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 4 واللَّيـِل ِإذَا يغشـاها   3 والنهاِر ِإذَا جلَّاهـا  2 والْقَمِر ِإذَا تلَاها   1والشمِس وضحاها   + 

 قَـد   8 فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها     7 ونفٍْس وما سواها     6 والْأَرِض وما طَحاها     5والسماء وما بناها    
 فَقَالَ  12 ِإِذ انبعثَ أَشقَاها     11 كَذَّبت ثَمود ِبطَغواها     10 وقَد خاب من دساها      9أَفْلَح من زكَّاها    

 ولَا  14ذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِبِهم فَسواها         فَكَ 13لَهم رسولُ اللَِّه ناقَةَ اللَِّه وسقْياها       
 )15يخاف عقْباها 

|     |     | 
تتضمن عـدة ملسـات     ،  واإليقاع املوسيقي الواحد  ،   هذه السورة القصرية ذات القافية الواحدة     

         ا إطار للحقيقة الكـبرية         وجدانية تنبثق من مشاهد الكون وظواهره اليت تبدأا السورة واليت تظهر كأ
، ودور اإلنسان يف شـأن نفسـه      ،  واستعداداا الفطرية ،  حقيقة النفس اإلنسانية  . اليت تتضمنها السورة  

 . هذه احلقيقة اليت يربطها سياق السورة حبقائق الكون ومشاهده الثابتة .. وتبعته يف مصريها
. ومصرعها بعد ذلك وزواهلا   ،  وعقرها للناقة ،   بإنذار رسوهلا  وتكذيبها،   كذلك تتضمن قصة مثود   

كما جاء يف   : وال يلزمها تقواها  ،  فيدعها للفجور ،  وهي منوذج من اخليبة اليت تصيب من ال يزكي نفسه         
  ..  " وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها:  " الفقرة األوىل يف السورة

|     |     | 
والسماء وما  . والليل إذا يغشاها  . والنهار إذا جالها  .  إذا تالها  والقمر. والشمس وضحاها  " 

وقـد  . قد أفلح من زكاها   . فأهلمها فجورها وتقواها  . ونفس وما سواها  . واألرض وما طحاها  . بناها
  "  .. خاب من دساها

 ومـن . كما يقسم بالنفس وتسويتها وإهلامها    ،   يقسم اهللا سبحانه ذه اخلالئق واملشاهد الكونية      
وتتدبر ماذا هلا   ،  وأن يوجه إليها القلوب تتمالها    ؛  شأن هذا القسم أن خيلع على هذه اخلالئق قيمة كربى         

 . حىت استحقت أن يقسم ا اجلليل العظيم، من قيمة وماذا ا من داللة
متعارف عليها يف صميم    !  ومشاهد الكون وظواهره إطالقا بينها وبني القلب اإلنساين لغة سرية         

وهي تنطـق   ،  وبينها وبني الروح اإلنساين جتاوب ومناجاة بغري نربة وال صوت         .  وأغوار املشاعر  الفطرة
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، حيثما التقى ا وهو مقبل عليها     ،  وتنبض باحلياة املأنوسة للكيان اإلنساين احلي     ،  وتوحي للروح ،  للقلب
 . متطلع عندها إىل األنس واملناجاة والتجاوب واإلحياء

تارة . يف شىت املواضع  ،  ن توجيه القلب إىل مشاهد الكون بشىت األساليب        ومن مث يكثر القرآن م    
ووضعها إطارا ملـا    ،  وتارة باللمسات اجلانبية كهذا القسم بتلك احلقائق واملشاهد       ،  بالتوجيهات املباشرة 

فـال  . ويف هذا اجلزء بالذات الحظنا كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة          . يليها من احلقائق  
ويتلقى . يطلب عنده التجاوب واإلحياء   ،   سورة واحدة ختلو من إيقاظ القلب لينطلق إىل هذا الكون          تكاد
 ! ما ينطق به من دالئل وما يبثه من مناجاة - بلغة السر املتبادل - عنه

