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 والَّـِذي أَخـرج     3 والَِّذي قَدر فَهـدى      2 الَِّذي خلَق فَسوى     1سبِح اسم ربك الْأَعلَى     + 
 7 ِإلَّا ما شاء اللَّه ِإنه يعلَم الْجهر وما يخفَـى  6ى  سنقِْرؤك فَلَا تنس5 فَجعلَه غُثَاء أَحوى   4الْمرعى  

 الَِّذي  11 ويتجنبها الْأَشقَى    10 سيذَّكَّر من يخشى     9 فَذَكِّر ِإن نفَعِت الذِّكْرى      8ونيسرك ِللْيسرى   
  13ها ولَا يحيى  ثُم لَا يموت ِفي12يصلَى النار الْكُبرى 

 والْآِخرةُ خير   16بلْ تؤِثرونَ الْحياةَ الدنيا     15 وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى      14قَد أَفْلَح من تزكَّى     
 )19 صحِف ِإبراِهيم وموسى 18 ِإنَّ هذَا لَِفي الصحِف الْأُولَى 17وأَبقَى 

|     |     | 
كان حيـب هـذه      ع   أن رسول اهللا   - كرم اهللا وجهه   - ية لإلمام أمحد عن اإلمام علي      يف روا 

ويف صحيح مسلم أنه كان يقرأ يف العيدين ويـوم اجلمعـة             "  .. سبح اسم ربك األعلى   :  " السورة
  .. ورمبا اجتمعا يف يوم واحد فقرأمها " . هل أتاك حديث الغاشية " و، بسبح اسم ربك األعلى

أن حيب هذه السورة وهي حتيل له الكون كله معبدا تتجـاوب أرجـاؤه               ع   ل اهللا  وحق لرسو 
. سبح اسم ربك األعلـى    :  " ومعرضا حيفل مبوحيات التسبيح والتحميد    ،  بتسبيح ربه األعلى ومتجيده   

وإيقـاع   "  .. فجعله غثاء أحـوى   . والذي أخرج املرعى  . والذي قدر فهدى  . الذي خلق فسوى  
  .. يلقي ظالل التسبيح ذي الصدى البعيدالسورة الرخي املديد 

وهـو يكلفـه    ،  وربه يقول له  . وهي حتمل له من البشريات أمرا عظيما      ،  أن حيبها  ع    وحق له 
ونيسـرك   - إال ما شاء اهللا إنه يعلم اجلهر ومـا خيفـى           - سنقرئك فال تنسى  :  " التبليغ والتذكري 

ورفع هذه الكلفة   ،  به حبفظ قلبه هلذا القرآن    وفيها يتكفل له ر    "  .. فذكر إن نفعت الذكرى   . لليسرى
 . وهو أمر عظيم جدا. ويعده أن ييسره لليسرى يف كل أموره وأمور هذه الدعوة. عن عاتقه

من توحيد الرب اخلـالق     : وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور اإلمياين      ،  أن حيبها  ع    وحق له 
مث تصل هـذه العقيـدة      .  مقومات العقيدة األوىل   وهي. وتقرير اجلزاء يف اآلخرة   ،  وإثبات الوحي اإلهلي  

صـحف  . إن هذا لفـي الصـحف األوىل      :  " وجذورها الضاربة يف شعاب الزمان    ،  بأصوهلا البعيدة 
وطبيعة الرسول الذي يبلغها واألمة الـيت  ، فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة       ..  " إبراهيم وموسى 

  .. طبيعة اليسر والسماحة .. حتملها
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  .. ووراءها جماالت بعيدة املدى؛  واحدة من هذه حتتها موحيات شىت وكل
|     |     | 

. والذي أخـرج املرعـى    . والذي قدر فهدى  . الذي خلق فسوى  . سبح اسم ربك األعلى    " 
  "  .. فجعله غثاء أحوى

 جانب معىن   إىل،  ليطلق يف اجلو ابتداء أصداء التسبيح     ،  ذا املطلع الرخي املديد   ،   إن هذا اإلفتتاح  
والـذي قـدر    . األعلى الذي خلق فسـوى    :  " وإن هذه الصفات اليت تلي األمر بالتسبيح      . التسبيح
لتحيل الوجود كله معبدا يتجـاوب جنباتـه         ..  " فجعله غثاء أحوى  . والذي أخرج املرعى  . فهدى

  "  ..  فهدىالذي خلق فسوى والذي قدر:  " ومعرضا تتجلى فيه آثار الصانع املبدع؛ بتلك األصداء
واحلياة بـني إشـعاعاا     ،   والتسبيح هو التمجيد والترتيه واستحضار معاين الصفات احلسىن هللا        

!  سـبحان اهللا  : وليست هي جمرد ترديد لفظ    . وفيوضاا وإشراقاا ومذاقاا الوجدانية بالقلب والشعور     
ولكنـها  ،  ب حتديدها باللفظ  تطلق يف الوجدان معىن وحالة يصع      "  .. سبح اسم ربك األعلى    " و.. 

 . وتوحي باحلياة مع اإلشراقات املنبثقة من استحضار معاين الصفات. تتذوق بالوجدان
، املريب والراعـي  : والرب .. وصفة األعلى .  والصفة األوىل القريبة يف هذا النص هي صفة الرب        

          ا وإيقاعاوصفة األعلى تطلق    .. ا الرخية وظالل هذه الصفة احلانية مما يتناسق مع جو السورة وبشريا
وتتناسق مـع التمجيـد    .. وتطلق الروح لتسبح وتسبح إىل غري مدى ؛  التطلع إىل اآلفاق اليت ال تتناهى     

  .. وهو يف صميمه الشعور بصفة األعلى، والترتيه
سبح اسم  :  " ذه الصيغة . وهذا األمر صادر إليه من ربه     . ابتداء ع    واخلطاب هنا لرسول اهللا   

يقـرأ هـذا     ع   وقد كان رسول اهللا   . وفيه من التلطف واإليناس ما جيل عن التعبري        "  .. ك األعلى رب
 سبحان ريب األعلى  :  " يقول،  قبل أن ميضي يف آيات السورة     ،  مث يعقب عليه باالستجابة املباشرة    ،  األمر

ـ ، إنـه يف حضـرة ربـه    .. وإيناس وجماوبته. وأمر وطاعته. فهو خطاب ورده  "  ..  ى مباشـرة  يتلق
 " . اجعلوها يف سـجودكم   :  " وحينما نزلت هذه اآلية قال     .. يف أنس ويف اتصال قريب    . ويستجيب

فهـذا   "  .. اجعلوها يف ركـوعكم   :  " قال "  .. فسبح باسم ربك العظيم   :  " وحينما نزلت قبلها  
سـتجابة مباشـرة   لتكون ا. التسبيح يف الركوع والسجود كلمة حية أحلقت بالصالة وهي دافئة باحلياة    

