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 +    تركُو سم1ِإذَا الش     ترانكَد ومجِإذَا الن2 و       ترـيـالُ سِإذَا الِْجب3 و    ـارِإذَا الِْعشو 

  طِّلَت4ع     تِشرح وشحِإذَا الْو5 و  ارِإذَا الِْبحو    ترج6 س     تجوز فُوسِإذَا النةُ   7 وودؤوِإذَا الْمو 
  ِئلَت8س     ذَنٍب قُِتلَت 9 ِبأَي   تِشرن فحِإذَا الص10 و  اء كُِشـطَتمِإذَا الس11 و  ِحـيمِإذَا الْجو 
 ترع12س ِلفَتةُ أُزنِإذَا الْج13 وضا أَحم فْسن تِلمع  ت14ر  

 18 والصبِح ِإذَا تـنفَّس      17 واللَّيِل ِإذَا عسعس     16 الْجواِر الْكُنِس    15فَلَا أُقِْسم ِبالْخنِس    
 ومـا صـاِحبكُم     21 مطَاٍع ثَم أَِمٍني     20 ِذي قُوٍة ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني        19ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي     

 وما هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم      24 وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني       23 ولَقَد رآه ِبالْأُفُِق الْمِبِني      22ٍن  ِبمجنو
25_  

|     |     | 
هذه السورة ذات مقطعني اثنني تعاجل يف كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضـخمة مـن حقـائق                  

 : العقيدة
يشمل الشـمس والنجـوم     ،  ا يصاحبها من انقالب كوين هائل كامل      وم،   األوىل حقيقة القيامة  

 . كما يشمل بين اإلنسان، واألنعام والوحوش، واألرض والسماء، واجلبال والبحار
مث ،  وصفة النيب الذي يتلقـاه    ،  وما يتعلق ا من صفة امللك الذي حيمله       ،   والثانية حقيقة الوحي  

 . ع املشيئة الكربى الىت فطرم ونزلت هلم الوحيوم، شأن القوم املخاطبني ذا الوحي معه
وتنثـر كـل    ،  فتقلب كل شيء  . تنطلق من عقاهلا  .  واإليقاع العام للسورة أشبه حبركة جائحة     

وز النفس البشرية هـزا  ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود؛ ويج الساكن وتروع اآلمن؛  شيء
فإذا هي يف عاصفة اهلول املـدمر       ،  وتتشبث به ،  ن إليه خيلعها من كل ما اعتادت أن تسك      ،  عنيفا طويال 

الذي له وحـده    ،  وال مالذ هلا وال ملجأ إال يف محى الواحد القهار         . اجلارف ريشة ال وزن هلا وال قرار      
  .. وعنده وحده القرار واالطمئنان، البقاء والدوام

لتلوذ بكنـف   ،  يه وتركن  ومن مث فالسورة بإيقاعها العام وحده ختلع النفس من كل ما تطمئن إل            
  .. وتطلب عنده األمن والطمأنينة والقرار، وتأوي إىل محاه، اهللا
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سواء يف هذا الكون الرائـع الـذي        ،  ثروة ضخمة من املشاهد الرائعة     - مع هذا  -  ويف السورة 
وثروة كذلك مـن  . أو يف ذلك اليوم اآلخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع            ،  نراه

فتضغط ،  وتلتقي هذه وتلك يف حيز السورة الضيق      . املنتقاة لتلوين املشاهد واإليقاعات   ! التعبريات األنيقة 
 . على احلس وتنفذ إليه يف قوة وإحياء

آلثـرت  ،   ولوال أن يف التعبري ألفاظا وعبارات مل تعد مألوفة وال واضحة للقارئ يف هذا الزمان              
ماال تؤديه أية ترمجة هلـا يف لغـة         ،  الهلا وحقائقها ومشاهدها  ترك السورة تؤدي بإيقاعها وصورها وظ     

 . وتصل بذاا إىل أوتار القلوب فتهزها من األعماق؛ البشر
 ! وقد بعدنا يف زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن.  ولكن ال بد مما ليس منه بد

|     |     | 
وإذا ،  وإذا العشار عطلت  ،  وإذا اجلبال سريت  ،  وإذا النجوم انكدرت  ،  إذا الشمس كورت   " 

