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 [   ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ

مما ختضع له الرقاب، ، هذه اآليات استعراض مدهش لعجيب ُصنع اهلل، وبديع خلقه يف اآلفاق

 . إنكارههؤالء املخاطبون  ملكوي، له اجلباهوختر 

 .استفهام تقريري؛ ألهنم ُمقرون بام فيه، [ٹ ٹ ٿ ٿ]: الستفهام يف قول اهلل تعاىلاف *

فهذه ،   [ٹ ٹ ٿ ٿ] :فقال أوالا ، السامويةبثم ثنّى ، باآليات األرضية فابتدأ اهلل  

أمل  ؛وحترثوهنا وتزرعوهنا، وتسريون يف مناكبها، يف أكنافها متشونو، األرض التي تدّبون عليها

  .نجعلها لكم مهاداا ؟

: يف اآلية األخرى  فهم يمتهدوهنا، ويفرتشوهنا، كام قال. ممهدة مفروشة: أي [ٹ]ومعنى 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]

 .[١٦: النمل] [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

كنى فوقها، ويف، بسط لنا هذه البسيطة  فاهلل احلرث،  بحيث نطمئنُّ يف السري عليها، ويف السُّ

ر (بىل) :وجواب هذا االستفهام. فهي آية قريبة جداا، نالمسها كل حني ؛والزرع فيها ؛ ألنه قد ُصدِّ

 .[ٿ  ٿ      ٹ    ٹ   ]: باهلمزة يف قوله

 چ  ڤٹ  ڤ   چ   ٹ ٹثم * 

  انتقل إىل مظهر آخر من مظاهر آياته األرضية، وهى هذه اجلبال الراسييات، التيي جعلهيا اهلل 

فكيذلك هيذه ، فاخليمة ال تثبت، إال إذا ُدّقت أوتادها يف األرض، كاألطناب للخيمة، بمنزلة األوتاد

ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  ٹ ٹ األرض، ال تسييتقرُّ إال هييذه اجلبييال 

  .[١٦: األنبياء] چ  ڭۓ  ڭ  ڭ   ڭ  



فيدل ذليك عيىل أن . غائر فيهيا  وجزء، نه بارٌز عىل وجه األرضواجلبل عىل هيئة الوتد؛ جزء م

ض وسبب تسميتها أوتاداا؛ ألهنيا متنيع األر. هذه اجلبال املنظورة، هلا يف جوف األرض ُعْمق وامتداد

بحكمتيه البالةية، قيد وّزع األثقيال يف  فياهلل . إال ما شاء اهلل، تزلزلمن احلركة، واالضطراب، وال

 . األرض، بحيث متنعها من أن متيد وتضطرب

أن هذه األوتاد، والكتل الضخمة من اجلبيال التيي إذا رأى اسنسيان بعضيها، ينيدهش مين  امك

كام جعل هيذه املرتفعيات الشياهقة   بمعنى أن اهلل . هوهلا، وعظمتها، هلا ما يقابلها يف أغوار البحار

 . فوق األرض، قابل ذلك بخلق البحار واألودية، واألغوار

، يف غري ما موضع يف كتابه؛ منها قوليه  واهلل  ٹ  :يذكر األرض، والسامء، واجلبال، مقرتنةا

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  چ     ٹ

 .[٢٧: األحزاب] چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ

 . ، ذكر هذا االقرتان(سبح)وسيأيت إن شاء اهلل  يف سورة  

 چ  ڦڤ  ڤ  چ         ٹ ٹثم * 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چٹ ٹ ،  وكلها آيات هلل . وهذه نقلة من اآلفاق إىل األنفس 

 .[٣١: فصلت]  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ 

قد رّكب نظام   فإن اهلل . الذكورة، واألنوثة: املراد بالزوجية چڤ  ڤ  چ : فقوله تعاىل

بل حتى عند ، وهذا ليس عند بني اسنسان فقط. التكاثر، عىل هذه الزوجية ِسر جعل اخللق، و

فالتزاوج حيصل به التناسل، والتكاثر، . احليوانات، واحلرشات، والنباتات، وغريها من املخلوقات

