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 ِإن كُلُّ نفٍْس لَّمـا علَيهـا        3 النجم الثَّاِقب    2 وما أَدراك ما الطَّاِرق      1والسماء والطَّاِرِق   + 

 ِإنـه   7 يخرج ِمن بيِن الصلِْب والتراِئِب       6 ِمن ماء داِفٍق      خِلق 5 فَلْينظُِر الِْإنسانُ ِمم خِلق      4حاِفظٌ  
 ِعِه لَقَاِدرجلَى ر8ع اِئررلَى السبت مواِصٍر 9 يلَا نٍة وِمن قُو ا لَه10 فَم  

 14 وما هو ِبالْهزِل     13صلٌ   ِإنه لَقَولٌ فَ   12 والْأَرِض ذَاِت الصدِع     11والسماء ذَاِت الرجِع    
  _17 فَمهِل الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا 16 وأَِكيد كَيدا 15ِإنهم يِكيدونَ كَيدا 

|     |     | 
، طرقات عنيفة قوية عاليـة    .  جاء يف مقدمة هذا اجلزء أن سوره متثل طرقات متوالية على احلس           

ونذير ،  تتواىل على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد        .. .  يف النوم  وصيحات بنوم غارقني  
وإن . وإن هنالـك تـدبريا    . إن هنالك إهلا  . تدبروا. تفكروا. تلفتوا. انظروا. تيقظوا. اصحوا.  " واحد

 وإن هنالك عذابا شديدا   . وإن هنالك حسابا وجزاء   . وإن هنالك تبعة  . وإن هنالك ابتالء  . هنالك تقديرا 
  ..  " ونعيما كبريا

، ففي إيقاعاا حدة يشارك فيها نـوع املشـاهد        .  وهذه السورة منوذج واضح هلذه اخلصائص     
 . وإحياء املعاين، وجرس األلفاظ، ونوع اإليقاع املوسيقي
 . والصدع. والرجع. والدافق. والثاقب. الطارق:  ومن مشاهدها

ونفـي القـوة     "  .. فس ملا عليها حـافظ    إن كل ن  :  " الرقابة على كل نفس   :  ومن معانيها 
إنه لقول فصل ومـا     :  " واجلد الصارم  "  .. يوم تبلى السرائر فما له من قوة وال ناصر        :  " والناصر

  "  .. هو باهلزل
فمهل الكافرين أمهلـهم    . إم يكيدون كيدا وأكيد كيدا    :  "  والوعيد فيها حيمل الطابع ذاته    

 !  " ! رويدا
وإن هنالـك   . إن هنالك إهلا  :  " لك املوضوعات اليت أشري إليها يف مقدمة اجلزء        وتكاد تتضمن ت  

  " . اخل .. . وإن هنالك حسابا وجزاء. وإن هنالك تبعة. وإن هنالك ابتالء. وإن هنالك تقديرا. تدبريا
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وبني املشاهد الكونية واحلقائق املوضوعية يف السورة تناسق مطلق دقيق ملحـوظ يتضـح مـن               
  ..  السورة يف سياقها القرآين اجلميلاستعراض

|     |     | 
  " إن كل نفس ملا عليها حـافظ      . النجم الثاقب ؟  وما أدراك ما الطارق   . والسماء والطارق  " 

 .. 
وهو يبدأ بذكر السـماء والطـارق ويـثين         .  هذا القسم يتضمن مشهدا كونيا وحقيقة إميانية      

. وكأنه أمر وراء اإلدراك والعلم     "  .. ؟  وما أدراك ما الطارق     " :باالستفهام املعهود يف التعبري القرآين    
وهذا الوصـف   . الذي يثقب الظالم بشعاعه النافذ     " النجم الثاقب :  " مث حيدده ويبينه بشكله وصورته    

بل إن  . وال ضرورة هلذا التحديد   ،  وال سبيل إىل حتديد جنم بذاته من هذا النص        . ينطبق على جنس النجم   
النافذة من هذا احلجاب الـذي يسـتر        ،  والسماء وجنومها الثاقبة للظالم   : ليكون املعىن . وىلاإلطالق أ 
  .. كما سيأيت .. ويكون هلذه اإلشارة إحياؤها حول حقائق السورة وحول مشاهدها األخرى. األشياء