بالشمس عامة وحني تضحى وترتفع عن األفـق         ..  وهنا جند القسم املوحي بالشمس وضحاها     
يف الشتاء يكون وقت الـدفء املسـتحب        . ا تكون يف هذه الفترة وأحلى     وهي أروق م  . بصفة خاصة 

فالشمس يف الضـحى يف     . ويف الصيف يكون وقت اإلشراق الرائق قبل وقدة الظهرية وقيظها         . الناعش
ولكنا ال نرى ضرورة للعـدول      ،  وقد ورد أن املقصود بالضحى هو النهار كله       . أروق أوقاا وأصفاها  
 . وهو ذو داللة خاصة كما رأينا. حىعن املعىن القريب للض

وبني القمر والقلب    .. إذا تال الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصايف        ..  وبالقمر إذا تالها  
يترقرق ويستيقظ كلما التقى به     ،  غائر يف شعاب الضمري   ،  البشري ود قدمي موغل يف السرائر واألعماق      

يكـاد يسـمعها    ،  وسبحات وتسبيحات للخالق  ،  للقلبوللقمر مهسات وإحياءات    . القلب يف اية حال   
وإن القلب ليشعر أحيانا أنه يسبح يف فيض النور الغامر يف الليلة             .. القلب الشاعر يف نور القمر املنساب     

 . ويعانق هذا النور احلبيب ويستروح فيه روح اهللا، ويرتوي، ويغسل أدرانه، القمراء
.  بأن املقصود بالضحى هو الفترة اخلاصة ال كل النـهار          مما يوحي  ..  ويقسم بالنهار إذا جالها   

ولكن اإلحياء القـرآين     .. الظاهر أن يعود إىل الشمس املذكورة يف السياق        "  .. جالها " والضمري يف 
ولألسلوب القرآين إحياءات جانبية كهذه مضمرة يف السياق ألا معهودة          . يشي بأنه ضمري هذه البسيطة    

وللنهار يف حيـاة    . فالنهار جيلي البسيطة ويكشفها   . دعيها التعبري استدعاء خفيا   يست،  يف احلس البشري  
فهذه اللمسة السـريعة    . وقد ينسى اإلنسان بطول التكرار مجال النهار وأثره       . اإلنسان آثاره اليت يعلمها   

 . يف مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل يف هذه الظاهرة الكربى
والليل غشاء يضم كل شـيء      . والتغشية هي مقابل التجلية    "  .. شاهاوالليل إذا يغ  :  "  ومثله

 . وله يف حياة اإلنسان أثر كالنهار سواء. وهو مشهد له يف النفس وقع. وخيفيه
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ولفـظ السـماء    . هنا مصدرية  " وما "  ..  " والسماء وما بناها  :  "  مث يقسم بالسماء وبنائها   
تتناثر فيه النجـوم والكواكـب      ،  ه فوقنا كالقبة حيثما اجتهنا    حني يذكر يسبق إىل الذهن هذا الذي نرا       

وهذا الذي نراه فوقنا متماسكا ال خيتـل        . فأما حقيقة السماء فال ندريها    . الساحبة يف أفالكها ومداراا   
وما الذي ميسك أجـزاءه فـال       ،  أما كيف هو مبين   . وال يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته ومتاسكه       

وكل ما قيل عنـه     . فذلك ما ال ندريه    .. ح يف الفضاء الذي ال نعرف له أوال وال آخرا         تتناثر وهو ساب  
إمنا نوقن من وراء كل شيء أن يـد اهللا           .. وال قرار هلا وال ثبات    . جمرد نظريات قابلة للنقض والتعديل    

 مـن   ولئن زالتا إن أمسكهما   . إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال      :  " هي متسك هذا البناء   
 ! وهذا هو العلم املستيقن الوحيد ..  " أحد من بعده