 . خلقنا من نفس واحدة؛ وهو آدم   فاهلل ، وهو آية عظيمة. وحفظ النوع

، فاستيقظ فإذا هي إىل جواره، فنام آدم نومة يف اجلنة، "حواء"إن اهلل خلق من ِضلِعه األيرس ُأّمنا ثم 

  ٺ               ٺ   ڀ  ٺ      ڀ    ڀ   ڀ       پ     پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :قال تعاىل

  وعَنْ أَِِب ُهَريَْرةَ ،  [٦: النساء] چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    

َلِع " َقاَل َرُسوُل اهللرِ : َقاَل   يِف الضِّ
ٍ
ء  َفإِنر املَْْرَأَة ُخلَِقْت ِمْن ِضَلٍع َوإِنر َأْعَوَج ََشْ

ِ
اْسَتْوُصوا بِالنَِّساء



ْ َيَزْل َأْعَوَج  َتُه َوإِْن َتَرْكَتُه مَل  َأْعاَلُه َفإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكرَسْ
ِ
ليوم وا، ( )متفق عليه  "َفاْسَتْوُصوا بِالنَِّساء

ُُمتلفو األجناس، واألعراق، ، مليارات من البرش ةيعمر األرض من اآلدميني، ما يزيد عىل ست

وإذا تفكر اسنسان ! فهذه آية عظيمة. كلهم يرجعون إىل أب واحد، وأمٍّ واحدة، واأللوان، واللةات

  ملا فتح اهلل  ؛!رأى عجباا  أحدمها ُيكمل اآلخر ف جعل اهلل يف خلق الرجل، وخلق املرأة، وكي

هذا التزاوج ينشأ ف ؛زاد إيامن املؤمن ببديع صنع اهلل ؛عىل الناس العلوم احلديثة والبحوث املَْخربية 

، لّيتان ختتلفان عن سائر اخلاليااخلوهاتان . ويضة من األنثىقاء حيوان منويٍّ من الذكر، وبُ عن الت

، حتمل (الفسيولوجي)عضاء لّية من خاليا البدن، كام يقول املتخصصون يف علم وظائف األفكل خ

ثاا، أو  فإن يف ، إال اخللّية التناسلية، (الكروموسومات)املُسمى عندهم بي ، (جيناا )ستة وأربعني ُمورِّ

صاب، بإذن فإذا حصل التلقيح، واسخ. وعرشين ويف البويضة ثالثة، ثالثة وعرشيناحليوان املنوي 

ليس تزاوجاا ، كام أن هذا التزاوج. حيقلالرجل، وهذا من األنثى، فحصل التاهلل، انضم هذا من 

 وهلذا امتن اهلل. ثى تأنس بالذكرواألن، بل تزاوج نفيس أيضاا؛ فإن الذكر يأنس باألنثى، حسياا فقط

  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڈ  ژ چ :عىل عباده بذلك، وجعل ذلك من آياته، فقال يف اآلية األخرى

 چڱ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  گ  ڳڳ       ک   ک  ک  گ  گ  گ

 .وال يستةني عنه اسنسان، وليس جانباا مادياا ، فهذا جانب روحي ،[٧٦: الروم]

 چ ڄ ڦ  ڦ  ڦ    چ        ٹ ٹثم * 

وهو هذا النوم الذي ُيلقيه اهلل ، مظهر من مظاهر القدرة اسهلية، واآليات العظيمة يف النفسهذا 

 بل هي حالة ، وليست أيضاا كحالة املوت، عىل أحدنا، فيدخل يف حالة ليست كحالة اليقظة

 . ُسبات: بأهنا وقد وصفها اهلل . نهاعلإلنسان  غنىوسيطة، ال

احة، والَسْكن: توأحسن ما قيل يف تعريف الُسبا إن معنى ُسيباتاا : وقيل غري ذلك؛ فقيل. أنه الرر

 . قْطعاا للحركة: وقيل. موتاا : أي

وليو . وهي أنه حيُصل هيذا النيوم الراحية، والَسيْكن ؛وهذه املعاين تؤول يف النهاية  إىل هذه املِنّة

وألرّض بيه يف نفسيه؛ ألن ، حيةفالبدن حيتاج إىل را ؛اسرتسل اسنسان يف اليقظة ألرّض به ذلك يف بدنه