ها إن كل نفس ملا علي    :  " أن كل نفس عليها من أمر اهللا رقيب       :  يقسم بالسماء وجنمها الثاقب   
، يراقبـها . ما من نفس إال عليها حـافظ       .. ويف التعبري بصيغته هذه معىن التوكيد الشديد       "  .. حافظ

. ويعني النفس ألا مستودع األسرار واألفكـار      . وهو موكل ا بأمر اهللا    ،  وحيفظ عنها ،  وحيصي عليها 
 . وهي اليت يناط ا العمل واجلزاء

وال . اس ليسوا مطلقني يف األرض هكذا بال حـارس        والن!  ليست هنالك فوضى إذن وال هيصة     
إمنا هو اإلحصـاء الـدقيق      . وال متروكني يفعلون كيف شاءوا بال رقيب      ،  مهملني يف شعاا بال حافظ    

 . واحلساب املبين على هذا اإلحصاء الدقيق املباشر، املباشر
فهنـاك   - ن خلت وإ -  ويلقي النص إحياءه الرهيب حيث حتس النفس أا ليست أبدا ي خلوة           

هنالـك  . وتأمن من كل طارق   ،  وتتخفي عن كل عني   ،  احلافظ الرقيب عليها حني تنفرد من كل رقيب       
 .. كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل السـاتر       . احلافظ الذي يشق كل غطاء وينفذ إىل كل مستور        
 . وصنعة اهللا واحدة متناسقة يف األنفس ويف اآلفاق

|     |     | 
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، إىل ملسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتدبري      ،   هذه اللمسة اليت تصل النفس بالكون      وخيلص من  
وتـوحي بـأن    ؛  فهذه نشأة اإلنسان األوىل تدل على هذه احلقيقة       . اليت أقسم عليها بالسماء والطارق    

 : وال مهمال ضياعا، اإلنسان ليس متروكا سدى
  "  ..  من بني الصلب والترائبخيرج، خلق من ماء دافق. فلينظر اإلنسان مم خلق " 

إنه خلق من ماء دافق خيرج من بـني          ..  فلينظر اإلنسان من أي شيء خلق وإىل أي شيء صار         
خلق من هذا املاء الذي جيتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقاريـة ومـن                ،  الصلب والترائب 

حىت . ا يف علم اهللا ال يعلمه البشر      ولقد كان هذا سرا مكنون     .. ترائب املرأة وهي عظام صدرها العلوية     
وعرف أنـه يف عظـام      ؛  كان نصف القرن األخري حيث اطلع العلم احلديث على هذه احلقيقة بطريقته           

حيث يلتقيـان يف قـرار      . ويف عظام الصدر العلوية يتكون ماء املرأة      ،  الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل    
 ! مكني فينشأ منهما اإلنسان

بني املاء الدافق الذي خيرج من بني الصلب والترائب وبـني     ..  بني املنشأ واملصري    واملسافة اهلائلة 
هذه املسافة اهلائلة الـيت      .. اإلنسان املدرك العاقل املعقد التركيب العضوي والعصيب والعقلي والنفسي        

تـدفع ـذا    يعربها املاء الدافق إىل اإلنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج ذات اإلنسان هي اليت                
حىت تنتهي به   ،  يف طريق الرحلة الطويلة العجيبة اهلائلة     ،  الشيء املائع الذي ال قوام له وال إرادة وال قدرة         

، وتشي بأن هنالك حافظا من أمر اهللا يرعى هذه النطفة اردة من الشكل والعقل             . إىل هذه النهاية املاثلة   
وهي حتوي من العجائب أضعاف ما يعرض لإلنسان        . ةيف رحلتها الطويلة العجيب   ،  ومن اإلرادة والقدرة  

 ! من العجائب من مولده إىل مماته
 .. إذ أن هنالك ماليني منها يف الدفقة الواحدة       ،   هذه اخللية الواحدة امللقحة ال تكاد ترى باهر       
ا يف الـرحم يف     تبدأ يف احلال مبجرد استقراره    ،  هذه اخلليقة اليت ال قوام هلا وال عقل وال قدرة وال إرادة           

