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 +   كَاثُرالت اكُم1أَلْه     قَاِبرالْم مترى زتونَ 2 حلَمعت فوـونَ  3 كَلَّا سلَمعت فوكَلَّا س ثُم 

 ثُم لَتسأَلُن يومِئـٍذ     7 ثُم لَترونها عين الْيِقِني      6 الْجِحيم    لَترونَّ 5 كَلَّا لَو تعلَمونَ ِعلْم الْيِقِني       4
  _8عِن النِعيِم 

|     |     | 
ميد . قائم على شرف عال   ،   هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأمنا هي صوت نذير          

، وا على اهلاوية وعيـوم مغمضـة      أشرف،  يصيح بنوم غافلني خممورين سادرين    . بصوته ويدوي بنربته  
 : فهو ميد بصوته إىل أعلى وأبعد ما يبلغ. وحسهم مسحور

  "  .. حىت زرمت املقابر. أهلاكم التكاثر " 
أيها الالهون املتكاثرون باألموال واألوالد وأعراض احليـاة وأنـتم          .  أيها السادرون املخمورون  

أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إىل حفـرة         . يهأيها املخدوعون مبا أنتم فيه عما يل      . مفارقون
  " . أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر " فقد .. استيقظوا وانظروا .. ضيقة ال تكاثر فيها وال تفاخر

 :  مث يقرع قلوم ول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة املقابر يف إيقاع عميق رزين
  "  .. كال سوف تعلمون " 

 : هذا اإليقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصني ويكرر 
ال ،  وتلوحيا مبا وراءه من أمر ثقيـل      ،  مث يزيد التوكيد عمقا ورهبة     " . مث كال سوف تعلمون    " 

 : يتبينون حقيقته اهلائلة يف غمرة اخلمار واالستكثار
  "  .. كال لو تعلمون علم اليقني " 

 :  مث يكشف عن هذه احلقيقة املطوية الرهيبة
  "  .. لترون اجلحيم " 

 :  مث يؤكد هذه احلقيقة ويعمق وقعها الرهيب يف القلوب
  "  .. مث لتروا عني اليقني " 
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والنـاعم  ،  والسادر يتلفـت  ،  والغافل يتنبه ،  الذي يدع املخمور يفيق   ،   مث يلقي باإليقاع األخري   
 يرتعش ويرجتف مما يف يديه من نعيم 

  " ! ممث لتسألن يومئذ عن النعي " 
؟ أم من معصية ويف معصـية     ؟  أمن طاعة ويف طاعة   ؟  وفيم أنفقتموه ؟   لتسألن عنه من أين نلتموه    

 ؟ هل استأثرمت؟ هل شاركتم؟ هل أديتم؟ هل شكرمت؟ أم من حرام ويف حرام؟ أمن حالل ويف حالل
فهو عبء تستخفونه يف غمرتكم وهلوكم ولكـن         .. عما تتكاثرون به وتتفاخرون    " لتسألن " 

 ! وراءه ما وراءه من هم ثقيل
|     |     | 

وتدع القلب مـثقال    . وتلقي يف احلس ما تلقي مبعناها وإيقاعها      .  إا سورة تعرب بذاا عن ذاا     
 ! مشغوال م اآلخرة عن سفساف احلياة الدنيا وصغائر اهتماماا اليت يهش هلا الفارغون

أهلاكم التكـاثر حـىت زرمت       ..  "  إا تصور احلياة الدنيا كالومضة اخلاطفة يف الشريط الطويل        
مث ميتد الزمن بعد ذلـك ومتتـد         .. وتنتهي ومضة احلياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغرية       ..  " املقابر
  .. تعبريي الفريدفتتسق احلقيقة مع النسق ال. ويقوم األداء التعبريي ذاته ذا اإلحياء؛ األثقال

بإيقاعاا الصاعدة الذاهبة يف الفضـاء إىل       ،   وما يقرأ اإلنسان هذه السورة اجلليلة الرهيبة العميقة       
حىت يشعر بثقل ما علـى عاتقـه مـن      .. الرصينة الذاهبة إىل القرار العميق يف ايتها      ،  بعيد يف مطلعها  

 !  حيمل ما حيمل منها وميضي به مثقال يف الطريقأعقاب هذه احلياة الوامضة اليت حيياها على األرض مث
 ! ! !  مث ينشئ حياسب نفسه على الصغري والزهيد
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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    اإلميان، والصدعدعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .ج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالماملناه 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        صرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،      دعوة إىل الب   |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

ألصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت            ا 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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