                                                           
 (. 841 )وصحيح مسلم , ( 333)صحيح البخاري  ( )



 فليذلك ألقيى اهلل ، إدميان التفكيريفإن العقل ال ُيطيق  ؛وألرّض به يف عقله، النفس ُتنهك، وُترهق

 .وغلبنا ه، الضطررنا إليه،عينا هذا النوم، وحتى لو مل نستدْ عل

الَ َينَاُم َوالَ  إِنر اهللرَ "بَِخْمِس َكلاَِمٍت َفَقاَل  --َعْن َأبِى ُموَسى َقاَل َقاَم فِينَا َرُسوُل اهللرِ  و 

ْيِل َقْبَل َعَمِل النرَهاِر َوَعمَ  ُل النرَهاِر َقْبَل َعَمِل َينَْبِةى َلُه َأْن َينَاَم ََيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه ُيْرَفُع إَِلْيِه َعَمُل اللر

ْيِل ِحَجاُبُه النُّوُر  َلْو َكَشَفُه ألَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى إَِلْيِه  -َواَيِة َأبِى َبْكٍر النراُر َوِِف رِ  -اللر

ُه ِمْن َخْلِقهِ  أما اآلدمي، فإنه . هو احلي، القيوم، الةني بنفسه، فسبحانه تعاىل وبحمده .( )رواه مسلم"َبََصُ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   چ  : قال تعاىل، يُنزه عنه النوم يف حق اهلل نقص،و. ضعيف بطبعه حيتاج إىل النوم

وهو  حاجهلكن النوم يف حق اآلدمي كامل، ونفع، و ،[٧٣٣:البقرة]چہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  چ : آية من آيات اهلل، كام قال يف اآلية األخرى

  [٧١: الروم]چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ

ٹ  چ       ٹ ٹ، لكنه أخوه األصةر؛ ألنه دون ذلك ،( ) كام قال النبي والنوم أخو املوت 

ڃ         ڃ   ڃ     ڃ      ڄ        ڄ   ڄ      ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ

:  وأنت إذا أويت إىل فراشك تقول[ ٢٧: الزمر] چڇ  ڇ   ڇ  ڍ        ڇ      چ       چچ     چ

َوإِْن َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها باَِم ، ي َفاْرََحَْهايِإِْن َأْمَسْكَت َنْفس، َوبَِك َأْرَفُعهُ ، َوَضْعُت َجنْبِيبِاْسِمَك َرِّب )

نَي  احِلِ َفُظ بِِه ِعَباَدَك الصر  . ( )متفق عليه (حَتْ

ولكن بني الروح والبدن أنواع مخسة من ، إن عالقة الروح بالبدن، ليست عالقة متساوية

 :التعلقات ُندركها بالتتبع واالستقراء

                                                           
 (.71 )صحيح مسلم  ( )
من طريق محمد بن المنكدر عن ,  ( 7/83) والبيهقي في شعب اإليمان , (242/ )أخرجه الطبراني في المعجم األوسط : صحيح (3)

: قال الهيثمي في مجمع الزوائد(. وال يموت أهل الجنة, النوم أخو الموت: )سأل رجل رسول اهلل أينام أهل الجنة؟ فقال: جابر ا قال
فالحديث صحيح من بعض طرقه وبالجملة : )وقال الشيخ األلباني, (ورجال البزار رجال الصحيح , ط والبزاررواه الطبراني في األوس)

 (.847 )رقم ( الصحيحة)راجع ( عن جابر
 .(8 27)؛ صحيح مسلم (1328)صحيح البخاري   ( )



وهى عالقة ضعيفة، إىل حد أننا ال نذكر : عالقة الروح بالبدن يف املرحلة اجلنينية: النوع األول 

 فعن عبد اهلل بن مسعود ، مع أننا نقطع بأن اجلنني بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، هذا التعلق

ا ُثمر "قال وهو الصادق املصدوق  حدثنا رسول اهلل  ِه َأْرَبِعنَي َيْوما إِنر َأَحَدُكْم ُُيَْمُع َخْلُقُه يِف َبْطِن ُأمِّ