فإذن اهللا لعباده بأن حيمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهم          .. إلذن مباشر  .. أو بتعبري أدق  . ألمر مباشر 
صورة تفضل اهللا   . يف صورة مقربة إىل مدارك البشر احملدودة       - سبحانه - إنه إذن باالتصال به   . وأفضاله
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وكل إذن للعباد باالتصـال     . كون أن يتطلعوا إليها   يف احلدود اليت ميل   . يف صفاته . عليهم ا ليعرفهم ذاته   
 . هو مكرمة له وفضل على العباد، باهللا يف أية صورة من صور االتصال

  "  .. والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى .. سبح اسم ربك األعلى " 
والذي قـدر    .. وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه     ،  فأكمل صنعته ،   الذي خلق كل شيء فسواه    

وقدر له ما يصـلحه مـدة       ؛  وأهلمه غاية وجوده  ،  ل خملوق وظيفته وغايته فهداه إىل ما خلقه ألجله        لك
  .. وهداه إليه أيضا، بقائه

يشهد ا كـل شـيء يف رحـاب         ؛   وهذه احلقيقة الكربى ماثلة يف كل شيء يف هذا الوجود         
. كامل يف خلقته  ،   يف صنعته  كل شيء مسوى   .. ومن اجلليل إىل احلقري   . من الكبري إىل الصغري   . الوجود

ومجيـع   .. وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسـر طريـق  ، مقدر له غاية وجوده   . معد ألداء وظيفته  
مثلما هي ميسرة فـرادى     ؛  ميسرة لكي تؤدي يف جتمعها دورها اجلماعي      ،  األشياء جمتمعة كاملة التناسق   

 . لكي تؤدي دورها الفردي
شأا شأن اموعة الشمسية    ،   بني كهارا وبروتوناا وإلكتروناا     الذرة مبفردها كاملة التناسق   
  .. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها .. يف تناسق مشسها وكواكبها وتوابعها

شأا شأن أرقى اخلالئق احلية     ،   واخللية احلية املفردة كاملة اخللقة واإلستعداد ألداء وظائفها كلها        
 . املركبة املعقدة

درجات ،  كما بني اخللية الواحدة وأرقى الكائنات احلية      ؛   وبني الذرة املفردة واموعة الشمسية    
ويف مثـل   ،  ويف مثل هذا التناسق اجلماعي    ،  من التنظيمات والتركيبات كلها يف مثل هذا الكمال اخللقي        

ـ     .. هذا التدبري والتقدير الذي حيكمها ويصرفها      ى هـذه احلقيقـة   والكون كله هو الشاهد احلاضر عل
  .. العميقة

وحني يتدبر األشياء   ؛   هذه احلقيقة يدركها القلب البشري مجلة حني يتلقى إيقاعات هذا الوجود          
وعلى أية درجة   ،  وهذا اإلدراك اإلهلامي ال يستعصي على أي إنسان يف أية بيئة          . يف رحابه حبس مفتوح   

 . ت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجودوتيقظ، مىت تفتحت منافذ القلب، من درجات العلم الكسيب
 ..  واملالحظة بعد ذلك والعلم الكسيب يوضحان باألمثلة الفردية ما يدركه اإلهلام بالنظرة األوىل            

 . وهناك من رصيد املالحظة والدراسة ما يشري إىل طرف من تلك احلقيقة الشاملة لكل ما يف الوجود
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اإلنسـان ال   :  " دميية العلوم بنيورك يف كتابـه     رئيس أكا ] كريسي موريسون   . ا[  يقول العامل   
  " )1(يقوم وحده 

فعصفور اهلزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوبـا يف         . إن الطيور هلا غريزة العودة إىل املوطن       " 
 إىل  )2(ويف شهر سبتمرب تطري أسراب من معظم طيورنا         . ولكنه يعود إىل عشه يف الربيع التايل      . اخلريف
ومحام الزاجل  . ولكنها ال تضل طريقها   . ع يف الغالب حنو ألف ميل فوق أرض البحار        وقد تقط . اجلنوب

حيوم برهة مث يقصد قدما إىل موطنه       ،  إذا حتري من جراء أصوات جديدة عليه يف رحلة طويلة داخل قفص           
كـل  ،  يف هبوا على األعشاب واألشجار    ،  والنحلة جتد خليتها مهما طمست الريح      .. دون أن يضل  

ولكنه يكمل عتـاده القليـل منـها       ،  وحاسة العودة إىل الوطن هذه هي ضعيفة يف اإلنسان        . يرىدليل  
وال بـد أن للحشـرات      . وعقولنا تسد هذه احلاجة   ،  وحنن يف حاجة إىل هذه الغريزة     . بأدوات املالحة 

[ ا  وأن للصقور بصرا تلسـكوبي    ؛  ال ندري مبلغها من اإلحكام    ] مكربة  [ الدقيقة عيونا ميكروسكوبية    
وهنا أيضا يتفوق اإلنسان بأدواته امليكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سدميا بلغ من الضعف             . ]مكربا مقربا   

وهو مبكروسكوبه الكهربائي يسـتطيع أن يـرى        . أنه حيتاج إىل مضاعفة قوة إبصاره مليوين مرة لرياه        
 . ]! بل كذلك احلشرات الصغرية اليت تعضها[ بكتريا كانت غري مرئية 

وهـو  . فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل      ،  وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده      " 
بعينني تأثرتا  ،  ولكنه يلحظ اختالف درجة احلرارة يف الطريق وجانبيه       . يقدر أن يرى ولو يف غري وضوح      

جيري على  والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو         . قليال باألشعة حتت احلمراء اليت للطريق     
وحنن نقلب الليل ارا بإحداث إشعاع يف تلك اموعـة الـيت            . العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل     

  "  .. نسميها الضوء
إن العامالت من النحل تصنع حجرات خمتلفات األحجام يف املشط الذي يسـتخدم يف               .. .  " 

وتعد غرفة خاصـة  ] ذكور النحل [ اسيب واألكرب منها لليع، وتعد احلجرات الصغريات للعمال  . التربية
وبيضا خمصبا يف   ،  والنحلة امللكية تضع بيضا غري خمصب يف اخلاليا املخصصة للذكور         . للملكات احلوامل 

والعامالت الالئي هن إناث معدالت     . احلجرات الصحيحة املعدة للعامالت اإلناث وامللكات املنتظرات      
يأن أيضا إلعداد الغذاء للنحل الصغري مبضغ العسل واللقـح          ،  بعد أن انتظرن طويال جميء اجليل اجلديد      

                                                 
 " . العلم يدعو إىل اإلميان :  "  ترمجة األستاذ حممود صاحل الفلكي بعنوان)1(
 .  أي طيور أمريكا)2(
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مث ينقطعن عن عملية املضغ ومقدمات اهلضم عند مرحلة معينة من تطـور الـذكور             . ومقدمات هضمه 
 "  واإلناث الاليت يعاجلن على هذا الشكل يصبحن عـامالت  . وال يغذين سوى العسل واللقح    ،  واإلناث

 .. 
. فإن التغذية باملضغ ومقدمات اهلضم تستمر بالنسبة هلن       ،  يف حجرات امللكة  أما اإلناث الاليت     " 