البسط والتمهيـد   : والطحو كالدحو  .. واألرض وما طحاها  :  كذلك يقسم باألرض وطحوها   
وهـذه  . وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة اجلنس البشري وسائر األجناس احليـة            . للحياة

 هذه األرض هي اليت مسحت باحلياة فيهـا وفـق تقـديره             اخلصائص واملوافقات اليت جعلتها يد اهللا يف      
وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ احلياة وال أن تسري يف هذا الطريـق         . وتدبريه

واألرض بعد ذلك دحاها    :  " وطحو األرض أو دحوها كما قال يف اآلية األخرى         .. الذي سارت فيه  
ويد اهللا وحدها هـي الـيت       . وهو أكرب هذه اخلصائص واملوافقات    " .  )1( أخرج منها ماءها ومرعاها   

ويلمـس القلـب    . فإمنا يذكر ذه اليد الـيت وراءه      ،  فحني يذكر هنا بطحو األرض    . تولت هذا األمر  
 . البشري هذه اللمسة للتدبر والذكرى

|     |     | 
مرتبطة بـالكون ومشـاهده     ،   مث جتيء احلقيقة الكربى عن النفس البشرية يف سياق هذا القسم          

 : وهي إحدى اآليات الكربى يف هذا الوجود املترابط املتناسق. وظواهره
 "  وقد خاب من دسـاها    ،  قد أفلح من زكاها   . فأهلمها فجورها وتقواها  . ونفس وما سواها   " 

 .. 
وآيـة   "  .. وهديناه النجـدين  :  " باإلضافة إىل آية سورة البلد السابقة     ،   وهذه اآليات األربع  

 متثل قاعدة النظرية النفسية لإلسالم     "  .. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا      :  " سورة اإلنسان 
 " :  ص " كقوله تعاىل يف سورة   ،  وهي مرتبطة ومكملة لآليات اليت تشري إىل ازدواج طبيعة اإلنسان         .. 

                                                 
 . 3816ات يف هذا اجلزء ص  سورة النازع)1(
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فيه من روحـي فقعـوا لـه        فإذا سويته ونفخت    . إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني        " 
:  كقوله تعاىل يف سورة املـدثر : كما أا مرتبطة ومكملة لآليات اليت تقرر التبعة الفردية        "  .. ساجدين

واآليات اليت تقرر أن اهللا يرتب تصرفه باإلنسان على واقـع هـذا              "  .. كل نفس مبا كسبت رهينة    " 
  " .  يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهمإن اهللا ال:  " كقوله تعاىل يف سورة الرعد، اإلنسان

  ..  ومن خالل هذه اآليات وأمثاهلا تربز لنا نظرة اإلسالم إىل اإلنسان بكل معاملها
مزدوج االجتاه ونعين بكلمة مـزدوج      ،  مزدوج االستعداد ،   إن هذا الكائن خملوق مزدوج الطبيعة     

مـزود  ] ومن نفخـة اهللا فيـه مـن روحـه     من طني األرض [ على وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه    
فهو قادر على التمييز بني ما هو خري ومـا هـو         . واهلدى والضالل ،  باستعدادات متساوية للخري والشر   

يعـرب  ،  وأن هذه القدرة كامنة يف كيانه     . كما أنه قادر على توجيه نفسه إىل اخلري وإىل الشر سواء          . شر
ويعرب عنـها باهلدايـة      "  .. فأهلمها فجورها وتقواها  ،  ونفس وما سواها  :  " عنها القرآن باإلهلام تارة   

والرساالت والتوجيهـات   .. فهي كامنة يف صميمه يف صورة استعداد   "  .. وهديناه النجدين :  " تارة
ولكنـها ال ختلقهـا     . والعوامل اخلارجية إمنا توقظ هذه االستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك          

 . وكامنة إهلاما، وكائنة طبعا،  خملوقة فطرةألا. خلقا
.  وهناك إىل جانب هذه االستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة يف ذات اإلنسان             