ا َفُيْؤَمُر بَِأْرَبِع َكلِ  اَمٍت َوُيَقاُل َلُه َيُكوُن َعَلَقةا ِمْثَل َذلَِك ُثمر َيُكوُن ُمْضَةةا ِمْثَل َذلَِك ُثمر َيْبَعُث اهللرُ َمَلكا

وُح اْكُتْب َعَمَلُه َوِرْزقَ  ولكن ما منا أحد  ،( )عليه  متفق"... ُه َوَأَجَلُه َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيٌد ُثمر ُينَْفُخ فِيِه الرُّ

 .يذكر ذلك احلال؛ من وجود روحه يف بدنه

 . وال نحتاج إىل وصفه، ألننا نعيشه: تعلق الروح بالبدن يف حال اليقظة، يف الدنيا: النوع الثاين 

فإهنا حال مستقلة، ال ُتةادر الروح : الروح بالبدن يف حال النوم يف الدنياتعلق : النوع الثالث

ولذلك نجد أن النائم أحياناا يظهر عليه التربم، بسبب احلّر . هلا فيه نوع تعلقبل ، اجلسد مةادرة تامة

ر ويظهر عليه أث،  ويظهر عليه أثر الربد، فيقشعر بدنه، مع أنه ليس يف وعيه، ، أو بسبب اسزعاج

 .فيسرتخي الراحة واالستةراق؛ 

ولكن ، وهذه حالة عجيبة، ال ُندركها اآلن: تعلق الروح بالبدن يف احلياة الربزخية: النوع الرابع 

فيأتيه امللكان، ، اسيامن بالةيب يقتيض أن نؤمن ها؛ فإن روح امليت ُتردُّ إىل بدنه، حني ُيوضع يف قربه

 عن النبي  فعن أنس بن مالك . ثم يعقبها نعيم أو عذاب،  ظيمةفيسأالنه األسئلة الثالثة املع

َ َوَذَهَب َأْصَحاُبهُ " :قال ِه َوُتُوِّلِّ
مْ  ،اْلَعْبُد إَِذا ُوِضَع يِف َقرْبِ ُه َلَيْسَمُع َقْرَع نَِعاهِلِ  ،َأَتاُه َمَلَكانِ  ،َحترى إِنر

ٍد  ،َفَأْقَعَداهُ  ُجِل ُُمَمر ُه َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلهُ ، َفَيُقوالَِن َلُه َما ُكنَْت َتُقوُل يِف َهَذا الرر َفُيَقاُل  ،َفَيُقوُل َأْشَهُد َأنر

ا ِمَن اجْلَنرةِ  ،اْنُظْر إىَِل َمْقَعِدَك ِمَن النرارِ  ا النربِيُّ  :الق -،َأْبَدَلَك اهللرُ بِِه َمْقَعدا امُهَ ا  َفرَيَ ا اْلَكافُِر ،  -ََجِيعا َوَأمر

ُب  :َفُيَقاُل  ،َفَيُقوُل الَ َأْدِري ُكنُْت َأُقوُل َما َيُقوُل النراُس  -َأِو املُْنَافُِق  الَ َدَرْيَت ، َوالَ َتَلْيَت َثمر ُيْْضَ

َبةا َبنْيَ ُأُذَنْيهِ  هذه و ،( )متفق عليه "ْن َيلِيِه إاِلر الثرَقَلنْيِ َفَيِصيُح َصْيَحةا َيْسَمُعَها مَ  ،بِِمْطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد رَضْ

 .حال ال ُيدركها إال املقبور؛ فهو الذي حُيسُّ بنعيم القرب، أو عذابه

                                                           
 .(2183)صحيح مسلم , (3284)صحيح البخاري   ( )
  .(2478)صحيح مسلم , (334 )صحيح البخاري   (1)



تعلق الروح بالبدن بعد البعث، إما يف اجلنة، أو يف ، وهو أكمل أنواع التعلقات: النوع اخلامس 

وُيد الكافر ، ُيد املؤمن غاية النعيم يف اجلنة وهلذا. فهذا التعلق تعلق وثيق، واتصال عميق: النار