وهن وحدهن الالئي ينتجن بيضـا      ،  وهؤالء الاليت يعاملن هذه املعاملة اخلاصة يتطورن إىل ملكات حنل         
كما تتضمن األثر العجيـب     ،  وبيضا خاصا ،  وعملية تكرار اإلنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة      . خمصبا

وهذه التغريات تنطبـق    ! وهذا يتطلب االنتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء       ،   الغذاء الذي لتغيري 
وال بد أن املعرفة واملهارة الالزمتني لذلك قد        . وتبدو ضرورية لوجودها  ،  بوجه خاص على حياة اجلماعة    

لنحل وال لبقائه علـى     وليستا بالضرورة مالزمتني لتكوين ا    ،  مت اكتساما بعد ابتداء هذه احلياة اجلماعية      
 ! وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فاق اإلنسان يف معرفة تأثري الغذاء حتت ظروف معينة. احلياة

وليس مثة من أداة مـن      . والكلب مبا أويت من أنف فضويل يستطيع أن حيس احليوان الذي مر            " 
 على ضعفها  - اخلاصة بنا ومع هذا فإن حاسة الشم      . اختراع اإلنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه      

  .. قد بلغت من الدقة أا ميكنها أن تتبني الذرات املكروسكوبية البالغة الدقة -
، وكل احليوانات تسمع األصوات اليت يكون كثري منها خارج دائرة االهتزازات اخلاصة بنـا              " 

 بفضـل وسـائله أن      وقد أصبح اإلنسان يستطيع   . وذلك بدقة تفوق كثريا حاسة السمع احملدودة عندنا       
ويستطيع مبثل تلك األدوات أن     . كما لو كانت فوق طبلة أذنه     ،  يسمع صوت ذبابة تطري على بعد أميال      

 ! يسجل وقع شعاع مشسي
مـن خيـوط    ] بـالون   [ إن إحدى العناكب املائية تصنع لنفسها عشا على شكل منطـاد             " 
، وحتملها إىل املاء  ،  عة هواء يف شعر جسمها    مث متسك برباعة فقا   . وتعلقه بشيء ما حتت املاء    . العنكبوت

آمنة عليها  ،  وعندئذ تلد صغارها وتربيها   . مث تكرر هذه العملية حىت ينتفخ العش      . مث تطلقها حتت العش   
 ! مبا يشمله من هندسة وتركيب ومالحة جوية، فها هنا جند طريقة النسج. من هبوب اهلواء

واألكثر مـن   . مث يعود إىل ره اخلاص به     ،  لبحرالصغري ميضي سنوات يف ا     " السلمون "  ومسك
فما الذي جيعل السمك يرجع      .. ذلك أنه يصعد إىل جانب النهر الذي يصب عنده النهري الذي ولد فيه            

إن مسكة السلمون اليت تصعد يف النهر صعدا إذا نقلت إىل ـري آخـر               ؟  إىل مكان مولده ذا التحديد    
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قاصـدة إىل   ،  مث حتيد ضد التيـار    ،  ذلك تشق طريقها خالل النهر    فهي ل . أدركت توا أنه ليس جدوهلا    
 ! مصريها

وهو اخلاص بثعابني املاء اليت تسلك عكـس هـذا          ،  وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب احلل       " 
وإذا كانت  . هاجرت من خمتلف الربك واألار    ،  فإن تلك املخلوقات العجيبة مىت اكتمل منوها      ،  املسلك

وهناك تبيض  . ألميال يف احمليط قاصدة كلها إىل األعماق السحيقة جنويب برمودا         يف أوربا قطعت آالف ا    
فإا تعـود    - أما صغارها تلك اليت ال متلك وسيلة لتعرف ا أي شيء سوى أا يف مياه قفرة               . ومتوت

ومن مث إىل كل ـر أو حبـرية أو بركـة            . أدراجها وجتد طريقها إىل الشاطئ الذي جاءت منه أمهاا        
وثبتت لألمـداد  ، لقد قاومت التيارات القوية. ولذا يظل كل جسم من املاء آهال بثعابني البحار   . غريةص

حـىت إذا اكتمـل     . وهي اآلن يتاح هلا النمو    . وغالبت األمواج املتالطمة على كل شاطئ     ،  والعواصف
شأ احلافز الـذي  فمن أين ين. منوها دفعها قانون خفي إىل الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها     

أو صيد ثعبان مـاء أوريب يف  ، مل حيدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكي يف املياه األوربية      ؟  يوجهها لذلك 
والطبيعة تبطئ يف إمناء ثعبان املاء األوريب مدة سنة أو أكثر لتعوض من زيـادة مسـافة                 . املياه األمريكية 

ترى هل الذرات واهلبـاءات إذا      ] ميله األمريكي   إذ أن مسافته أطول من مسافة ز      [ الرحلة اليت يقطعها    
 ! ؟ توحدت معا يف ثعبان ماء يكون هلا حاسة التوجيه وقوة اإلرادة الالزمة للتنفيذ

فإا ال تلبث حىت ترسـل      ،  وإذا محل الريح فراشة أنثى من خالل نافذة إىل علية بيتك           .. .  " 
مهما أحـدثت   ،  نه يتلقى هذه اإلشارة وجياوا    ولك. وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة     . إشارة خفية 

وهل لـذكر الفراشـة     ؟  ترى هل لتلك املخلوقة الضئيلة حمطة إذاعة      . أنت من رائحة بعملك لتضليلهما    
 ! ؟ أتراها ز األثري فهو يتلقى االهتزاز؟ ]إيريال [ فضال عن السلك الالقط للصوت ، جهاز راديو عقلي
ولكنـا  . ومها يتيحان لنا االتصال السريع    .  مها من العجائب اآللية    إن التليفون والراديو   .. .  " 

  " . وعلى ذلك ال تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة. مرتبطون يف شأما بسلك ومكان
كاحلشرات اليت  ! والنبات يتحايل على استخدام وكالء ملواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم           " 

وأخـريا أوقـع   . ليوزع بـذوره ، وكل شيء يطري أو ميشي، والرياح،  أخرىحتمل اللقح من زهرة إىل      
حـىت  ؛  غري أنه شديد التكـاثر    . فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء    ! النبات اإلنسان ذا السيادة يف الفخ     

وإذا . وأن يشذب ويطعم  ،  وعليه أن يريب ويهجن   ،  وعليه أن يبذر وحيصد وخيزن    ،  أصبح مقيدا باحملراث  
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!  "  وعادت األرض إىل حالتها الفطرية    ،  وتدهورت املدنية ،  ألعمال كانت ااعة نصيبه   هو أغفل هذه ا   
 .. 