، فمن استخدم هذه القوة يف تزكية نفسه وتطهريها وتنمية استعداد اخلري فيهـا            . هي اليت تناط ا التبعة    
قد أفلح  :  " ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب       .  أفلح فقد .. وتغليبه على استعداد الشر   

  "  .. من زكاها وقد خاب من دساها
.  وهناك إذن تبعة مترتبة على منح اإلنسان هذه القوة الواعية القادرة على االختيـار والتوجيـه               

، ي حرية تقابلها تبعـة    فه. توجيه االستعدادات الفطرية القابلة للنمو يف حقل اخلري ويف حقل الشر سواء           
  .. ومنحة يقابلها واجب، وقدرة يقابلها تكليف

، وال للقوة الواعية املالكة للتصـرف     ،   ورمحة من اهللا باإلنسان مل يدعه الستعداد فطرته اإلهلامي        
ودالئل اهلـدى  ، وتكشف له عن موحيات اإلميان، فأعانه بالرساالت اليت تضع له املوازين الثابتة الدقيقة  

وبـذلك   .. وجتلو عنه غواشي اهلوى فيبصر احلق يف صورته الصحيحة        ،  فسه ويف اآلفاق من حوله    يف ن 
يتضح له الطريق وضوحا كاشفا ال غبش فيه وال شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عن بصرية وإدراك                 

 . حلقيقة االجتاه الذي ختتاره وتسري فيه
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ا يتم يف دائرا فهو حمقق ملشـيئة اهللا وقـدره           وكل م . وهذه يف مجلتها هي مشيئة اهللا باإلنسان      
 . العام

|     |     | 
فهي :  تنبثق منها مجلة حقائق ذات قيمة يف التوجيه التربوي         )1( هذه النظرة املة إىل أقصى حد       

 يف[ ومتنحه حرية االختيار    ،  حني جتعله أهال الحتمال تبعة اجتاهه     ،  أوال ترتفع بقيمة هذا الكائن اإلنساين     
فاحلرية والتبعة يضعان هذا الكائن يف مكـان        ] إطار املشيئة اإلهلية اليت شاءت له هذه احلرية فيما خيتار           

، ويقرران له يف هذا الوجود مرتلة عالية تليق باخلليقة اليت نفخ اهللا فيها من روحه وسواها بيـده                 ،  كرمي
 . وفضلها على كثري من العاملني

يف إطار املشيئة الكـربى     [ وجتعل أمره بني يديه     ،  ن تبعة مصريه   وهي ثانيا تلقي على هذا الكائ     
وهو يعلم أن قدر اهللا فيه يتحقق من        . فتثري يف حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى       ] كما أسلفنا   

وهي تبعة ثقيلـة ال      "  .. إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم         :  " خالل تصرفه هو بنفسه   
 ! ا وال يغفويغفل صاحبه

ليظل على يقني   ،   وهي ثالثا تشعر هذا اإلنسان باحلاجة الدائمة للرجوع إىل املوازين اإلهلية الثابتة           
وال حيق عليه قدر اهللا فيمن جيعل إهلـه         ،  كي ال يقوده اهلوى إىل املهلكة     ،  ومل يضلله ،  أن هواه مل خيدعه   

 !  بالنور الذي أمده به يف متاهات الطريقويستضيء، يهتدي ديه، وبذلك يظل قريبا من اهللا. هواه
وهو يغتسل يف   ،   ومن مث فال اية ملا ميلك هذا اإلنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهريها              

  .. ويتطهر يف هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود، نور اهللا الفائض
|     |     | 

فيحجبها عن اهلدى   ،  ليت ينتهي إليها من يدسي نفسه      بعد ذلك يعرض منوذجا من مناذج اخليبة ا       
 : ممثال هذا النموذج فيما أصاب مثود من غضب ونكال وهالك. ويدنسها