بـأي ذنـب    : وإذا املوءودة سئلت  ،  وإذا النفوس زوجت  ،  وإذا البحار سجرت  ،  الوحوش حشرت 
 .. وإذا اجلنـة أزلفـت   ،  وإذا اجلحيم سعرت  ،  وإذا السماء كشطت  ،  وإذا الصحف نشرت  ؟  قتلت

  ..  " علمت نفس ما أحضرت
االنقالب الذي يشمل   . املة لكل موجود  والثورة الش ،   هذا هو مشهد االنقالب التام لكل معهود      

حيـث  . وأوضاع األمور، ونفوس البشر، والوحوش النافرة واألنعام األليفة، األجرام السماوية واألرضية  
وتقف النففس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد يف موقـف  ؛ ويعلم كل جمهول، ينكشف كل مستور 
 !  من حوهلا مقلوبوكل شيء؛ وكل شيء من حوهلا عاصف. الفصل واحلساب

الكون املنسـق   .  وهذه األحداث الكونية الضخام تشري جبملتها إىل أن هذا الكون الذي نعهده           
أن هذا الكون سـينفرط     . املبين بأيد وإحكام  ،  املتني الصنعة ،  املضبوط النسبة ،  املوزون احلركة ،  اجلميل

حيث تنتهي  ،  وينتهي إىل أجله املقدر   ؛  اوتذهب عنه صفاته هذه اليت يقوم       ،  وتتناثر أجزاؤه ،  عقد نظامه 
اخلالئق إىل صورة أخرى من الكون ومن احلياة ومن احلقائق غري ما عهدت ائيا مـن هـذا الكـون                    

 . املعهود
 -  وهذا ما تستهدف السورة إقراره يف املشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه املظـاهر الزائلـة             

حني حيول كـل    ،  حقيقة اهللا الذي ال حيول وال يزول       .. قيةوتتصل باحلقيقة البا   - مهما بدت هلا ثابتة   
إىل احلقيقـة   . ولكي تنطلق من إسار املعهود املألوف يف هذا الكون املشهود         . شيء من احلوادث ويزول   
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وال مظهر من املظاهر اليت تقيدها يف ظرف أو         ،  املطلقة اليت ال تتقيد بزمان وال مكان وال رؤية وال حس          
 ! إطار حمدود
 . ذا هو الشعور العام الذي ينسرب إىل النفس وهي تطالع مشاهد هذا االنقالب املرهوب وه

وهي حقيقة أكرب مـن أن نـدركها        ؛  فعلمها عند اهللا  ،   فأما حقيقة ما جيري لكل هذه الكائنات      
وأكرب ما نعهده مـن االنقالبـات هـو أن           .. اآلن مبشاعرنا وتصوراتنا املقيدة مبألوف حسنا وتفكرينا      

أو أن ينقض على األرض شهاب      ،  أو يتفجر من باطنها بركان جائح     ،  ف بنا األرض يف زلزال مدمر     ترج
كما أن أشد ما رصدته      .. وأشد ما عرفته البشرية من طغيان املاء كان هو الطوفان          .. أو صاعقة ،  صغري

  .. يالمن األحداث الكونية كان هو انفجارات جزئية يف الشمس على بعد مئات املاليني من األم
 ! ! ! تسليات أطفال ..  وهذه كلها بالقياس إىل ذلك االنقالب الشامل اهلائل يف يوم القيامة

فلـيس أمامنـا إال تقريبـها يف        ،   فإذا مل يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما جيري للكائنات           
 ! عبارات مما نألف يف هذه احلياة

|     |     | 
وانكماش ألسنتها امللتهبة اليت متتـد مـن        ،  وانطفاء شعلتها  ، إن تكوير الشمس قد يعين برودا     

. كما يتبدى هذا من املراصد يف وقت الكسوف       . جوانبها كلها اآلن إىل ألوف األميال حوهلا يف الفضاء        
واليت حتول مجيع املواد    ،   درجة 12000واستحالتها من الغازية املنطلقة بتأثري احلرارة الشديدة اليت تبلغ          

استحالتها من هذه احلالة إىل حالة جتمد كقشـرة     ..  منها الشمس إىل غازات منطلقة ملتهبة      اليت تتكون 
 ! وتكور ال ألسنة له وال امتداد، األرض

