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 4 يوم يكُونُ الناس كَالْفَراِش الْمبثُـوِث  3 وما أَدراك ما الْقَاِرعةُ     2 ما الْقَاِرعةُ    1الْقَاِرعةُ  +  

 وأَمـا مـن     7 فَهو ِفي ِعيشٍة راِضيٍة      6أَما من ثَقُلَت مواِزينه      فَ 5وتكُونُ الِْجبالُ كَالِْعهِن الْمنفُوِش     
 هاِزينوم فَّتةٌ 8خاِويه ه9 فَأُم ها ِهيم اكرا أَدمةٌ 10 واِميح ار11 ن( 

|     |     | 
فهـي  ،  وحي بالقرع واللطم  والقارعة ت . والغاشية،  واحلاقة،  والصاخة،  كالطامة. القيامة:  القارعة

 . تقرع القلوب وهلا
فهي تعرض مشهدا    .. وما تنتهي إليه  . وما يقع فيها  . حقيقتها.  والسورة كلها عن هذه القارعة    

 . من مشاهد القيامة
فيبدو الناس يف ظله صغارا ضئاال      .  واملشهد املعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس واجلبال        

مستطارون مستخفون يف حرية الفراش الذي يتـهافت علـى           " كالفراش املبثوث  " فهم: على كثرم 
وتبدو اجلبال اليت كانت ثابتة راسخة كالصوف       ! وال يعرف له هدفا   ،  وهو ال ميلك لنفسه وجهة    ،  اهلالك

فيتسـق  ،  فمن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة      ! املنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حىت األنسام      
مع آثار القارعة يف النـاس واجلبـال        ،  واجلرس الذي تشترك فيه حروفه كلها     ،  ل الذي يلقيه اللفظ   الظ

 ! متهيدا ملا ينتهي إليه املشهد من حساب وجزاء، وتلقي إحياءها للقلب واملشاعر! سواء
|     |     | 

 "  .. ؟  وما أدراك ما القارعة؟ ما القارعة. القارعة " 
لتلقي بظلها وجرسها   . بال خرب وال صفة    " القارعة:  " مة مفردة كأا قذيفة    لقد بدأ بإلقاء الكل   

 ! اإلحياء املدوي املرهوب
فهي األمر املستهول الغامض الذي يثري الدهش        "  .. ؟  ما القارعة :  "  مث أعقبها سؤال التهويل   

 ! والتساؤل
، كرب من أن حييط ا اإلدراك     فهي أ  "  .. ؟  وما أدراك ما القارعة   :  " مث أجاب بسؤال التجهيل   

 ! وأن يلم ا التصور
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 : فماهيتها فوق اإلدراك والتصور كما أسلفنا. ال مباهيتها،  مث اإلجابة مبا يكون فيها
  "  .. وتكون اجلبال كالعهن املنفوش، يوم يكون الناس كالفراش املبثوث " 

|     |     | 
. وترجف منه األوصال ارجتافـا    ،  ه القلوب شعاعا  مشهد تطري ل  .  هذا هو املشهد األول للقارعة    

 : مث جتيء اخلامتة للناس مجيعا! وحيس السامع كأن كل شيء يتشبث به يف األرض قد طار حوله هباء
وما أدراك  . وأما من خفت موازينه فأمه هاوية     ،  فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية        " 

  " . ! نار حامية؟ ما هيه
وهذا ما يلقيه   . وقيما ليس هلا عنده اعتبار    ،  قيما هلا عند اهللا اعتبار    :  وخفتها تفيدنا   وثقل املوازين 

فالدخول يف جدل عقلي ولفظي حول هـذه        . ما يريده اهللا بكلماته    - واهللا أعلم  - وهذا،  التعبري جبملته 
 ! وعبث ينشئه الفراغ من االهتمام احلقيقي بالقرآن واإلسالم، التعبريات هو جفاء للحس القرآين

ويدعها جمملة بال    "  .. فهو يف عيشة راضية    " يف اعتبار اهللا وتقوميه    " فأما من ثقلت موازينه    " 
 . توقع يف احلس ظالل الرضى وهو أروح النعيم، تفصيل

واألم هي مرجع الطفـل      ..  " يةفأمه هاو  " يف اعتبار اهللا وتقوميه    " وأما من خفت موازينه    " 
وفيه كذلك  . وتنسيق خاص ،  ويف التعبري أناقة ظاهرة   ! فمرجع القوم ومالذهم يومئذ هو اهلاوية     . ومالذه

 : غموض ميهد إليضاح بعده يزيد يف عمق األثر املقصود
  "  .. ؟ وما أدراك ما هيه " 

 ! عن حدود التصور وحيز اإلدراكإلخراج األمر ،  سؤال التجهيل والتهويل املعهود يف القرآن
 :  مث جييء اجلواب كنربة اخلتام

  "  .. نار حامية " 
فماذا . واألم عندها األمن والراحة   ! أمه اليت يفيء إليها ويأوي    !  هذه هي أم الذي خفت موازينه     

 ! ! احلامية .. النار .. اهلاوية .. هو واجد عند أمه هذه
 ! قة القاسية إا مفاجأة تعبريية متثل احلقي
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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 وحيد وأهله ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة الت

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

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

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

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

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    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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