فكـذبوه  . ناقة اهللا وسقياها  : فقال هلم رسول اهللا   . إذ انبعث أشقاها  . كذبت مثود بطغواها   " 
 .  "  .وال خياف عقباها. فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها. فعقروها

                                                 
 . حملمد قطب" اإلنسان بني املادية واإلسالم "  يراجع بتوسع يف نظرية اإلسالم النفسية كتاب )1(
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وسبق احلديث  . يف مواضع شىت من القرآن     - عليه السالم  -  وقد وردت قصة مثود ونبيها صاحل     
فريجـع إىل تفصـيالت القصـة     " الفجر " وأقرا ما جاء يف هذا اجلزء يف سورة. عنها يف كل موضع  

وحده هو  فكان الطغيان   ،  فأما يف هذا املوضع فهو يذكر أن مثود بسبب من طغياا كذبت نبيها            . هناك
وهـو أشـدها شـقاء      . وهو الذي عقر الناقة   . ومتثل هذا الطغيان يف انبعاث أشقاها     . سبب التكذيب 

احـذروا  . وقد حذرهم رسول اهللا قبل اإلقدام على الفعلة فقال هلم. وأكثرها تعاسة مبا ارتكب من اإلمث     
شترط عليهم عند ما طلبوا منه آية       أن متسوا ناقة اهللا أو أن متسوا املاء الذي جعل هلا يوما وهلم يوم كما ا               

ألن اهللا مل يقل لنـا      ،  وال بد أنه كان هلا شأن خاص ال خنوض يف تفصيالته           - فجعل اهللا هذه الناقة آية    
ولكنهم مجيعا محلـوا التبعـة      . والذي عقرها هو هذا األشقى    . فكذبوا النذير فعقروا الناقة    - عنه شيئا 

وهذا مبدأ من مبـادئ اإلسـالم       . بل استحسنوا فعلته  ،  لى يده ألم مل يضربوا ع   ،  وعدوا أم عقروها  
ال يتعارض مـع التبعـة الفرديـة يف اجلـزاء           . الرئيسية يف التكافل يف التبعة اإلجتماعية يف احلياة الدنيا        

على أنه من الوزر إمهال التناصح والتكافل واحلض على الرب          . األخروي حيث ال تزر وازرة وزر أخرى      
 . لبغي والشرواألخذ على يد ا

  "  .. فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها:  "  عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكربى
ويصـور  ،  يوحي مبـا وراءه    " دمدم ..  " واللفظ ذاته .  والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل     

وهـو املشـهد    ،  اوقد سوى اهللا أرضهم عاليها بسافله     ! ويكاد يرسم مشهدا مروعا خميفا    ،  معناه جبرسه 
  .. الذي يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد

إمنا يراد  ؟  وأىن خياف ؟  وماذا خياف ؟  ومن ذا خياف   .. سبحانه وتعاىل  "  .. وال خياف عقباها   " 
. يبلغ غاية الـبطش حـني يـبطش       ،  فالذي ال خياف عاقبة ما يفعل     . من هذا التعبري الزمة املفهوم منه     

  .. فهو إيقاع يراد إحياؤه وظله يف النفوس " .  بطش ربك لشديدإن:  " وكذلك بطش اهللا كان
|     |     | 

كما تـرتبط   ،  ومشاهده الثابتة ،   وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية حبقائق هذا الوجود الكبرية        
، يف حدود التقدير احلكيم الذي جيعل لكل شيء أجـال         ،  ذه وتلك سنة اهللا يف أخذ املكذبني والطغاة       

  .. وهو رب النفس والكون والقدر مجيعا، ولكل قدر حكمة، ولكل أمر غاية،  حادث موعداولكل
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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    والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .ني واألديان إىل عدل ونور اإلسالماملناهج والقوان 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        لواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،    دعوة إىل البصرية يف ا     |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

جهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت           األصعدة لل  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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