 . التصاق روحه ببدنه لشدة، غاية العذاب يف النار

 چڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  :ثم قال اهلل * 

وما أحسيين هذا . بني ظلمة وإسفار، هذه احلياة ترتاوح بني ليل وهنار لقد جعل اهلل 

يف املةيب،  فام أن تسقط الشمس. فقد ذكيير اهلل ي َُمّله، وظرفه، وهو الليل، التعقيب بعد ذكر النوم

! يأيت هذا اجلُند الظالمي، وُيةطي األرض، وُيكنّها، وَيةشاها، كأنه لباس ؛حتى ُيقبل جيش الليل

ه  َيكسو اهلل بلييلهذا اللباس الف ؛به إنساناا، فإنه ال ُيبَص شيئاا ت لو أخذَت ثوباا أسود، وغّشْيَت أرأي

وهلذا امتن . ه هدوء، وسكينة، وآثار َحيدة، قد ال ُندرك َجيعهائاألرض، كل يوم، وحيصل من َجّرا

ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ    چ  :اهلل عىل عباده فقال

 .[٢٦:القصص] چٺٿ  ٿ  ٿ 

  ائائ    ى      ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  ىچ  فاهلل  

 ٹو، [٣: الزمر] چۈئ  ېئ   ېئ        ېئ          ۆئۈئ     ۆئ    ۇئ    ۇئ    ەئ  وئوئ       ەئ

 ،[٢٤: يس] چىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ىئ    ېئ  ېئ    ېئ        ۈئ    ۈئچ ٹ

  .وآختلت مصاحلهم، ذلك عىل اآلدميني أثرولو اختل هذا امليزان، لظهر

حدثني بعض الناس، ممن عاش يف منطقة قريبية مين اليدائرة القطبيية يف شيامل إحيدى اليدول 

ويرتفيع ، تيأيت دقيائق معيدودة، عملُت يف بلد ال نرى فيه الشمس سيتة أشيهر": قال، االسكندنافية

حتيى ، إال ما حيصل باسضاءة الكهربائيية، فنعيش يف ظالم دامس، قرص الشمس، ثم يسقط مبارشة

السياعة : فيسأل من حوليه، إن أحدنا يستيقظ من النوم، وُيبَص ساعته، فيجد الساعة مثالا، السادسة 

إن حياة الناس يف تلك البلدة، وهيو : قال! أو مساءاا؟ ال يدري؛ ألن الزمن كله ليل السادسة، صباحاا 

 . "االنقباض، والتجهم يف وجوه الناسبها حياة كئيبة، حُيس اسنسان في، ليس من أهلها



التي أنزل فيها القرآن، وجعلها مهبطاا للرسيالة، و منطلقياا ، ، عىل هذه البالدإن من نعمة اهلل 

َيزييدان ، ويتعاقيب فيهيا اللييل والنهيار، تتعاقب فيهيا الفصيول، ، أن جعلها بالداا متوسطةللدعوة

ُة العامل، وَينقصان  . وقلب الدنيا، فهي ُسّ

شون فيه، وتطلبون فيه رزقكيم؛ تتعيّ : معنى معاشاا أي،  چ چ  ڃ  ڃ      ڃچ : وقوله تعاىل

ولو اجتميع كيل ، متكننا من ذلك الواسعة الطبيعيةثون، وتّتجرون، وتعملون، ألن هذه اسضاءة حتر

من بأقطار األرض عىل أن ُيضيئوا الدنيا بام عندهم من آالت، ومولدات، مل يبلةوا نزرا يسرياا من هذا 

 .النهارلنا يف  ـالضوء الذي ُيلبه اهلل 

 ية األرضية، نقلنا نقلة ُعلويةوبعد ذكر هذه األحوال البرش

 چ ڇچ   چ  چ  ڇ   چ :تعاىل  فقال* 

فالسامء مبنية، كيام . وهو السموات، فإذا البَص يشهق إىل أعىل، ليتأمل يف هذا البناء املُحكم املتني

 ۇ    ۇچ      ٹ ٹو .[٢٢: الييييذاريات] چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئچ : أخييييرب اهلل 

وعرّب يف موضع آخر عين ، فهي سقف حقيقي ،[١٧: األنبياء] چۋ ۋ   ۈٴۇ    ۆ ۆۈ  

ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ    چ  ٹ ٹطرائيييق، السيييموات بأهنيييا سيييبع 