أما كيف يقع والعوامل اليت تسبب وقوعه فعلم ذلك عنـد            .. وقد يكون غريه  ،   قد يكون هذا  
 . اهللا

|     |     | 
وانطفاء شعلتها وإظـالم    ،  ثارها من هذا النظام الذي يربطها      وانكدار النجوم قد يكون معناه انت     

 .. وهل هي طائفة من النجوم القريبة منـا . واهللا أعلم ما هي النجوم اليت يصيبها هذا احلادث  .. ضوئها
أم هي النجوم مجيعها واليت      .. أو جمرتنا هذه اليت تبلغ مئات املاليني من النجوم        . جمموعتنا الشمسية مثال  
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فوراء ما نرى منها مبراصدنا جمرات وفضاءات هلا ال نعرف هلا عـددا         . م عددها ومواضعها إال اهللا    ال يعل 
  .. فهناك جنوم سيصيبها االنكدار كما يقرر هذا اخلرب الصادق الذي ال يعلم حقيقته إال اهللا. وال اية

|     |     | 
:  " كما جاء يف سورة أخـرى     ،  واء وتسيري اجلبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها يف اهل         

 "  ..  " وبست اجلبال بسا فكانت هباء منبثا      "  ..  " ويسألونك عن اجلبال فقل ينسفها ريب نسفا      
فيـذهب بثباـا    ،  فكلها تشري إىل حدث كهذا يصيب اجلبـال        "  .. وسريت اجلبال فكانت سرابا   

والذي يقول عنه   ،  ل الذي يصيب األرض   وقد يكون مبدأ ذلك الزلزا    ،  ورسوخها ومتاسكها واستقرارها  
وكلها أحداث تقع يف ذلك اليوم       "  .. إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا      :  " القرآن
  .. الطويل

|     |     | 
. فالعشار هي النوق احلباىل يف شهرها العاشـر        "  .. وإذا العشار عطلت  :  "  أما قوله سبحانه  

ألا مرجوة الولـد    ،  وهي يف حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده        . لكه العريب وهي أجود وأمثن ما مي    
ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه األهوال مل هذه العشار وتعطل فال تصبح هلـا                . قريبة النفع ،  واللنب
ض يـده   والعريب املخاطب ابتداء ذه اآلية ال يهمل هذه العشار وال ينف           .. وال يهتم بشأا أحد   ،  قيمة

 ! منها إال يف حالة يراها أشد ما يلم به
فهذه الوحوش النافرة قد هاهلا الرعب واهلول فحشرت وانزوت          "  .. وإذا الوحوش حشرت   " 

، كما نسيت فرائسـها   ،  ونسيت خماوفها بعضها من بعض    ؛  تتجمع من اهلول وهي الشاردة يف الشعاب      
وال تنطلق وراء فرائسها    ،  يوا كما هي عادا   ال تأوي إىل جحورها أو ب     ،  ومضت هائمة على وجوهها   

فكيف بالناس يف   ! فاهلول والرعب ال يدعان هلذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها         . كما هو شأا  
 ! ؟ ذلك اهلول العصيب

|     |     | 
ليت وإما أن جتيئها هذه املياه من فيضانات كـا       .  وأما تسجري البحار فقد يكون معناه ملؤها باملياه       

وإمـا بـالزالزل    ] اليت حتدثنا عنها يف سـورة النازعـات         [ يقال إا صاحبت مولد األرض وبرودا       
وإمـا أن يكـون معنـاه التـهاا          .. والرباكني اليت تزيل احلواجز بني البحار فيتدفق بعضها يف بعض         

نفصـال  فـتفجري عناصـرها وا     "  .. وإذا البحار فجـرت   :  " وانفجارها كما قال يف موضع آخر     
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أو . وهو أشد هوال  ،  أو تفجري ذراا على حنو ما يقع يف تفجري الذرة         . األيدروجني عن األكسوجني فيها   
فإن تفجري قـدر    . وحني يقع هذا فإن نريانا هائلة ال يتصور مداها تنطلق من البحار           . على أي حنو آخر   

فإذا انفجـرت  ؛  الذي عرفته الدنيا حمدود من الذرات يف القنبلة الذرية أو األيدروجينية حيدث هذا اهلول          
وتصـور  ؛  فإن اإلدراك البشري يعجز عن تصور هذا اهلول       ،  ذرات البحار على هذا النحو أو حنو آخر       

