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 ولَلْآِخرةُ خير لَّك ِمن الْأُولَى      3 ما ودعك ربك وما قَلَى       2 واللَّيِل ِإذَا سجى     1والضحى  + 

 ووجدك عاِئلًا   7 ووجدك ضالا فَهدى     6ك يِتيما فَآوى     أَلَم يِجد  5 ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى      4
  _11 وأَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ 10 وأَما الساِئلَ فَلَا تنهر 9 فَأَما الْيِتيم فَلَا تقْهر 8فَأَغْنى 

|     |     | 
ونسمة مـن   . ملسة من حنان  ،  وظالهلا وإيقاعها  ،ومشاهدها،  وتعبريها،   هذه السورة مبوضوعها  

وتسكب . وتنسم بالروح والرضى واألمل   ،  ويد حانية متسح على اآلالم واملواجع     . وطائف من ود  ،  رمحة
 . الربد والطمأنينة واليقني

كلها أنسـام   . وتسرية وتسلية وترويح وتطمني   ،  كلها جناء له من ربه     ع    إا كلها خالصة للنيب   
والقلـب  ،  واخلـاطر املقلـق   ،  وهدهدة للروح املتعب  ،  وألطاف من القرىب  ،  نداء من الود  من الرمحة وأ  

 . املوجوع
 - عليـه السـالم   - وأبطأ عليه جربيل   ع    ورد يف روايات كثرية أن الوحي فتر عن رسول اهللا         

  .. فأنزل اهللا تعاىل هذه السورة! ودع حممدا ربه: فقال املشركون
وسـقياه يف   . يف مشقة الطريق   ع   كانت هي زاد الرسول   ،  ال باهللا  والوحي ولقاء جربيل واالتص   

حييا ا يف هذه اهلاجرة احملرقة الـيت يعانيهـا يف            ع   وكان. وروحه يف ألواء التكذيب   . هجري اجلحود 
وعلـى  ،  ويعانيها يف املكر والكيد واألذى املصبوب على الدعوة       . النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة    

 . لى اهلدى من طغاة املشركنيوع، اإلميان
وبقـي  . واستوحش قلبه مـن احلبيـب     ،  واحنبس عنه الينبوع  ،   فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد     

وهو أمـر أشـد مـن       . وبغري ما اعتاد من رائحة احلبيب الودود      . وبال ري . بال زاد . للهاجرة وحده 
  .. االحتمال من مجيع الوجوه

الفيض من الود واحلب والرمحة واإليناس والقرىب واألمـل         نزل هذا   .  عندئذ نزلت هذه السورة   
  .. والرضى والطمأنينة واليقني
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 "  ولسوف يعطيك ربك فترضـى    . ولآلخرة خري لك من األوىل    . ما ودعك ربك وما قلى     " 
 .. 

  .. وما أخالك من رمحته ورعايته وإيوائه، وما قالك من قبل قط،  وما تركك ربك من قبل أبدا
  "  .. ؟ ووجدك عائال فأغىن؟ ووجدك ضاال فهدى؟ دك يتيما فآوىأمل جي " 

 ؟ أال ترى أثر هذا يف واقعك؟ أال حتس مس هذا يف قلبك؟  أال جتد مصداق هذا يف حياتك
ولآلخرة  ..  " وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا       "  .. ما ودعك ربك وما قلى     ..  " ال.  ال

 !  " ولسوف يعطيك ربك فترضى:  " ا هو أكثر وأوىفوهناك م "  .. خري لك من األوىل
 .. األنسام اللطيفة يف العبـارة واإليقـاع       ..  ومع هذه األنسام اللطيفة من حقيقة األمر وروحه       

 : ويف اإلطار الكوين الذي وضعت فيه هذه احلقيقة
  "  .. والليل إذا سجى. والضحى " 
والشـجى  ،  والرضـى الشـامل   ،  والرمحة الوديعة ،  لقد أطلق التعبري جوا من احلنان اللطيف       " 