 . ففوقنا سبع سموات ،[٦٢: املؤمنون] چۇئ

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  چ  :كيام قيال اهلل ، متينة، ُمكمة، متامسكة: أي چڇ چومعنى 

ميييين ُثقييييوب، : أي ،[١: امللييييك]چچ  چ            ڃ ڃ         ڃ  ڃ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  

ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    چ ، حاول ميرة ثانيية، وثالثية [١: امللك] چچ  ڇ    ڇ چ .  وصدوع

 . د ُثقباا واحداا، يف هذا البناء املُحكمحرس البَص أن ُي، [٢:امللك] چڎ    

شيري إلييه عليامء الفليك، أهنيا هيل املقصيود هيا ميا ي، وهذه السموات السبع، ال ندرك كيفيتها

وهذه النجيوم أكيرب مين الشيمس ، إن كل جمرة يتبعها قريب من مئة مليون نجم: ويقولون، جّراتامل

وأن املبارش لنا منها هي ، لكننا نؤمن بوجود سبع سموات. أم أهنا غري ذلك؟ اهلل أعلم، بآالف املرات

 . السامء الدنيا



و هيذا هي، بحيث ال حَييد ُجرم ساموي عن جمراه ِقيد َأْنُملية،  وجود نظام حيكمهاوالبناء يدل عىل

 . هائالشد واسحكام واستقان يف بنا

: يالنسبة مليا ُتدركيه أبصيارنا، وهيبل ذكر أعظمها ب، ذكر بعض آياهتا، السامء ثم ملّا ذكر اهلل 

 :ووصفها هذا الوصف اجلميل املُعرّب . الشمس

  چ  ڍڇ  ڇ  ڍ  چ *  

وزاد ذليك بيأن . فهو جَملبة للنور وجَملبة للدفء. اسضاءة، واحلرارة: فإن الرساج ُيمع وصفني

 .ويترِقد  فهو َيتوهج چڍ  چ : قال

فلذلك ال . شتان بني الشمس والقمر؛ فالقمر كوكب ذو ُجرم بارد، كاملرآة، يعكس نور الشمس

أميا الشيمس فإهنيا تتيوهج، . لكنه دون إضياءة الشيمس، وإن ُكنّا نجُد منه نوراا ، نجد من القمر دفئاا 

بصيحة  احلرارة واسضاءة، أمور حيوية كثرية جيداا، تتعليق: ويرتتب عىل ذلك، أي، وتبعث باحلرارة

وال ريب أن العلوم احلديثة؛ مين عليوم . اسنسان، وبنمو النبات، وغري ذلك مما ُندركه، وما ال ُندركه

لكين الَقيْدر ، كشفت آفاقاا واسيعة يف هيذا املقيام، الفلك، وعلوم األحياء، وعلوم وظائف األعضاء

وهم َيتنعميون بضيوء الشيمس فإن الناس ُيدركون ذلك، ، الذي بّينه اهلل  لعباده كاٍف يف إقامة احلجة

 . واحليوان، النباتودفئها، وبرؤية أثرها عىل 

 چ ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ        ٹ ٹثم * 

. السيامء: وقيل. الرياح: وقيل. السحاب: قيل إن املراد ها: قيل فيها عدة أقوال چڎ چ و

 . وأقرها األول

حب التي تسيافر إلينيا مين أمياكن بعييدة، عين تسيليط اهلل لضيوء الشيمس، نشيأت  فهذه السُّ

فتتبخر كميات هائلية مين ميياه البحيار، وترقيى يف ، ووهجها، عىل املسطحات اهلائلة من املحيطات

 طرهيا،قْ تَ  راتطاكالقيثيم ُيرسيل اهلل الريياح ، بعضها إىل بعيضوينضم  طبقات السامء، ثم تتكثف،

، َيسيوقها اهلل . بعيدة عن مصادر امليياهكاملناطق القاّرّية، ال، إىل أرض قاحلة، وحتملها إىل بلد ميت

فحينئذ ُتعتَص، فُتنزل ُعصيارهتا ، املكان الذي أراد أن ُتنزل فيه َحولتها عىلهذه الرياح، حتى ُيوقفها 