 ! جهنم اهلائلة اليت تنطلق من هذه البحار الواسعة
|     |     | 

تمـل أن   وحي.  وتزويج النفوس حيتمل أن يكون هو مجع األرواح بأجسادها بعد إعادة إنشـائها            
وكنتم أزواجـا   :  " كما قال يف موضع آخر    ،  يكون ضم كل مجاعة من األرواح املتجانسة يف جمموعة        

أو يف غـري ذلـك مـن         " . ثالثة أي صنوفا ثالثة هم املقربون وأصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة         
 ! التشكيالت املتجانسة

|     |     | 
 كان من هوان النفس اإلنسانية يف اجلاهليـة         وقد " ؟  بأي ذنب قتلت  : وإذا املوءودة سئلت   " 

وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه        . أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر         
:  فقال يف موضع  . ويرفع البشرية كلها  ،  اليت جاء اإلسالم لريفع العرب من وهدا      ،  الشناعة على اجلاهلية  

. يتوارى من القوم من سوء ما بشر بـه        . هه مسودا وهو كظيم   وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وج     " 
وإذا بشـر   :  " وقال يف موضـع    .. !  " أال ساء ما حيكمون   ؟  أميسكه على هون أم يدسه يف التراب      

أو من ينشأ يف احلليـة      . ظل وجهه مسودا وهو كظيم    ] أي البنات    [ أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال    
وال تقتلوا أوالدكم خشية إمـالق حنـن        :  " قال يف موضع ثالث   و"  .. ؟    وهو يف اخلصام غري مبني    

  ..  " نرزقهم وإياكم
وكانوا يفتنـون يف هـذا بشـىت        ! إذ كانت البنت تدفن حية    .  وكان الوأد يتم يف صورة قاسية     

: مث يقول ألمهـا   ،  فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حىت تكون يف السادسة من عمرها             . الطرق
: فيقـول هلـا   ،  فيبلغ ا البئر  ،  وقد حفر هلا بئرا يف الصحراء     ! ها حىت أذهب ا إىل أمحائها     طيبيها وزيني 
وعند بعضهم كانت الوالـدة إذا جاءهـا املخـاض          ! مث يدفعها دفعا ويهيل التراب عليها     . انظري فيها 

! ت به معها  وإن كان ابنا قام   . فإذا كان املولود بنتا رمت ا فيها وردمتها       . جلست فوق حفرة حمفورة   
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فيلبسها جبة من صـوف  ، وبعضهم كان إذا نوى أال يئد الوليدة أمسكها مهينة إىل أن تقدر على الرعي    
 ! أو شعر ويرسلها يف البادية ترعى له إبله

فكانت هلم وسائل أخرى إلذاقتها اخلسـف       ،   فأما الذين ال يئدون البنات وال يرسلون للرعي       
ومعىن هذا أن مينعهـا مـن       . زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه     كانت إذا تزوجت ومات      .. والبخس

وإن مل تعجبه حبسها حىت     ! العربة برغبتها هي وال إرادا    ،  الناس فال يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها      
وكان بعضهم يطلق املرأة ويشترط      .. أو أن تفتدي نفسها منه مبال يف هذه احلالة أو تلك          . متوت فريثها 
وكان بعضهم إذا مـات      .. إال أن تفتدي نفسها منه مبا كان أعطاها       . نكح غريه إال من أراد    عليها أال ت  

وكان الرجل تكون اليتيمة يف حجره يلي        .. الرجل حبسوا زوجته على الصيب فيهم حىت يكرب فيأخذها        
 يف ماهلا   أو يزوجها من ابنه الصغري طمعا     ! رجاء أن متوت امرأته فيتزوجها    ،  فيحبسها عن الزواج  ،  أمرها

  .. أو مجاهلا
يشنع ـذه العـادات     . حىت جاء اإلسالم  .  فهذه كانت نظرة اجلاهلية إىل املرأة على كل حال        

يذكره . وجيعلها موضوعا من موضوعات احلساب يوم القيامة      . وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته    . ويقبحها
إن املـوءودة   : ويقـول . ث العظام كأنه حدث كوين من هذه األحدا     ،  يف سياق هذا اهلول اهلائج املائج     