 : الشفيف
 "  ولسوف يعطيك ربك فترضـى    . ولآلخرة خري لك من األوىل    . ما ودعك ربك وما قلى     " 

وتلـك  . ذلك احلنان  "  .. ؟  ووجدك عائال فأغىن  ؟  ووجدك ضاال فهدى  ؟  أمل جيدك يتيما فآوى   ..  " 
ومن ،  الرقيق اللفظ ،  خالل النظم اللطيف العبارة   تنسرب كلها من    : وهذا الشجى . وذاك الرضى . الرمحة

الشجية ،  الرقيقة األصداء ،  الوئيدة اخلطوات ،  املوسيقى الرتيبة احلركات  . هذه املوسيقى السارية يف التعبري    
وهلـذا  ،  وهلذا الرضـى الشـامل    ،  وهلذه الرمحة الوديعة  ،  فلما أراد إطارا هلذا احلنان اللطيف      .. اإليقاع

أصفى آنني مـن آونـة الليـل    . ومن الليل الساجي، ل اإلطار من الضحى الرائق    جع،  الشجي الشفيف 
وحتـس بعبـادة    . وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود    . وأشف آنني تسري فيهما التأمالت    . والنهار

 " فالليل هو . وصورمها يف اللفظ املناسب   . وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء    ،  الكون كله ملبدعه  
، الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصـفو      . ال الليل على إطالقه بوحشته وظالمه     ،   " ذا سجى الليل إ 

مث ينكشف وجيلي مـع     . كجو اليتم والعيلة  . والتأمل الوديع ،  وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف     
 " .  )1(ويتم التناسق واإلتساق . فتلتئم ألوان الصورة مع ألوان اإلطار .. الضحى الرائق الصايف

                                                 
 .  من الطبعة الرابعة105 من كتاب التصوير الفين يف القرآن ص )1(
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وال يتلـبس   ،  صنعة اهللا اليت ال متاثلها صنعة     .  إن هذا اإلبداع يف كمال اجلمال ليدل على الصنعة        
 ! ا تقليد

|     |     | 
ولآلخرة خري لـك مـن األوىل       . وما قلى . ما ودعك ربك  . والليل إذا سجى  . والضحى " 

  "  .. ولسوف يعطيك ربك فترضى
. فريبط بني ظواهر الكون ومشاعر الـنفس      .  الرائقني املوحيني  ذين اآلنني  -  يقسم اهللا سبحانه  

املتعاطف مع كـل    ،  ويوحي إىل القلب البشري باحلياة الشاعرة املتجاوبة مع هذا الوجود اجلميل احلي           
ويف هذه السورة    .. غري موحش وال غريب فيه فريد     ،  فيعيش ذلك القلب يف أنس من هذا الوجود       . حي

منـذ مطلـع     ع   وكأمنا يوحي اهللا لرسوله   . فظل األنس هو املراد مده    .  وقعه بالذات يكون هلذا األنس   
 ! وأنه من مث غري جمفو فيه وال فريد، أن ربه أفاض من حوله األنس يف هذا الوجود، السورة

ما تركك ربك    "  .. ما ودعك ربك وما قلى    :  " وبعد هذا اإلحياء الكوين جييء التوكيد املباشر      
وأنت  " ربك " وهو .. م من يريدون إيذاء روحك وإجياع قلبك وإقالق خاطرك        كما زع  - وال جافاك 

  .. وهو راعيك وكافلك، املضاف إىل ربوبيته، عبده املنسوب إليه
فإن لك عنده يف اآلخرة من احلسىن خريا مما يعطيك منـها  .  وما غاض معني فضله وفيض عطائه 

  .. فهو اخلري أوال وأخريا "  .. ولآلخرة خري لك من األوىل:  " يف الدنيا
وغلبـة  ،  وإزاحة العقبات مـن طريقـك     ،   وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق يف دعوتك        

وهو يواجه العناد والتكذيب واألذى      ع   وهي األمور اليت كانت تشغل باله      .. وظهور حقك ،  منهجك
  "  .. ولسوف يعطيك ربك فترضى ..  " والشماتة .. والكيد

|     |     | 
ليستحضـر  . ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق       ع    وميضي سياق السورة يذكر الرسول    

