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 يومِئـٍذ   3 وقَالَ الِْإنسانُ ما لَها      2 وأَخرجِت الْأَرض أَثْقَالَها     1ِإذَا زلِْزلَِت الْأَرض ِزلْزالَها     + 

 فَمـن يعمـلْ   6 يومِئٍذ يصدر الناس أَشتاتا لِّيروا أَعمالَهم     5ها   ِبأَنَّ ربك أَوحى لَ    4تحدثُ أَخبارها   
 هرا يريٍة خ7ِمثْقَالَ ذَر هرا يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعن يم8 و_  

|     |     | 
وحنـن  . األخرىومكية يف بعض الروايات    ؛   هذه السورة مدنية يف املصحف ويف بعض الروايات       

 . وأسلوا التعبريي وموضوعها يؤيدان هذا، نرجح الروايات اليت تقول بأا مكية
وصـيحة  . هزة يشترك فيها املوضوع واملشهد واإليقاع اللفظي      .  إا هزة عنيفة للقلوب الغافلة    

يف بضـع   فما يكادون يفيقون حىت يواجههم احلساب والوزن واجلزاء         ؛  قوية مزلزلة لألرض ومن عليها    
 ! فقرات قصار

  .. . يتمثل يف هذه السورة متثال قويا،  وهذا هو طابع اجلزء كله
|     |     | 

يومئـذ حتـدث   ؟ وقال اإلنسان ماهلا،  وأخرجت األرض أثقاهلا  ،  إذا زلزلت األرض زلزاهلا    " 
  " . أخبارها بأن ربك أوحى هلا

، وتنفض ما يف جوفها نفضا    ،  وتزلزل زلزاال  ، إنه يوم القيامة حيث ترجتف األرض الثابتة ارجتافا       
الـيت  ،  وكأا تتخفف من هذه األثقـال     . وخترج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغريها مما محلته طويال         

 ! محلتها طويال
وخييل إليهم أم يترحنـون     ؛   وهو مشهد يهز حتت أقدام املستمعني هلذه السورة كل شيء ثابت          

مشهد خيلع القلوب من كل ما تتشبث بـه مـن هـذه             ! تز ومتور واألرض من حتتهم    ،  ويتأرجحون
ويودع فيها حركة   ،  وهو اإلحياء األول ملثل هذه املشاهد اليت يصورها القرآن        ؛  وحتسبه ثابتا باقيا  ،  األرض

 ! تكاد تنتقل إىل أعصاب السامع مبجرد مساع العبارة القرآنية الفريدة
ورسم انفعاالتـه وهـو     ،  حيال املشهد املعروض   " ناإلنسا "  ويزيد هذا األثر وضوحا بتصوير    

 : يشهده
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  "  .. ؟ ما هلا: وقال اإلنسان " 
ويشهد ما ال   ،  ويواجه ما ال يدرك   ،  الذي يرى ما مل يعهد    ،   وهو سؤال املشدوه املبهوت املفجوء    

ـ  ؟  ماهلا؟  ما الذي يزلزهلا هكذا ويرجها رجا     ؟  ماهلا. ميلك الصرب أمامه والسكوت    ل علـى   وكأنه يتماي
 ! وكل ما حوله ميور مورا شديدا، وحياول أن ميسك بأي شيء يسنده ويثبته؛ ظهرها ويترنح معها

واهلـالك  ،  وكان يصاب منها باهللع والذعر    . قد شهد الزالزل والرباكني من قبل      " واإلنسان " 
قع مـن الـزالزل   ولكنه حني يرى زلزال يوم القيامة ال جيد أن هناك شبها بينه وبني ما كان ي      ،  والدمار

وال يـذكر لـه     ،  أمر ال يعرف له سرا    . فهذا أمر جديد ال عهد لإلنسان به      . والرباكني يف احلياة الدنيا   
 ! أمر هائل يقع للمرة األوىل. نظريا

 أخبارها بأن ربك أوحى هلا    حتدث   " يوم يقع هذا الزلزال ويشده أمامه اإلنسان       "  .. يومئذ " 
بـأن   " لقد كان ما كان هلـا      .. وتصف حاهلا وما جرى هلا    ،  أخبارهايومئذ حتدث هذه األرض     "  .. 