 ! ؟ فكيف بوائدها .. ستسأل عن وأدها
لوال أن تترتل ا شريعة اهللا وجـه   ؛   وما كان ميكن أن تنبت كرامة املرأة من البيئة اجلاهلية أبدا          

ويف رفعه إىل املكان الالئق بكائن حيمـل        ؛  الذكر واألنثى : ويف تكرمي اإلنسان  ،  يف كرامة البشرية كلها   
ال من أي   ،  فمن هذا املصدر انبثقت كرامة املرأة اليت جاء ا اإلسالم         . خة من روح اهللا العلي األعلى     نف

 . عامل من عوامل البيئة
،  وحني حتقق ميالد اإلنسان اجلديد باستمداد القيم اليت يتعامل ا من السـماء ال مـن األرض                

. فلم يعد لضعفها وتكاليف حياا املادية على أهلها وزن يف تقوميها وتقـديرها            ،  حتققت للمرأة الكرامة  
. إمنا الوزن للروح اإلنساين الكرمي املتصل بـاهللا       . ألن هذه ليست من قيم السماء وال وزن هلا يف ميزاا          

 . ويف هذا يتساوى الذكر واألنثى
تعـد   .. ذي جاء به رسول أوحي إليهوأن ال،  وحني تعد الدالئل على أن هذا الدين من عند اهللا         

حيث مل تكن توجد يف البيئة أمارة واحدة        . هذه النقلة يف مكانة املرأة إحدى هذه الدالئل اليت ال ختطئ          
وال دافع واحد من دوافع البيئة وأحواهلا االقتصادية بصفة خاصة       ؛  ينتظر أن تنتهي باملرأة إىل هذه الكرامة      
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وغري دوافع البيئة اجلاهليـة     ،  نع هذا ابتداء بدافع غري دوافع األرض كلها       لوال أن نزل النهج اإلهلي ليص     
 ! يتعلق بقيمة مساوية حمضة ومبيزان مساوي حمض كذلك، فأنشأ وضع املرأة اجلديد إنشاء. بصفة خاصة

|     |     | 
فال تعود خافيـة    ،  ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها   . صحف األعمال  " وإذا الصحف نشرت   " 

فكم من سوأة مستورة خيجل صاحبها ذاتـه مـن          . وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى     . امضةوال غ 
 ! مث إذا هي مجيعها يف ذلك اليوم منشورة مشهودة! ويرجف ويذوب من كشفها، ذكراها

كما أنه مسة من مسات االنقـالب       ؛   إن هذا النشر والكشف لون من ألوان اهلول يف ذلك اليوم          
 ؟ ويفتضح املكنون يف الصدور، ويظهر املستور ،حيث يكشف املخبوء

|     |     | 
 "  .. وإذا السماء كشـطت :  "  وهذا التكشف يف خفايا الصدور يقابله يف الكون مشهد مثله       

 .. وكشطها إزالتـها  . وأول ما يتبادر إىل الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء املرفوع فوق الرؤوس             
ولكنا نتصور أن ينظر اإلنسان فال يـرى        . ن فال سبيل إىل اجلزم بشيء     فأما كيف يقع هذا وكيف يكو     

 وهذا يكفـي  . اليت توجد ا هذه الظاهرة    ،  هذه القبة فوقه نتيجة ألي سبب يغري هذه األوضاع الكونية         
 .. 

|     |     | 
 :  مث جتيء اخلطوة األخرية يف مشاهد ذلك اليوم اهلائل املرهوب

  "  .. ذا اجلنة أزلفتوإ. وإذا اجلحيم سعرت " 
وكيف تتسـعر   ؟  أما أين هي   .. ويزداد هليبها ووهجها وحرارا   ،   حيث تتوقد اجلحيم وتتسعر   

وذلك .  " وقودها الناس واحلجارة  :  " فليس لدينا من ذلك إال قوله تعاىل      ؟  وبأي شيء تتوقد  ؟  وتتوقد
 ! أما قبل ذلك فاهللا أعلم ا وبوقودها. بعد إلقاء أهلها فيها