الذي إذا فقد خملبا عرف أن جزءا من جسمه          " سرطان البحر  " وكثري من احليوانات هي مثل     " 
 ومىت مت ذلك كفت اخلاليا عـن      ؛  وسارع إىل تعويضه بإعادة تنشيط اخلاليا وعوامل الوراثة       ،  قد ضاع 

 ! ألا تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان، العمل
وكثري األرجل املائي إذا انقسم إىل قسمني استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحـد هـذين                  " 

وحنن نستطيع أن ننشـط     . وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إىل صنع رأس بدال منه           . النصفني
أو حلما  ،  أن يعرفوا كيف حيركون اخلاليا لتنتج ذراعا جديدة       ولكن مىت يتاح للجراحني     ،  التئام اجلروح 

 ! ؟ إذا كان ذلك يف حيز اإلمكان -؟  أو عظاما أو أظافر أو أعصابا
فإن اخلاليا يف املراحل    : وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا اخللق من جديد            " 

ومـن مث فإنـه إذا      . ى خلق حيوان كامـل    صار لكل منها القدرة عل    ،  إذا تفرقت ،  األوىل من تطورها  
وقد يكون يف ذلك تفسري لتشابه      . تطور منهما فردان  ،  وتفرق هذان ،  انقسمت اخللية األوىل إىل قسمني    

وهو أن كل خلية يف البداية ميكن أن تكـون فـردا كـامال              . ولكنه يدل على أكثر من ذلك     . التوأمني
 !  "  .. ل خلية ونسيجيف ك، يف أنك أنت، فليس هناك شك إذن. بالتفصيل

 :  ويقول يف فصل آخر
وتتدحرج يف حفـرة  ، فتحفظها قشرا السمراء اجلامدة، إن جوزة البلوط تسقط على األرض      " 

وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضـة       ،  فتنفجر القشرة ،  ويف الربيع تستيقظ اجلرثومة   ،  ما من األرض  
وإذا بك ترى فرخا أو     ،  وهي متد اجلذور يف األرض    ] اثة  وحدات الور [  " اجلينات " الذي اختفت فيه  

، وإن اجلرثومة مبا فيها من جينات قد تضاعفت ماليني املاليـني          ! وبعد سنوات شجرة  ] شجرية  [ شتلة  
ويف . مماثلة لتلك اليت لشجرة البلوط اليت تولدت عنـها        ،  فصنعت اجلذع والقشرة وكل ورقة وكل مثرة      

ن مثار البلوط اليت ال حتصى نفس ترتيب الذرات متاما الـذي أنـتج أول               خالل مئات السنني قد بقي م     
  " . )1(شجرة بلوط منذ ماليني السنني 

 :  ويف فصل ثالث يقول

                                                 
  " . والسماء والطارق"  يراجع ما جاء عن رحلة النطفة اجلنينية يف سورة )1(



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

9

أو أن  . وكل خلية تنتج يف أي خملوق حي جيب أن تكيف نفسها لتكون جزءا مـن اللحـم                 " 
وأن تنـتج  ،  ن تصنع ميناء األسـنان    وعليها أ . تضحي بنفسها كجزء من اجللد الذي ال يلبث حىت يبلى         

مث على كل خلية أن تكيف نفسـها        . أو أن تدخل يف تكوين األنف أو األذن       ،  السائل الشفاف يف العني   
ومن العسري أن نتصور أن خلية ما هي ذات         . من حيث الشكل وكل خاصية أخرى الزمة لتأدية مهمتها        

بينما األخرى تصبح جـزءا مـن   ، ألذن اليمىنولكن إحدى اخلاليا تصبح جزءا من ا. يد ميىن أو يسرى  
 . األذن اليسرى

وإن مئات اآلالف من اخلاليا تبدو كأا مدفوعة ألن تفعل الشيء الصواب يف الوقـت                .. .  " 
  " ! ويف املكان الصواب. الصواب

  ..  ويف فصل رابع
 من أشكال معينة من     يف خليط اخللق قد أتيح لكثري من املخلوقات أن تبدي درجة عالية            .. .  " 

وخيـز  ،  وحيفر حفرة يف األرض   ،  فالدبور مثال يصيد اجلندب النطاط    . الغريزة أو الذكاء أو ما ال ندري      
وأنثى الدبور   .. ولكنه يعيش كنوع من اللحم احملفوظ     ،  اجلندب يف املكان املناسب متاما حىت يفقد وعيه       

دون ،  أن صغارها حني تفقس ميكنها أن تتغذى      ولعلها ال تدري    ،  تضع بيضا يف املكان املناسب بالضبط     
وال بد أن الدبور قد فعل ذلك من        . فيكون ذلك خطرا على وجودها    ،  أن تقتل احلشرة اليت هي غذاؤها     

والعلم ال جيد تفسـريا هلـذه الظـاهرة          .. وإال ما بقيت زنابري على وجه األرض      ،  البداية وكرره دائما  
 ! سب إىل املصادفةولكنها مع ذلك ال ميكن أن تن، اخلفية

فال هي وال أسـالفها قـد   . مث متوت، وترحل فرحا ،  وإن أنثى الدبور تغطي حفرة يف األرض       " 
بل إا ال    .. أو أن هناك شيئا يسمى صغارا     ،  وهي ال تعلم ماذا حيدث لصغارها     ،  فكرت يف هذه العملية   

 ! تدري أا عاشت وعملت حلفظ نوعها
يأيت العملة منه حببوب صغرية إلطعام غريها من النمل يف خـالل        ويف بعض أنواع النمل      .. .  " 

وفيه يقوم النمل الذي أويت أفكاكا كبرية        " مبخزن الطحن  " وينشئ النمل ما هو معروف    . فصل الشتاء 
وتكـون  ،  وحني يـأيت اخلريـف    . وهذا هو شاغلها الوحيد   . بإعداد الطعام للمستعمرة  ،  معدة للطحن 

ومـا دام  . يتطلب حفظ تلك املؤونة من الطعام " أعظم خري ألكرب عدد   " احلبوب كلها قد طحنت فإن    
ولعلـها  . فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن املوجـود ،  اجليل اجلديد سينتظم كثريا من النمل الطحان      
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إذ كانت له الفرصة األوىل يف اإلفادة من        ،  ترضي ضمريها احلشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكايف         
 !  أثناء طحنهالغذاء

إىل زرع  ] واختر منهما ما حيلـو لـك        [ وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكري          " 
وتصيد أنواعا معينة من الدود واألرق أو الريق         " . حبدائق األعشاش  " أعشاش للطعام فيما ميكن تسميته    

ومنـها  ! بقر النمل وعرتاـا   فهذه املخلوقات هي    ] وهي حشرات صغرية تسبب آفة الندوة العسلية        [ 
 . يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون طعاما له

يقطع األوراق مطابقة   ،  وبعض النمل حني يصنع أعشاشه    . والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها     " 
اليت وهي يف    - تستخدم صغارها ،  وبينما يضع بعض عملة النمل األطراف يف مكاا       . للحجم املطلوب 

ولكنه قد  ،  ورمبا حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه      ! حلياكتها معا  - الريقي تقدر أن تغزل احلرير    الدور  
 ! خدم اجلماعة

 ؟ أن تقوم ذه العمليات املعقدة، فكيف يتاح لذرات املادة اليت تتكون منها النملة " 
  .. انتهى "  .. ال شك أن هناك خالقا أرشدها إىل كل ذلك " 