ولو اجتمع َمْن بأقطيار األرض، عيىل أن ينقليوا  .حي اهلل  هذا املاء أرضاا ميتةفيُ ، هذا املكان امليت يف

 . ُعرْش ِمعشار هذا املاء مل يتمكنوا

 .ماء طهور، ماء نقي، هو ماء مطلق چڎ چ: وقوله تعاىل

فسبحان مين َحيل هيذه األطنيان مين امليياه، بيني السيامء . غزيراا، كثرياا : أي چڈ    چومعنى  

 . ثم صبها حيث شاء، واألرض

، فكيأن (البياء)بمعنيى  چڌچنجعل . الرياح: چڎ چي بأن املراد ب وعىل القول اآلخر،

. لكين القيول األول أوىل، ألن الرياح هي التي تسوق السحاب. وأنزلنا بالرياح ماءاا ثجاجاا : التقدير

 .فإشارة إىل ُعلّوها، وكلُّ ما عالك فهو سامء لك، وأما من فرسها بالسامء

أرض ، فتبيارك اهلل چکک   ک  کژ  ژ    ڑ  ڑ  چ         ٹ ٹكام ْوق حلكمة وهذا السر 

فإذا ها ُتنبت أزاهيري، وُحبوبياا، وثيامراا، ، ُيصب عليها ماء السامء، قاحلة غرباء، ال ترى فيها أثراا حلياة

 . فمن أودع األرض هذه البذور وأنبتها؟ إنه اهلل سبحانه وتعاىل !وفواكه

 چ   کژ  ژ    ڑ  ڑ  چ         ٹوقوله * 

احلبوب؛ مين ُبير، وشيعري، وأرز، وغيري أنواع اسم جنس يشمل كل ما َيطر ببالك من : احلَبُّ  

وكيل هيذا مين َجيّراء . يشمل كل نبات مما يأكله اآلدمي، وتأكله احليوانيات: وكذلك النبات. ذلك

 .ات إىل هذه األرضيرعصَسْوق اهلل  هلذه امل

 چکک   ک  چ         ٹوقوله * 

 چک   چ: وهليذا قيال. تسرته: وُسميت جنات؛ ألهنا ُُتِنُّ صاحبها، أي. البساتني: اجلنات هي

كل ذلك من آثيار ، فإهنا لكثرهتا، التفر بعضها عىل بعض، وامللتف فيها أغصان األشجار، ملتفة: أي

ح فيهيا الطييور، َتصيد، فإذا ها تتحول إىل حديقة َغنرياء، ماء السامء، الذي سقى اهلل ي به هذه األرض

 . وترعى فيها السائمة، ويأكل منها اسنسان

 أرأيَت هذه السلسلة املتالحقة من اآليات الكونية العظيمة، كيف ُتالمس ِشةاف القلب؟ 



ثيم ال ننتبيه هليذه املعياين ، صييفاا وشيتاءا ، ثم أال تعجب ِمن أن هذه املظاهر ُتقابُلنا صباح مسياء

 ! يهاالعظيمة التي أودعها اهلل ي ف

ثم تأمل ثالثاا، يف هؤالء املخاطبني، من كفار قريش، الذين ُينكرون البعيث، وُينكيرون القيرآن، 

كييف أن اهلل أيقظهيم، ونيّبههم، وَحيّرك عقيوهلم ، وُينكرون الرسالة، وُينكرون توحييد اهلل بالعبادة

ُمتكررة، رتيبة، ال حُتدث يف لكنها معرفة باردة؛ ألهنا مناظر ، فهم يرون ذلك دوماا، ويعرفونه، البليدة

فام أشبههم بإنسان ساٍه، غافل، أتاه َمن أتياه، فأمسيكه مين منكبييه، وهيّزه، ، نفوسهم األثر املطلوب

 ڈ]: لكن كام قال اهلل ، َمشدوهاا لَِينظر أين أنت؟ فقام، اعترب، َتفّكر، َتبَّص ، انظر، انتبه: وقال له

: وقال  عاال     {101:يونس} [   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

، فاآلييييييات  [٢١:العنكبيييييوت] چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ

فألجل ذليك سياق ي  هيذه اآلييات املتتابعية، ، موجودة، ومبثوثة، ولكن ال ينتفع ها إال أهل اسيامن