ويستمتع باستعادة مواقع الرمحة والود واإلينـاس  ، وفيضه عليه، ومودته له، يف خاطره مجيل صنع ربه به  
 : وهو متاع فائق حتييه الذكرى على هذا النحو البديع. اإلهلي

  "  .. ؟ ووجدك عائال فأغىن؟ وجدك ضاال فهدىو؟ أمل جيدك يتيما فآوى " 
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حىت قبل أن يعهد إليك      - هل ودعك ربك وهل قالك     .. وماضي حياتك ،   انظر يف واقع حالك   
 ؟ أمل يغمر فقرك عطاؤه؟ أمل تدرك حريتك هدايته؟ أمل حتط يتمك رعايته -؟  ذا األمر

عمك أيب طالب وهو على غـري       وعطف عليك القلوب حىت قلب      ،   لقد ولدت يتيما فآواك إليه    
 ! دينك

 خدجيـة [ كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتـك        ،   ولقد كنت فقريا فأغىن اهللا نفسك بالقناعة      
 ! أو تتطلع إىل ما حولك من ثراء، عن أن حتس الفقر] ل 

فلم تطمئن  ،  منحرفة السلوك واألوضاع  ،   مث لقد نشأت يف جاهلية مضطربة التصورات والعقائد       
ال فيما عند اجلاهلية وال فيما عند أتبـاع  . ولكنك مل تكن جتد لك طريقا واضحا مطمئنا     . اروحك إليه 

، مث هداك اهللا باألمر الذي أوحـي بـه إليـك           .. موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا واحنرفوا وتاهوا      
 . وباملنهج الذي يصلك به

وهي الراحة  ؛  اليت ال تعدهلا منة   ،   واهلداية من حرية العقيدة وضالل الشعاب فيها هي املنة الكربى         
ولعلها كانت بسبب مما كان     ،  ومن التعب الذي ال يعدله تعب     ؛  والطمأنينة من القلق الذي ال يعدله قلق      

. من انقطاع الوحي ومشاتة املشركني ووحشة احلبيب من احلبيـب         ،  يعانيه يف هذه الفترة    ع   رسول اهللا 
ه بال وحي يف التيه وهو مل يتركه من قبل يف احلـرية             فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يترك        

 ! والتيه
|     |     | 

يوجهه ويوجـه    .. وهدايته من احلرية وإغنائه من العيلة     ،   ومبناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم      
، وإىل التحدث بنعمة اهللا الكربى عليـه      ،  وإىل كفاية كل سائل   ،  املسلمني من ورائه إىل رعاية كل يتيم      

 : اهلداية إىل هذا الدين: ويف أوهلا
  "  .. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فال تنهر. فأما اليتيم فال تقهر " 

وإىل إغناء السائل مع    ،   وهذه التوجيهات إىل إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذالله          
اليت ،   الواقع يف البيئة اجلاحدة املتكالبة     من أهم إحياءات   - كما ذكرنا مرارا   - كانت،  الرفق به والكرامة  

حيث رفع اإلسالم هذه البيئة بشـرعة اهللا إىل         ! غري قادر على محاية حقه بسيفه     ،  ال ترعى حق ضعيف   
الذي حيرس حدوده ويغار عليها ويغضـب  ، والوقوف عند حدود اهللا، والتحرج والتقوى ،  احلق والعدل 

 . ال ميلكون قوة وال سيفا يذودون به عن هذه احلقوقلالعتداء على حقوق عباده الضعفاف الذين 
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. فهو صورة من صور الشكر للمنعم      - وخباصة نعمة اهلدى واإلميان    -  وأما التحدث بنعمة اهللا   
  .. واحلديث الصامت النافع الكرمي، وهو املظهر العملي للشكر، يكملها الرب بعباده
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 عيد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجر 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       قيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت      دعوة إىل حت   |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم 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        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ ريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصقُلْ  +

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

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