إىل كـل   . كبريها وصغريها . وأرشد غريها من اخلالئق   ،   هناك خالقا أرشدها   ال شك أن  .  أجل
  "  .. والذي قدر فهدى، األعلى الذي خلق فسوى " إنه .. ذلك

 وهذه النماذج اليت اقتطفناها من كالم ذلك العامل ليست سوى طرف صغري من املالحظات اليت               
وهـذه   .. ووراءها حشود من مثلها كثرية. يوانسجلها البشر يف عوامل النبات واحلشرات والطيور واحل     

والـذي  . الذي خلق فسوى  :  " احلشود ال تزيد على أن تشري إىل جانب صغري من مدلول قوله تعاىل            
ووراءه عامل الغيـب    . يف هذا الوجود املشهود الذي ال نعرف عنه إال أقل من القليل            "  .. قدر فهدى 

 ! بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف؛ هللا عنهالذي ترد لنا عنه حملات فيما حيدثنا ا
|     |     | 

، وإطـالق التسـبيح يف جنباتـه      ،  من صفحة الوجود الكبرية   ،   وبعد عرض هذا املدى املتطاول    
 : يكمل التسبيحة الكربى بلمسة يف حياة النبات هلا إحياؤها وهلا مغزاها، تتجاوب به أرجاؤه البعيدة

  " . والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى " 
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فهو هنا أمشل مما نعهده من      . وما من نبات إال وهو صاحل خللق من خلق اهللا         .  واملرعى كل نبات  
، فاهللا خلق هذه األرض وقدر فيها أقواا لكل حي يدب فوق ظهرها أو خيتبئ يف جوفها               . مرعى أنعامنا 

 . أو يطري يف جوها
وقـد  ،  أميل إىل السواد فهو أحوى    ،  مث يذوي فإذا هو غثاء    ،   أمره خضرا   واملرعى خيرج يف أول   

وما بينهما فهو يف كـل   . ويصلح أن يكون طعاما وهو غثاء أحوى      ،  يصلح أن يكون طعاما وهو أخضر     
 . بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى، حالة صاحل ألمر من أمور هذه احلياة

بأن كل نبت إىل حصاد وأن كل حي إىل         ،  رف خفي  واإلشارة إىل حياة النبات هنا توحي من ط       
بل تـؤثرون احليـاة      .. .  " وهي اللمسة اليت تتفق مع احلديث عن احلياة الدنيا واحلياة األخرى          . اية

 .. الذي ينتهي فيكـون غثـاء أحـوى       ،  واحلياة الدنيا كهذا املرعى    "  .. الدنيا واآلخرة خري وأبقى   
 . واآلخرة هي اليت تبقى

|     ||      
تتصل حقـائق   ..  وذا املطلع الذي يكشف عن هذا املدى املتطاول من صفحة الوجود الكبرية           

وامللحوظ أن  . يف هذا اإلطار العريض اجلميل    ،  ويتصل الوجود ا  ؛  ذا الوجود ،  السورة اآلتية يف سياقها   
وها وظلـها وإيقاعهـا     اإلطار الذي يتناسق مع ج    . معظم السور يف هذا اجلزء تتضمن مثل هذا اإلطار        

 . )1(تناسقا كامال 
|     |     | 

 : وامته من ورائه ع بعدئذ جييء بتلك البشرى العظيمة لرسول اهللا 
فذكر . ونيسرك لليسرى  - إال ما شاء اهللا إنه يعلم اجلهر وما خيفى         - سنقرئك فال تنسى   " 

  "  .. إن نفعت الذكرى
:  "  ع   قرآن والكد يف إمساكه عـن عـاتق الرسـول          وتبدأ البشرى برفع عناء احلفظ هلذا ال      

فال ينسى مـا  ،  وربه هو املتكفل بعد ذلك بقلبه     ،  فعليه القراءة يتلقاها عن ربه     "  .. سنقرئك فال تنسى  
 . يقرئه ربه

                                                 
 " دار الشروق "  "  يف القرآن التصوير الفين:  "  يراجع فصل التناسق الفين يف كتاب)1(
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الذي كان  . ترحيه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم اجلميل احلبيب إىل قلبه          ع    وهي بشرى للنيب  
إىل ترديـده آيـة آيـة        .. وبإحساس التبعة العظمى فيه   ،  وبشعور احلرص عليه  ،  هيندفع بعاطفة احلب ل   

حىت جاءته هذه البشائر املطمئنة بأن ربه       . وحتريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفا منه       ،  وجربيل حيمله إليه  
 . سيتكفل ذا األمر عنه

واهللا كافلـها   . هللافهـي مـن ا    . تطمئن ا إىل أصل هذه العقيدة     ،   وهي بشرى ألمته من ورائه    
وعظمة هذا األمـر يف     ،  ومن كرامة هذا الدين عنده    ،  وهذا من رعايته سبحانه   . وحافظها يف قلب نبيها   

 . ميزانه
يرد ما يفيـد طالقـة      ،  أو ناموس دائم  ،   ويف هذا املوضع كما يف كل موضع يرد فيه وعد جازم          

فهي . هذا القيد نابعا من وعدها وناموسها     وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان       ،  املشيئة اإلهلية من وراء ذلك    
كمـا سـبق أن      - وحيرص القرآن على تقرير هذه احلقيقة يف كل موضع        . طليقة وراء الوعد والناموس   

 : ومن ذلك ما جاء هنا - مثلنا هلذا يف الظالل
 بأنـه  بعد الوعد الصادق  ،  فهو االحتراس الذي يقرر طالقة املشيئة اإلهلية       "  .. إال ما شاء اهللا    " 
ويظل التطلع دائما إىل هذه املشيئة حىت فيما سلف فيـه           ؛  ليظل األمر يف إطار املشيئة الكربى     . ال ينسى 

  .. ويظل القلب معلقا مبشيئة اهللا حيا ذا التعلق أبدا. وعد منها
وكأن هذا تعليل ملا مر يف هذا املقطع من اإلقـرار واحلفـظ              "  .. إنه يعلم اجلهر وما خيفى     " 

ويطلع على األمر من جوانبـه      ؛  فكلها ترجع إىل حكمة يعلمها من يعلم اجلهر وما خيفى          .. ستثناءواال
 . فيقرر فيه ما تقتضيه حكمته املستندة إىل علمه بأطراف األمر مجيعا، مجيعا

|     |     | 
 : والبشرى الثانية الشاملة 

  "  .. ونيسرك لليسرى " 
وحقيقة هـذه   ،  وتقرير لطبيعة هذا الدين   . من ورائه وبشرى ألمته    ع    بشرى لشخص الرسول  

ونيسـرك  :  " وإن هـاتني الكلمـتني     .. وموضعها يف نظام الوجود   ،  ودورها يف حياة البشر   ،  الدعوة
فهـي  . وحقائق هذا الوجود أيضا   ،  لتشتمالن على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة       ،   " لليسرى