مين إذا كنيتم ُتقيرون : لِيصل هم إىل النتيجة املنطقية؛ وهيي، سخراج هؤالء من غفلتهم، وسدرهتم

ر آييات ييف عشي، بيىل، بيىل، فتقوليون بيىل چٿ  ٿ      ٹ    ٹ چ  :أول وهلية، ومين أول سيؤال

فمن املستحق للعبادة إذاا؟ أهو الذي صنع ذليك أم غيريه ممين مل ، هو الذي صنع ذلك بأن، متالحقة

اذ اختي   وهلييذا ملّيا أبطييل اهلل. يصنع شيئاا؟ ال شيك أن املسيتحق للعبيادة هيو مين صييينع ذليك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : بنفي ذلك عنها فقيال، آهلة ركني قالياملش

فييييال ُمسييييوِّ  ، [١: الفرقييييان] چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  

 چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ    چ : ألبيييه  وقييال إبييراهيم !.لعبييادهتم إذا

 . كاملة من مل يكن متصفاا بصفات الفال يستحق العباد ،[٢٧: مريم]

 :الفوائد المستنبطة

 .توحيد األلوهية أن توحيد الربوبية أساس  :الفائدة األوىل 

وبعض الناس َيطيش . العناية ببيان أدلة الربوبية، وشواهدها يف النفس، واآلفاق :الفائدة الثانية 

ملّا رأى أن ! هذا توحيد أِب جهل: فيقلل من شأن احلديث يف توحيد الربوبية، وربام قال ، عنده امليزان

وبية واحلق أن توحيد الرب! ظنر أن ذلك يقتيض الةض من توحيد الربوبية ، املهم هو توحيد العبادة



ڱ  ڱ  ں  چ : وتأمل قول اهلل  يف سورة البقرة. هو األساس الذي يبنى عليه توحيد العبادة

فطالبهم بالعبادة ُُمتجاا عليهم بأنه  ،[٧٦: البقرة] چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ۓ     ۓ      ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے چ   :ثم قال، خلقهم، والذين من قبلهم

فابتدأ باألمر  ،[٧٧: البقرة]چڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

 .الربوبية دالئلبالعبادة، وختم بالنهي عن الرشك، و ذكر بينهام 

جيه بيه املرشيكون، وفكيام  وُ :  يف املشاهد املتكررة إيقاظ العقول البليدة، للتفكر :الفائدة الثالثة 

 .وأال تتحول هذه املشاهد حولنا إىل ُجثث هامدة، فينبةي أن نعظ أنفسنا به

فهيذه اآلييات املبثوثية يف : االستدالل بالسهل املشياهد، قبيل الصيعب اخلفيي :الفائدة الرابعة 

، ُييدركها الكبيري، والصيةريبل ، ُمارضات سقامة الدليل عليهاال نحتاج إىل ، الكون سهلة، مشاهدة

العقييدة، عيىل الطيرق  ُموج لبنياءفال . وكل أطباق الناس، واحلْضي، والبدوي، والعامل، واجلاهل

 . الكالمية، واألدلة الفلسفية الةامضة

فأسلوب االستفهام : يف األدلة ب االستفهام، والتنويع، والتكثرياستعامل أسلو :الفائدة اخلامسة

نيوع واحيد؛ ألن  ر عىليمل يقتص فاهلل: التنويعأسلوب  و، چٿ  ٿ      ٹ    ٹ چ         ٹقوله كام يف 

القلوب هلا مفاتيح، فقد يتأثر اسنسان بمعنى من املعاين، أو مشهد من املشاهد، ويتيأثر غيريه بةيريه، 

وأسيلوب التكثيري يف األدلية؛ ألن تيواِّل األدلية، وكثرهتيا تيؤثر يف . ألسباب وّزعها اهلل عىل بني آدم

فكل هذه األساليب الرتبوية، اسيامنيية، . هومن أدمن الّطْرق أوشك أن ُيفتح ل، كتتابع الّطْرق، النفس

 .ينبةي أن يستفيد منها الداعية إىل اهلل  يف إقناع غريه، ويف التأثري، واملوعظة

 


