشاهد واملناظر ،  هذه السورة القصرية ذا احلشد من احلقائق الضخام       

  .. كلها هذا الوفاء اجلميل الدقيق
 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

21


 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

عليهمـا  مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم  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           عوة إىل طلب العلم الشرعي    د |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

  ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم       كل 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  +

واغيـت  األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الط           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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