. الوجود اخلارج من يد القدرة يف يسر      .  بطبيعة هذا الوجود   تصل طبيعة هذا الرسول بطبيعة هذه العقيدة      
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تشري إىل أبعاد وآماد وآفاق مـن       ؛  فهي انطالقة من نور   . املتجه إىل غايته بيسر   . السائر يف طريقه بيسر   
  .. احلقيقة ليس هلا حدود

ميضي مع هـذا الوجـود املتناسـق        . إن الذي ييسره اهللا لليسرى ليمضي يف حياته كلها ميسرا         
 - فال يصطدم إال مع املنحرفني عن خط هذا الوجود الكـبري           .. إىل اهللا  .. التركيب واحلركة واالجتاه  

ميضي يف حركة يسرية لطيفة هينة       - وهم ال وزن هلم وال حساب حني يقاسون إىل هذا الوجود الكبري           
داث واألشياء  ومع القدر الذي يصرف األح    ،  لينة مع الوجود كله ومع األحداث واألشياء واألشخاص       

. واليسر يف تصـوره   . واليسر يف عمله  . واليسر يف خطوه  . واليسر يف لسانه  . اليسر يف يده  . واألشخاص
 . اليسر مع نفسه واليسر مع غريه. واليسر يف عالجه لألمور. واليسر يف أخذه لألمور. واليسر يف تفكريه

 اختار أيسرمها كما روت عنـه  ما خري بني أمرين إال .. يف كل أمره ع  وهكذا كان رسول اهللا 
بسـاما  ، إذا خال يف بيته ألـني النـاس   ع كان رسول اهللا :  " وكما قالت عنه   - )1( ل   - عائشة

  " ! فتنطلق به حيث شاءت ع كانت األمة تأخذ بيد رسول اهللا:  " ويف صحيح البخاري " ضحاكا
. ار اليسر وقلة التكلف البتـة     يف اللباس والطعام والفراش وغريها ما يعرب عن اختي         ع    ويف هديه 

 " :  " مالبسـه  " يف ع   عن هديـه  ،  جاء يف زاد املعاد لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية            
وكـان يلـبس    . وكان يلبسها ويلبس حتتها القلنسـوة     ،  كانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا      

كما رواه   - ذا أعتم أرخى عمامته بني كتفيه     وكان إ . ويلبس العمامة بغري قلنسوة   ،  القلنسوة بغري عمامة  
على املنرب وعليه عمامة سـوداء قـد    ع رأيت رسول اهللا: عن عمر بن حريث قال. مسلم يف صحيحه 

فدل على أن الذؤابة مل يكن يرخيها دائما بني        ،  ويف مسلم أيضا عن جابر ذؤابة     . أرخى طرفها بني كتفيه   
  " . بة القتال واملغفر على رأسه فلبس يف كل موطن ما يناسبهإنه دخل مكة وعليه أه: وقد يقال. كتفيه

اليت سنها وأمـر ـا       ع   والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول اهللا      :  "  ويف فصل آخر قال   
، من الصـوف تـارة    . وهي أن هديه يف اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس          . ورغب فيها وداوم عليها   

ولبس اجلبـة والقبـاء والقمـيص       . الربود اليمانية والربد األخضر   ولبس  ،  والكتان تارة ،  والقطن تارة 
  "  .. اخل .. وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، والسراويل واإلزار والرداء واخلف والنعل

ال يـرد موجـودا وال      ،  وسريته يف الطعام   ع   وكذلك كان هديه  :  "  وقال يف هديه يف الطعام    
 - إال أن تعافه نفسه فيتركه من غري حتـرمي       - يه شيء من الطيبات إال أكله     فما قرب إل  . يتكلف مفقودا 

                                                 
 .  أخرجه الشيخان عن عائشة)1(
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ومل حيرمه علـى    ،  كما ترك أكل الضب ملا مل يعتده      ،  وإال تركه ،  إن اشتهاه أكله  . وما عاب طعاما قط   
، وأكل الرطب والتمر   - وكان حيبهما  - وأكل احللوى والعسل  . بل أكل على مائدته وهو ينظر     ،  األمة

وهي حساء   - وأكل اخلزبرة ،  وشرب نقيع التمر  ،  نب خالصا ومشوبا والسويق والعسل باملاء     وشرب الل 
، وأكل اخلبز باخلـل   ،  وأكل التمر باخلبز  ،  وأكل األقط ،  وأكل القثاء بالرطب   - يتخذ من اللنب والدقيق   

وأكـل   ،وأكل الثريد بالسـمن   ،  وأكل املسلوقة  - وكان حيبها  - وأكل الدباء املطبوخة  ،  وأكل القديد 
ومل يكن يـرد     - وكان حيبه  - وأكل التمر بالزبد  . وأكل البطيخ بالرطب  ،  وأكل اخلبز بالزيت  ،  اجلنب

  " . اخل .. . فإن أعوزه صرب، بل كان هديه أكل ما تيسر، طيبا وال يتكلفه
وعلى احلصري  ،  كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة       :  "  وقال عن هديه يف نومه وانتباهه     

  "  .. وتارة على كساء أسود، وعلى السرير تارة بني رماله، وعلى األرض تارة، رةتا
ويف أوهلـا أمـر العقيـدة     -  وأحاديثه اليت حتض على اليسر والسماحة والرفق يف تناول األمور     

ولن يشـاد الـدين    ،  إن هذا الدين يسر   :  "  ع   من هذا قوله  . كثرية جدا يصعب تقصيها    - وتكاليفها
ال تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على           ..  " ]أخرجه البخاري   [  " غلبهأحد إال   

[  " إن املنبت ال أرضا قطع وال ظهـرا أبقـى   ..  " ]أخرجه أبو داود [  "  .. . أنفسهم فشدد عليهم  
 . ]أخرجه الشيخان [  " يسروا وال تعسروا ..  " ]أخرجه البخاري 

 " ]أخرجه البخاري   [  " اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى        رحم  :  "  ويف التعامل 
إن أبغـض   .  " ]أخرجه الـدارقطين    [  " املؤمن يألف ويؤلف   " ]أخرجه البيهقي   [  " املؤمن هني لني  

 . ]أخرجه الشيخان [  " الرجال إىل اهللا األلد اخلصم
مما ،  وبة حىت يف األمساء ومسات الوجوه     للعسر والصع  ع    ومن اللمحات العميقة الداللة كراهيته    

 عن سعيد بن املسيب عن أبيـه       .. يوحي حبقيقة فطرته وصنع ربه ا وتيسريه لليسرى انطباعا وتكوينا         
 " بل أنت سهل  :  " قال] أي صعب وعر    [ حزن  : قال" ؟    ما امسك :  " فقال ع   أنه جاء للنيب   ا

أخرجـه  [  " ! فما زالت فينا حزونة بعد    :  " يب رمحه اهللا  قال ابن املس  ! ال أغري امسا مسانيه أيب    : قال. 
أخرجه مسلم  [ غري اسم عاصية ومساها مجيلة       ع   أن رسول اهللا   - ب   وعن ابن عمر   .. ]البخاري  