 " فأطاعت أمر رـا   ! وأن خترج أثقاهلا  ،  وأن تزلزل زلزاهلا  ،  وأمرها أن متور مورا    ..  " ربك أوحى هلا  
فهذا احلال حديث واضح عما وراءه من أمر اهللا ووحيـه           . حتدث أخبارها  "  .. وأذنت لرا وحقت  

  .. أليها
    ||     |  

واضـطرابا  ،  ودهشة وعجبا ،  واإليقاع يلهث فزعا ورعبا   ،  مشدوه مأخوذ  " اإلنسان "  وهنا و 
هنا يواجه مبشهد احلشـر     ؟  ماهلا ماهلا : ال يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل      " اإلنسان " هنا و  .. ومورا

 : واحلساب والوزن واجلزاء
ومن يعمل مثقال   . يعمل مثقال ذرة خريا يره    فمن  . يومئذ يصدر الناس أشتاتا لريوا أعماهلم      " 

  " . ذرة شرا يره
نرى مشهدهم شتيتا    "  .. يومئذ يصدر الناس أشتاتا   :  "  ويف حملة نرى مشهد القيام من القبور      

. وهو مشهد ال عهد لإلنسان به كذلك من قبـل          "  .. كأم جراد منتشر   " منبعثا من أرجاء األرض   
 "  .. يوم تشقق األرض عنـهم سـراعا   :  " يعا تنبعث من هنا ومن هناك     مشهد اخلالئق يف أجياهلا مج    

وال ينظـر وراءه وال     ،  ال يلوي علـى شـيء     ! وحيثما امتد البصر رأى شبحا ينبعث مث ينطلق مسرعا        
لكل امرئ منهم يومئذ شـأن      .  " شاخصة أبصارهم ،  ممدودة رقام  " مهطعني إىل الداع  :  " حواليه

  " . يغنيه
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  .. . مذهل. مرعب. مفزع. هائل مروع.  إنه مشهد ال تعرب عن صفته لغة البشر
 كل أولئك وسائر ما يف املعجم من أمثاهلا ال تبلغ من وصف هذا املشهد شيئا مما يبلغه إرسـال                   

 ! اخليال قليال يتماله بقدر ما ميلك ويف حدود ما يطيق
إم ذاهبون إىل    .. وهذه أشد وأدهى   "  .. هلملريوا أعما  "  ..  " يومئذ يصدر الناس أشتاتا    " 

ومواجهة اإلنسان لعمله قد تكون أحيانـا      . ويواجهوا جزاءها ،  ليواجهوها،  حيث تعرض عليهم أعماهلم   
ويشيح بوجهه عنه لبشاعته    ،  وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبني نفسه         . أقسى من كل جزاء   

، فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس األشهاد       .  ولذع الضمري  حني يتمثل له يف نوبة من نوبات الندم       
 ! ؟ يف حضرة اجلليل العظيم اجلبار املتكرب

 ! وأن يواجهوا مبا كان منهم، جمرد أن يروا أعماهلم ..  إا عقوبة هائلة رهيبة
 . ا ووراء رؤيتها احلساب الدقيق الذي ال يدع ذرة من خري أو من شر ال يزا وال جيازي عليه

  ..  " ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره " 
إا اهلباءة اليت تـرى يف      : وكانوا يقولون . إا البعوضة : كان املفسرون القدامى يقولون    ..  ذرة
  .. . فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة .. . ضوء الشمس

وأنه أصغر بكثري من تلك اهلباءة اليت ترى        ،  حيمل هذا اإلسم  فنحن اآلن نعلم أن الذرة شيء حمدد        
إمنا . أما الذرة فال ترى أبدا حىت بأعظم ااهر يف املعامل         . فاهلباءة ترى بالعني اردة   ،  يف ضوء الشمس  

وكـل مـا رآه هـو       . مل يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه وال مبجهره        ! يف ضمري العلماء   " رؤيا " هي
 ! آثارها

 !  .. . حتضر ويراها صاحبها وجيد جزاءها، من خري أو شر، هذه أو ما يشبهها من ثقل ف
هذه صغرية ال حساب    : وال يقول . خريا كان أو شرا   . شيئا من عمله   " اإلنسان "  عندئذ ال حيقر  

 إمنا يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله إرتعاشة ذلك امليزان الدقيق الذي ترجح بـه               . هلا وال وزن  
 ! الذرة أو تشيل

  .. إال يف القلب املؤمن ..  إن هذا امليزان مل يوجد له نظري أو شبيه بعد يف األرض
ويف األرض قلوب ال تتحرك للجبـل مـن          .. .  القلب الذي يرتعش ملثقال ذرة من خري أو شر        

  .. لوال تتأثر وهي تسحق رواسي من اخلري دوا رواسي اجلبا .. الذنوب واملعاصي واجلرائر
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 ! ! مسحوقة حتت أثقاهلا تلك يف يوم احلساب،  إا قلوب عتلة يف األرض
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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 السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

 سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت          األصعدة للجهاد يف   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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