حيث تزودها اليد احلافظة خباصية أكالة حتول ا جدار الرحم حوهلا إىل بركـة              . عملية حبث عن الغذاء   
عملية انقسام  . ومبجرد اطمئناا على غذائها تبدأ يف عملية جديدة       ! من الدم السائل املعد للغذاء الطازج     

  اليت ال قوام هلا وال عقل وال قـدرة وال إرادة وتعرف هذه اخلليقة الساذجة    .. مستمرة تنشأ عنها خاليا   
حيث تزودها اليد احلافظة باهلدى واملعرفة والقدرة واإلرادة         .. تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي تريد      .. 

إا مكلفة أن ختصص كل جمموعة من هذه اخلاليا اجلديدة لبناء ركن من أركان              ! اليت تعرف ا الطريق   
وهـذه  . فهذه اموعة تنطلق لتنشئ اهليكل العظمـي       .. عمارة اجلسم اإلنساين    ..هذه العمارة اهلائلة  
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وهـذه اموعـة    . وهذه اموعة تنطلق لتنشئ اجلهاز العصيب     . اموعة تنطلق لتنشئ اجلهاز العضلي    
مل ولكن الع !  .. إىل آخر هذه األركان األساسية يف العمارة اإلنسانية        .. تنطلق لتنشئ اجلهاز اللمفاوي   

. وكل عضلة من العضـالت    . فكل عظم من العظام   . إن هنالك ختصصا أدق    .. ليس مبثل هذه البساطة   
متنوعـة  ،  عجيبـة التكـوين   ،  ألن العمارة دقيقة الصنع   . ال يشبه اآلخر   .. وكل عصب من األعصاب   

ق طوائـف   أن تتفر ،  ومن مث تتعلم كل جمموعة من اخلاليا املنطلقة لبناء ركن من العمارة            .. . الوظائف
!  .. تقوم كل طائفة منها بنوع معني من العمل يف الركن املخصص هلا من العمارة الكـبرية       ،  متخصصه

وال ! وماذا هو مطلوب منها   ،  تعرف إىل أين هي ذاهبة    . إن كل خلية صغرية تنطلق وهي تعرف طريقها       
ع العني تعرف أن العني ينبغـي       فاخلاليا املكلفة أن تصن   . ختطئ واحدة منها طريقها يف هذه املتاهة اهلائلة       

مع أن كل موضع من هـذه       . وال جيوز أبدا أن تكون يف البطن أو القدم أو الذراع          ،  أن تكون يف الوجه   
ولو أخذت اخللية األوىل املكلفة بصنع العني وزرعت يف أي من هـذه             . املواضع ميكن أن تنمو فيه عني     

تنطلق ال تذهب إال للمكان املخصص للعـني يف         ولكنها هي بذاا حني     ! املواضع لصنعت عينا هنالك   
إن هذا اجلهاز حيتاج إىل عـني يف هـذا املكـان دون    : فمن ترى قال هلا .. هذا اجلهاز اإلنساين املعقد  

إنه احلافظ األعلى الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إىل طريقها يف املتاهة اليت ال هـادي               . إنه اهللا ؟  سواه
 ! فيها إال اهللا
كل تلك اخلاليا فرادى وجمتمعة تعمل يف نطاق ترمسه هلا جمموعة معينة من الوحدات كامنـة                 و
فخلية العني وهي تنقسم وتتكاثر     . احلافظة لسجل النوع وخلصائص األجداد    ،  هي وحدات الوراثة  . فيها

 عـني  حتاول أن حتافظ يف أثناء العمل على شكل معني للعني وخصائص حمددة جتعلها           ،  لكي تكون العني  
وأقل احنراف يف    .. وإنسان ألجداده شكل معني للعني وخصائص معينة      . إنسان ال عني أي حيوان آخر     

فمـن ذا الـذي     . تصميم هذه العني من ناحية الشكل أو ناحية اخلصائص حييد ا عن اخلط املرسـوم              
وال إرادة هلا   ،   إدراك وهي اخللية الساذجة اليت ال عقل هلا وال       ؟  وعلمها ذلك التعليم  ؟  أودعها هذه القدرة  