  .. ]أخرجه الترمذي [  " إن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق:  " ومن قوله. ]
ومييل ا إىل   ،  ىت يف األمساء واملالمح فينفر منها      فهو احلس املرهف الذي يلمح الوعورة والشدة ح       

 ! اليسر واهلوادة
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كلها صفحات من السماحة واليسر واهلوادة واللني والتوفيق إىل اليسر يف            ع    وسرية رسول اهللا  
 . تناول األمور مجيعا

 : وطبيعته ع يكشف عن طريقته،  وهذا مثل من عالجه للنفوس
وال . ال: قال األعـرايب  " ؟    أحسنت إليك :  " قال له . ئا فأعطاه  جاءه أعرايب يوما يطلب منه شي     

، وأرسـل إىل األعـرايب    ،  مث دخل مرتله  . فأشار إليهم أن كفوا   ؛  وقاموا إليه ،  فغضب املسلمون ! أمجلت
فقـال لـه   . فجزاك اهللا من أهل ومن عشرية خريا. نعم: قال" ؟    أحسنت إليك :  " مث قال . وزاده شيئا 

فإذا أحببت فقل بني أيديهم ما قلت       ،  قلت ما قلت ويف نفس أصحايب شيء من ذلك        إنك  :  "  ع   النيب
 ع  فقال النيب ،  فلما كان الغداة جاء   . نعم: قال " . حىت يذهب من صدورهم ما فيها عليك      ،  بني يدي 

فجـزاك اهللا   ،  نعم: قال األعرايب " ؟    أكذلك. فزعم أنه رضي  ،  فزدناه،  إن هذا األعرايب قال ما قال     :  " 
إن مثلي ومثل هذا األعرايب كمثل رجل كانت له ناقـة شـردت              "  ع    فقال. ن أهل وعشرية خريا   م

فإين أرفق ـا  ، خلوا بيين وبني ناقيت: فناداهم صاحب الناقة،  فلم يزيدوها إال نفورا   ،  فتبعها الناس ،  عليه
حىت جـاءت   ،  ا هونا فردها هون ،  فأخذ هلا من قمام األرض    ،  فتوجه هلا صاحب الناقة بني يديها     . وأعلم

وإين لو تركتكم حيث قال الرجل ما قـال فقتلتمـوه   . واستوى عليها، وشد عليها رحلها  ،  واستناخت
  "  .. دخل النار

 .. وذا الرفق وذا التوفيق   ،  وذا اليسر ،  ذه البساطة . للنفوس الشاردة  ع    فهكذا كان أخذه  
سرى كما بشره ربه ووفقه يف حياته ويف دعوته ويف          وهي من التيسري للي   . والنماذج شىت يف سريته كلها    

  .. أموره مجيعا
 هذه الشخصية الكرمية احلبيبة امليسرة لليسرى كانت كذلك لكي حتمـل إىل البشـرية هـذه                

 وتكون كفاء لألمانة الضخمة اليت محلتها     ،  وحقيقتها من حقيقتها  ،  فتكون طبيعتها من طبيعتها   . الدعوة
إىل عمل  ،  حيث تتحول الرسالة ذا التيسري من عبء مثقل        .. . على ضخامتها  - بتيسري اهللا وتوفيقه   -

  .. وفرح وانشراح، ورياضة مجيلة، حمبب
وما أرسلناك إال   :  " وصفة وظيفته اليت جاء ليؤديها ورد يف القرآن الكرمي        ،   ع    ويف صفة حممد  

لذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التـوراة       الذين يتبعون الرسول النيب األمي ا      "  ..  " )1( رمحة للعاملني 
وحيرم عليهم اخلبائـث ويضـع   ، وحيل هلم الطيبات، وينهاهم عن املنكر،  واإلجنيل يأمرهم باملعروف  

                                                 
 107:  األنبياء1)(
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جاء ميسرا يضـع عـن      . رمحة للبشرية  ع   فقد جاء  " )1(عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم       
 . ا شددوا فشدد عليهمحينم، كواهل الناس األثقال واألغالل اليت كتبت عليهم

 "  ..  " )2( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مـدكر       :  "  ويف صفة الرسالة اليت محلها ورد     
ما يريـد    "  ..  " )4( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها      "  ..  " )3( وما جعل عليكم يف الدين من حرج      

ذه الرسالة ميسـرة يف حـدود       فقد جاءت ه   " )5( اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم       
فطـرة   " وسرى هذا اليسر يف روحها كما سرى يف تكاليفها        . الطاقة ال تكلف الناس حرجا وال مشقة      

  " . )6( اهللا اليت فطر الناس عليها
واحلاالت املختلفـة   ،   وحيثما سار اإلنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية          

إله واحـد   . العقيدة ذاا سهلة التصور    .. يصادفها يف مجيع البيئات واألحوال    والظروف اليت   ،  لإلنسان
، وأرسل رسال تذكر الناس بغاية وجودهم     . وهداه إىل غاية وجوده   ،  أبدع كل شيء  . ليس كمثله شيء  

والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة يف تناسق مطلق ال عوج             . وتردهم إىل اهللا الذي خلقهم    
إذا أمرتكم بأمر فأتوا    :  " وعلى الناس أن يأتوا منها مبا يف طوقهم بال حرج وال مشقة           . ال احنراف فيه و 

إال ما  :  " واملنهي عنه ال حرج فيه يف حالة الضرورة        .. )7( " وما يتكم عنه فاجتنبوه   ،  منه ما استطعتم  
  .. . فوبني هذه احلدود الواسعة تنحصر مجيع التكالي "  .. )8( اضطررمت إليه

يف هـذه   . والتقت حقيقة الداعي حبقيقة الـدعوة     ،   ومن مث التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة      
فهـي األمـة    . وكذلك كانت األمة اليت جاءها الرسول امليسر بالرسالة امليسرة        . السمة األصيلة البارزة  

ق فطرا هذه مع فطرة هـذا       تتف .. امليسرة احلاملة لليسر  . وهي األمة املرحومة احلاملة للرمحة    ،  الوسط
  .. الوجود الكبري

                                                 
 157:  األعراف)1(
 22:  القمر)2(
 78:  احلج3)(
 286: البقرة 4)(
 6: املائدة 5)(
 30: الروم 6)(
  أخرجه الشيخان7)(
 119:  األنعام8)(
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 وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته ميثل صنعة اهللا من اليسر واالنسياب الذي ال تصادم فيه               
ال . ماليني املاليني من األجرام تسبح يف فضاء اهللا وتنساب يف مداراا متناسقة متجاذبة             .. وال احتكاك 

وماليني املاليني من اخلالئق احلية جتري ا احلياة إىل غاياا القريبـة             .. تصطدم وال تضطرب وال متيد    
 . والبعيدة يف انتظام ويف احكام

وماليني املاليني من احلركات واألحـداث  . سائر يف طريقه إىل غاية، وكل منها ميسر ملا خلق له     
لتجتمع كلها يف   ،   اآلالت واألحوال تتجمع وتتفرق وهي ماضية يف طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشىت          