. ويسر ولوجهـا  ،  وتبدو هلم سهولة مدخلها   ،   وحيث تقرب اجلنة وتظهر لروادها املوعودين ا      
 ! ! واللفظ كأمنا يزحلقها أو يزحلق األقدام بيسر إليها. فهي مزلفة مقربة مهيأة

|     |     | 
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ئذ ال  عند. ويف أحوال األحياء واألشياء   ،  يف كيان الكون  ،   عندما تقع هذه األحداث اهلائلة كلها     
ومـا  ،  وما محلت معها للعرض   ،  وما تزودت به هلذا اليوم    ،  يبقى لدى النفوس شك يف حقيقة ما عملت       

 : أحضرت للحساب
  "  .. علمت نفس ما أحضرت " 

تعلم وهذا اهلول حيـيط ـا        .. يف هذا اليوم اهلائل ما معها وما هلا وما عليها         ،   كل نفس تعلم  
تعلـم   .. وال أن تزيد عليه وال أن تنقص منه       ،  غري شيئا مما أحضرت   تعلم وهي ال متلك أن ت      .. ويغمرها

وقد انقطعت عن عاملها وانقطع     . معهود يف حياا أو تصورها    ،  وقد انفصلت عن كل ما هو مألوف هلا       
الذي ال يتحـول وال     ،  ومل يبقى إال وجه اهللا الكرمي     ،  وقد تغري كل شيء وتبدل كل شيء      . عنها عاملها 

عندما يتحول الكون كله     - سبحانه - فتجده،  ىل أن تتجه النفوس إىل وجه اهللا الكرمي       فما أو  .. يتبدل
 ! ويتبدل

 وذا اإليقاع ينتهي املقطع األول وقد امتأل احلس وفاض مبشاهد اليوم الذي يـتم فيـه هـذا                  
 . االنقالب

|     |     | 
ختتار هلـا تعـبريات     ،   كونية مجيلة   مث جييء املقطع الثاين يف السورة يبدأ بالتلويح بالقسم مبشاهد         

وموقف النـاس   ،  والرسول الذي يتلقاه  ،  وصفة الرسول الذي حيمله   ،  القسم على طبيعة الوحي    .. أنيقة
 : حياله وفق مشيئة اهللا

إنـه لقـول   . والصبح إذا تـنفس ، والليل إذا عسعس  ،  اجلوار الكنس ،  فال أقسم باخلنس   " 
ولقـد رآه  . وما صـاحبكم مبجنـون  . مطاع مث أمني، ذي قوة عند ذي العرش مكني  ،  رسول كرمي 
إن هو إال ذكر    ؟  فأين تذهبون . وما هو بقول شيطان رجيم    . وما هو على الغيب بضنني    ،  باألفق املبني 

  "  .. وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني. ملن شاء منكم أن يستقيم. للعاملني
. نس أي ترجع يف دورا الفلكية وجتري وختتفي       هي الكواكب اليت خت    ..  واخلنس اجلوار الكنس  

. وهي جتري وختتبئ يف كناسها وترجع من ناحية أخرى        . والتعبري خيلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء      
وهناك إحياء شعوري باجلمال يف     ،  فهناك حياة تنبض من خالل التعبري الرشيق األنيق عن هذه الكواكب          

يقابله إحياء باجلمال   . يف جريها ويف عودا   . يف تواريها ويف سفورها   . ايف اختفائها ويف ظهوره   . حركتها
 . يف شكل اللفظ وجرسه



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

فلفـظ  . ولكن اللفظ فيه تلك اإلحيـاءات كـذلك       . أي إذا أظلم   "  .. والليل إذا عسعس   " 
وهو يعس يف الظـالم     ،  وهو يوحي جبرسه حبياة يف هذا الليل      . عس. عس: عسعس مؤلف من مقطعني   

 . وهو إحياء عجيب واختيار للتعبري رائع!  برجله ال يرىبيده أو
. والصبح حـي يتـنفس    . وأشد إحياء ،  بل هو أظهر حيوية    "  .. والصبح إذا تنفس  :  "  ومثله

وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراا التعبريية        . أنفاسه النور واحلياة واحلركة اليت تدب يف كل حي        
مث ! ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب املتفتح أنه بالفعـل يتـنفس          . عبري عن الصبح  ال حتتوي نظريا هلذا الت    

 . جييء هذا التعبري فيصور هذه احلقيقة اليت يشعر ا القلب املتفتح
، فال أقسم باخلنس اجلوار الكنس    :  "  وكل متذوق جلمال التعبري والتصوير يدرك أن قوله تعاىل        