. علمها ما يعجز اإلنسان كله عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عني أو جزء من عني               . إنه اهللا ؟  وال قوة 
 ! تقوم ذا العمل العظيم، بينما خلية واحدة منه أو عدة خاليا ساذجة

، نسان النـاطق   ووراء هذه اللمحة اخلاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بني املاء الدافق واإل            
ال منلك تقصـيها يف هـذه       ،  يف خصائص األجهزة واألعضاء   ،  حشود ال حتصى من العجائب والغرائب     

وتؤكد احلقيقة األوىل الـيت     . وتشي باليد احلافظة اهلادية املعينة    . تشهد كلها بالتقدير والتدبري    .. الظالل
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ة النشـأة اآلخـرة الـيت ال يصـدقها          حقيق. كما متهد للحقيقة التالية   . أقسم عليها بالسماء والطارق   
  .. املخاطبون أول مرة ذه السورة، املشركون

|     |     | 
  ..  " فما له من قوة وال ناصر. يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر " 
وإىل التجـدد بعـد     ،  إنه لقادر على رجعه إىل احلياة بعد املوت        - اهللا الذي أنشأه ورعاه    -  إنه

فهذه النشأة البالغة الدقـة واحلكمـة       . كما تشهد بتقديره وتدبريه   ،  شهد النشأة األوىل بقدرته   ت،  البلى
  " يوم تبلى السرائر  :  " تذهب كلها عبثا إذا مل تكن هناك رجعة لتخترب السرائر وجتزى جزاءها العادل            

ف وتظهر كمـا ينفـذ      وتتكش،  يوم تبلى وختترب   .. املطوية على األسرار احملجوبة   ،  السرائر املكنونة .. 
كذلك تبلى السـرائر    ! وكما ينفذ احلافظ إىل النفس امللفعة بالسواتر      ؛  الطارق من خالل الظالم الساتر    

ما له من قـوة يف       "  .. فما له من قوة وال ناصر     :  " يوم يتجرد اإلنسان من كل قوة ومن كل ناصر        
يضاعف شـدة   ،  لتجرد من كل قوة   مع ا ،  والتكشف من كل ستر    .. وما له من ناصر خارج ذاته     ،  ذاته

إىل نشأة اإلنسـان ورحلتـه   ، وهو ينتقل من الكون والنفس . ويلمس احلس ملسة عميقة التأثري    ؛  املوقف
  .. ويتجرد من القوة والنصري، حيث يتكشف ستره ويكشف سره، إىل اية املطاف هناك، العجيبة

|     |     | 
فمـن   .. يف أن هذا ال بد كائن     ،   باقية يف النفس   تكون،  أو بقية من ريب   ،   ولعل طائفا من شك   

كما صـنع   ،  ويربط بني هذا القول وبني مشاهد الكون      ،  مث جيزم جزما بأن هذا القول هو القول الفصل        
 : يف مطلع السورة

  "  .. وما هو باهلزل، إنه لقول فصل، واألرض ذات الصدع، والسماء ذات الرجع " 
ومها ميثالن   .. والصدع النبت يشق األرض وينبثق    ،  رة بعد مرة   والرجع املطر ترجع به السماء م     

ونبت ينبثق من   ،  ماء يتدفق من السماء   : حياة النبات ونشأته األوىل   . مشهدا للحياة يف صورة من صورها     
احلياة هـي   . واجلنني املنبثق من ظلمات الرحم    ؛  أشبه شيء باملاء الدافق من الصلب والترائب       .. األرض
الذي . تدل على الصانع  ،  وصنعة معلمة ،  نظام ثابت  .. واحلركة هي احلركة  . هد هو املشهد  واملش. احلياة

 ! ال يشبهه أحد ال يف حقيقة الصنعة وال يف شكلها الظاهر
كما أنه قريـب    . وهو يشق احلجب والستائر   . النجم الثاقب .  وهو مشهد قريب الشبه بالطارق    
 ! ة واحدة تشري إىل الصانعصنع .. الشبه بابتالء السرائر وكشف السواتر
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حيث  .. واألرض ذات الصدع  . السماء ذات الرجع  :  يقسم اهللا ذين الكائنني وهذين احلدثني     
يقسم بأن هذا القول     .. بالشدة والنفاذ واجلزم  ،  كما يوحي جرس التعبري ذاته    ،  يوقع مشهدمها وإحياؤمها  