 ! حلن واحد طويل مديد
 .. وطبيعة األمة املسلمة  ،  وطبيعة الرسول ،  وطبيعة الرسالة ،   إنه التوافق املطلق بني طبيعة الوجود     

 . وفطرة املبدع احلكيم، صنعة اهللا الواحد
  "  .. فذكر إن نفعت الذكرى " 

. ليـذكر  .. لينهض باألمانة الكـربى   . يسرىويسره لل  " إال ما شاء اهللا    "  لقد أقرأه فال ينسى   
 " ذكر. ووسيلة للبالغ ،  ومنفذا للقلوب ،  فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكري     .. وهلذا بشر ،  فلهذا أعد 

ولن خيلـو   . ولن تعدم من ينتفع ا كثريا كان أو قليال        ،  والذكرى تنفع دائما   "  .. إن نفعت الذكرى  
  .. هما فسد الناس وقست القلوب وران عليها احلجابم، جيل ولن ختلو أرض ممن يستمع وينتفع

الـيت اقتضـت    ،  وضخامة األمانـة  ،  ندرك عظمة الرسالة  ،   وحني نتأمل هذا الترتيب يف اآليات     
بعبء  ع   كي ينهض الرسول  ؛  وذلك اإلقراء واحلفظ وتكفل اهللا ما     ،  للنهوض ا هذا التيسري لليسرى    

 . وهو مزود ذا الزاد الكبري، التذكري
ختتلف مسالكهم وختتلف   ؛  والناس بعد ذلك وشأم   ،  ذا العبء فقد أدى ما عليه      ع    فإذا ض 

 : ويفعل اهللا م ما يشاء وفق ما يستجيبون هلذه الذكرى، مصائرهم
قـد  . مث ال ميوت فيها وال حييا     ،  الذي يصلى النار الكربى   ،  ويتجنبها األشقى ،   سيذكر من خيشى  

  .. ربه فصلىوذكر اسم ، أفلح من تزكى
فيخشـى  ،  ذلك الذي يستشعر قلبه التقـوى      "  .. من خيشى  " وسينتفع بالذكرى  .. .  فذكر

، وقدر فهدى ،  مذ يعلم أن للوجود إهلا خلق فسوى      ،  والقلب احلي يتوجس وخيشى   . غضب اهللا وعذابه  
 بالقسـط   وجمـازيهم ،  وهو ال بد حماسبهم على اخلري والشر      ؛  ولن يدعهم مهال  ،  فلن يترك الناس سدى   

 . وإذا وعظ اعترب، وإذا بصر أبصر، فإذا ذكر ذكر. ومن مث فهو خيشى. والعدل
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 " األشقى " وهو إذن . فال يسمع هلا وال يفيد منها     ،  يتجنب الذكرى  "  .. ويتجنبها األشقى  " 
خلاوية األشقى يف الدنيا بروحه ا    . األشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها      . األشقى إطالقا وإمجاال  
وال تتـأثر مبوحياـا     ،  وال تسمع شهادا الصادقة   ،  اليت ال حتس حقائق الوجود    ،  امليتة الكثيفة الصفيقة  

واألشقى يف اآلخـرة    ! والذي يعيش قلقا متكالبا على ما يف األرض كادحا هلذا الشأن الصغري           . العميقة
 : بعذاا الذي ال يعرف له مدى

  ..  "  ميوت فيها وال حيىيمث ال. الذي يصلى النار الكربى " 
حيـث   .. والكربى بضخامتها ،  والكربى مبدا ،  الكربى بشدا .  والنار الكربى هي نار جهنم    

إمنا هو العـذاب    . وال هو حييا يف أمن وراحة     ؛  فال هو ميوت فيجد طعم الراحة     . ميتد بقاؤه فيها ويطول   
 ! منية الكربىالذي يتطلع صاحبه إىل املوت كما يتطلع إىل األ، اخلالد

 :  ويف الصفحة املقابلة جند النجاة والفالح مع التطهر والتذكر
  "  .. وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى " 

يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم        - سبحانه - واهللا،  التطهر من كل رجس ودنس    :  والتزكي
، وإما مبعىن الصالة االصـطالحي . وقنتإما مبعىن خشع  "  .. فصلى:  " فاستحضر يف قلبه جالله،  ربه

هـذا   .. والشعور مبهابته يف الضمري   ،  فكالمها ميكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جالل اهللا يف القلب          
شاعرا حبالوة  ،  حي القلب ،  فعاش موصوال ،  أفلح يف دنياه  . يقينا " قد أفلح  " الذي تطهر وذكر وصلى   

  .. وفاز بالنعيم والرضى،  النار الكربىفنجا من، وأفلح يف أخراه. الذكر وإيناسه
 ؟ وأين مصري من مصري؟  فأين عاقبة من عاقبة

|     |     | 
يعود باملخاطبني  ،  والنجاة والفالح ملن تزكى   . مشهد النار الكربى لألشقى   . ويف ظل هذا املشهد    

ويذهب ـم إىل    ،  حوما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفال      ،  ومنشأ غفلتهم ،  إىل علة شقائهم  
 : النار الكربى والشقوة العظمى

  "  .. واآلخرة خري وأبقى. بل تؤثرون احلياة الدنيا " 
ألـا  ؛  فعن هذا اإليثار ينشأ اإلعراض عن الذكرى      .  إن إيثار احلياة الدنيا هو أساس كل بلوى       

 ..  ويؤثروا، وهم يريدون الدنيا. تقتضيهم أن حيسبوا حساب اآلخرة ويؤثروها



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

:  " العاجلة: إىل جانب أا الدانية    - فهي الواطية اهلابطة  . ال جتيء مصادفة   " الدنيا "  وتسميتها
 . وأبقى يف أمدها، خري يف نوعها "  .. واآلخرة خري وأبقى

ال يقدم عليهمـا عاقـل      .  ويف ظل هذه احلقيقة يبدو إيثار الدنيا على اآلخرة محاقة وسوء تقدير           
 . بصري

  |     ||    
، وامتداد جذورها يف شعاب الزمن    ،  وعراقة منبتها ،  ويف اخلتام جتيء اإلشارة إىل قدم هذه الدعوة        

 : وتوحد أصوهلا من وراء الزمان واملكان
  "  .. إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى " 

. صيل العريـق  هذا احلق األ  .  هذا الذي ورد يف هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكربى          
 . صحف إبراهيم وموسى. هو الذي يف الصحف األوىل

ووحـدة  ،  هي األمر الذي تقتضيه وحدة اجلهة اليت صدر عنها        ،  ووحدة العقيدة ،   ووحدة احلق 
ختتلـف جزئياتـه    . يرجع إىل أصل واحد   ،  إنه حق واحد   .. املشيئة اليت اقتضت بعثة الرسل إىل البشر      

. ولكنها تلتقي عند ذلك األصـل الواحـد       . واألطوار املتعاقبة ،  تجددةوتفصيالته باختالف احلاجات امل   
  .. من ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى .. الصادر من مصدر واحد
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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   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 لعباد إىل عبادة رب العباد، ومن جورا

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   ك وهل أفسد الدين إال امللو

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

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

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