فوق ما يشري إليه مـن حقـائق        . ثروة شعورية وتعبريية   ..  " والصبح إذا تنفس  ،  والليل إذا عسعس  
وهي تستقبل هـذه الظـواهر      ،  تضاف إىل رصيد البشرية من املشاعر     ؛  ثروة مجيلة بديعة رشيقة   . كونية

 . الكونية باحلس الشاعر
|     |     | 

 مـن خـالل     ويصل روح اإلنسان بأرواحها   ؛   يلوح ذه املشاعر الكونية اليت خيلع عليها احلياة       
وحتـدثها  ،  وتشي هلا بالقدرة اليت وراءها    ،  لتسكب يف روح اإلنسان أسرارها    ؛  التعبري احلي اجلميل عنها   

 : مث يذكر هذه احلقيقة يف أنسب احلاالت لذكرها واستقباهلا .. بصدق احلقيقة اإلميانية اليت تدعى إليها
  "  ..  أمنيمطاع مث. ذي قوة عند ذي العرش مكني. إنه لقول رسول كرمي " 

وهو جربيل الذي محل هذا      .. لقول رسول كرمي   .. وهذا الوصف لليوم اآلخر   ،   إن هذا القرآن  
 . فصار قوله باعتبار تبليغه .. القول وأبلغه

فربه هو  . عند ربه  " كرمي ..  " الذي اختري حلمل هذا القول وإبالغه     ،   ويذكر صفة هذا الرسول   
عند ذي العـرش    .  " مما يوحي بأن هذا القول حيتاج يف محله إىل قوة          "  .. ذي قوة  ..  " الذي يقول 

هناك يف املأل    " مطاع مث .  " عند ذي العرش العلي األعلى    ؟  وعند من  .. يف مقامه ومكانته   "  .. مكني
  .. على ما حيمل وما يبلغ "  .. أمني.  " األعلى

كمـا  .  ومسوه كذلك وارتفاعه    وهذه الصفات يف جمموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته        
، حىت ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة إليـه          ،  توحي بعناية اهللا سبحانه باإلنسان    
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، الذي ال يساوي يف ملك اهللا شـيئا ، وهي عناية ختجل هذا الكائن .. ويبلغ الوحي إىل النيب املختار منه    
 ! ذه الكرامةيتفضل عليه فيكرمه ه - سبحانه - لوال أن اهللا

|     |     | 
  " صـاحبكم  " فأما الرسول الذي محله إليكم فهو     ،   فهذه صفة الرسول الذي محل القول وأداه      

وتـذهبون يف   . فما لكم حني جاءكم باحلق تقولون فيه ما تقولون        . عرفتموه حق املعرفة عمرا طويال    .. 
 على الغيب الذي حيدثكم عنـه عـن         وهو األمني . الذي ال جتهلون   " صاحبكم " وهو،  أمره املذاهب 

  : يقني
وما هو بقـول    . وما هو على الغيب بضنني    . ولقد رآه باألفق املبني   . وما صاحبكم مبجنون   " 

  "  .. إن هو إال ذكر للعاملني؟ فأين تذهبون. شيطان رجيم
مانتـه  وصدقه وأ ،  ويعرفون رجاحة عقله  ،   ولقد قالوا عن النيب الكرمي الذي يعرفونه حق املعرفة        

قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كمـا        . وإن شيطانا يترتل عليه مبا يقول     . إنه جمنون : قالوا عنه ،  وتثبته
وقاله بعضهم عجبا ودهشة من هذا القول الذي ال يقوله البشر فيمـا يـألفون               . وردت بذلك األخبار  

 لكل كاهن شـيطانا يأتيـه   وأن. ومتشيا مع ظنهم أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد       . ويعهدون
وتركـوا التعليـل    ! وأن الشيطان ميس بعض الناس فينطق على لسام بالقول الغريـب          . بالغيب البعيد 
 . وهو أنه وحي وترتيل من رب العاملني، الوحيد الصادق

وحيويـة مشـاهده    ،   فجاء القرآن حيدثهم يف هذا املقطع من السورة عن مجال الكون البـديع            
علـى  . اليت أنشأت ذلك اجلمال   ،   إىل قلوم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة املبدعة         ليوحي. اجلميلة