. هو القول الفصل الذي ال يتلبس به اهلـزل         - أو بأن هذا القرآن عامة     - الذي يقرر الرجعة واالبتالء   
. القول الذي ليس بعـده قـول      . القول الفصل الذي ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب           

 ! واألرض ذات الصدع، تشهد ذا السماء ذات الرجع
|     |     | 

عه مـن   وهو ومن م   ع    ويف ظل هذا القول الفصل بالرجعة واالبتالء يتجه اخلطاب إىل الرسول          
وقد كانوا يف هم     - القلة املؤمنة يف مكة يعانون من كيد املشركني ومؤامرام على الدعوة واملؤمنني ا            
يتجه اخلطاب إىل    - مقعد مقيم للكيد هلا والتدبري ضدها وأخذ الطرق عليها وابتكار الوسائل يف حرا            

 وأن املعركة بيده هو   . وأنه إىل حني  . ينوبالتهوين من أمر الكيد والكائد    ،  بالتثبيت والتطمني  ع   الرسول
 : فليصرب الرسول وليطمئن هو واملؤمنون. وقيادته - سبحانه -

  "  .. أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، وأكيد كيدا، إم يكيدون كيدا " 
بال حول وال قوة وال      - هؤالء الذين خلقوا من ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب           -  إم

والـذين هـم    . والذين تولتهم يد القدرة يف رحلتهم الطويلـة       . وال معرفة وال هداية   ،  ال إرادة قدرة و 
  .. إم هؤالء يكيدون كيدا .. حيث ال قوة هلم وال ناصر، صائرون إىل رجعة تبلى فيها السرائر

 السـماء   خـالق . القـاهر . القادر. املبتلي. املعيد. املوجه. احلافظ. اهلادي .. أنا املنشئ  -  وأنا
 .. واألرض ذات الصـدع ، وخالق السماء ذات الرجع،  واإلنسان الناطق ،  وخالق املاء الدافق  . والطارق
  .. أكيد كيدا .. أنا اهللا

وإن صـورت   .. ذات طرف واحد يف احلقيقـة   .. . وهذه هي املعركة  . وهذا كيد .  فهذا كيد 
 ! ذات طرفني رد السخرية واهلزء

وقـد  . وال تستبطئ اية املعركـة    . ال تعجل  "  .. أمهلهم رويدا .  "  "  .فمهل الكافرين  " 
وهو قليل حىت لو استغرق      .. اإلمهال قليال . فإمنا هي احلكمة وراء اإلمهال     .. رأيت طبيعتها وحقيقتها  

 ؟ فما هو عمر احلياة الدنيا إىل جانب تلك اآلباد اهولة املدى. عمر احلياة الدنيا
 ع  كأنه هو  "  .. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا   :  "  اإليناس اإلهلي للرسول    ونلحظ يف التعبري  

وليس من هـذا  . أو يوافق على إمهاهلم. وكأنه هو الذي يأذن بإمهاهلم   ،  وصاحب اإلذن ،  صاحب األمر 
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 ع  إمنا هو اإليناس والود يف هذا املوضع الذي تنسم نسائم الرمحة علـى قلبـه               ع   كله شيء للرسول  
ويرفـع الفـوارق    . ويشركه يف األمر كأن له فيه شيئا      . ي خيلط بني رغبة نفسه وإرادة ربه      اإليناس الذ 

. إنك مأذون فيهم  : وكأمنا يقول له ربه    .. واحلواجز بينه وبني الساحة اإلهلية اليت يقضى فيها األمر ويربم         
 والشـدة  ميسح علـى الكـرب  . فهو الود العطوف واإليناس اللطيف    .. أمهلهم رويدا . ولكن أمهلهم 
  .. ويبقى العطف الودود .. فتنمحي كلها وتذوب، والعناء والكيد
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

خلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا  مبلة ا 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        |
 . عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني واألديان إىل العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        تبانة سبيل ارمني،  دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل اس       |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

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

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