غـري  . وهو صاحبهم الذي عرفوه. والرسول الذي بلغه، وليحدثهم بصفة الرسول الذي محله . غري مثال 
يـة  باألفق املبني الواضح الذي تتم فيه الرؤ      ،  حق الرؤية  - جربيل - والذي رأى الرسول الكرمي   . جمنون

فما عرفوا عنـه إال     ،  ال تظن به الظنون يف خربه الذي يرويه عنه        ،  ملؤمتن على الغيب   ع   وأنه. عن يقني 
ويسـأهلم  . فالشياطني ال توحي ذا النهج القـومي       " وما هو بقول شيطان رجيم    .  " الصدق واليقني 

ن منصـرفني عـن     أو أين تذهبو  ؟  أين تذهبون يف حكمكم وقولكم     "  .. ؟  فأين تذهبون :  " مستنكرا
 ! احلق وهو يواجهكم أينما ذهبتم
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وحقيقة الكـون مـن     ،  وحقيقة نشأم ،   إن هو إال ذكر للعاملني ذكر يذكرهم حبقيقة وجودهم        
كمـا  . والدعوة يف مكة حماصرة مطـاردة     . فهو دعوة عاملية من أول مرحلة      "  .. للعاملني ..  " حوهلم

  .. تشهد مثل هذه النصوص املكية
  |     ||    

وأم إذن مسـؤولون    .  وأمام هذا البيان املوحي الدقيق يذكرهم أن طريق اهلداية ميسر ملن يريد           
 : وقد منحهم اهللا هذا التيسري، عن أنفسهم
  "  .. ملن شاء منكم أن يستقيم " 

وينفي كل  ،  الذي يكشف كل شبهة   ،  بعد هذا البيان  ،  يف الطريق إليه  ،   أن يستقيم على هدى اهللا    
فمن مل يستقم فهو مسؤول عـن       . ويوحي إىل القلب السليم بالطريق املستقيم     . ويسقط كل عذر   ،ريبة

 . فقد كان أمامه أن يستقيم. احنرافه
 والواقع أن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق من القوة والعمق والثقل حبيـث               

 حني يسمع التوجيه إليهـا بأسـلوب        وخباصة. يصعب على القلب التفلت من ضغطها إال جبهد متعمد        
يف غري عذر   . إال من يريد أن ينحرف     - بعد ذلك  - وما ينحرف عن طريق اهللا    . القرآن املوحي املوقظ  

 ! وال مربر
|     |     | 

. عاد لتقرير احلقيقة الكربى وراء مشـيئتهم      ،  ويسر االستقامة ،   فإذا سجل عليهم إمكان اهلدى    
  .. من وراء كل شيء هي مشيئة اهللا سبحانهحقيقة أن املشيئة الفاعلة 

  "  .. وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني " 
. اليت يرجع إليهـا كـل أمـر       ،   وذلك كي ال يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن املشيئة الكربى         

 ! أو يكوناحمليطة بكل شيء كان . إمنا يرجع إىل تلك املشيئة، ويسر االهتداء، فإعطاؤهم حرية االختيار
يراد ا تصحيح التصـور    ،   وهذه النصوص اليت يعقب ا القرآن الكرمي عند ذكر مشيئة اخلالئق          

وأن ما يـأذن    . حقيقة أن كل شيء يف هذا الوجود مرده إىل مشيئة اهللا          : اإلمياين ومشوله للحقيقة الكبرية   
شأنه شأن ما يأذن بـه      . بريبه للناس من قدرة على االختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتد             
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فهو طرف من مشـيئته     . والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون     ،  للمالئكة من الطاعة املطلقة ملا يؤمرون     
 . كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقني بعد التعليم والبيان

وليلتجئوا إىل املشيئة    .ليدركوا ما هو احلق لذاته    ،   وال بد من إقرار هذه احلقيقة يف تصور املؤمنني        
 ! ويرتبطون ا يف كل ما يأخذون وما يدعون يف الطريق، الكربى يطلبون عندها العون والتوفيق
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   يد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوح |
 .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 باد، ومن جورالعباد إىل عبادة رب الع

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

 .اسوء ورهبا  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  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             اد اجلاد على كافة   دعوة إىل اإلعد   |
 . 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    |
 .اهللايأيت أمر  خذهلم حىت
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