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 فَوسطْن ِبِه   4 فَأَثَرنَ ِبِه نقْعا     3 فَالْمِغرياِت صبحا    2 فَالْموِرياِت قَدحا    1والْعاِدياِت ضبحا   + 

 أَفَلَا يعلَـم    8 وِإنه ِلحب الْخيِر لَشِديد      7 وِإنه علَى ذَِلك لَشِهيد      6 ِإنَّ الِْإنسانَ ِلربِه لَكَنود      5جمعا  
 )11 ِإنَّ ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَّخِبري 10 وحصلَ ما ِفي الصدوِر 9ِإذَا بعِثر ما ِفي الْقُبوِر 

|     |     | 
ينتقل من احداها إىل األخـرى قفـزا        ،  يعة عنيفة مثرية   جيري سياق هذه السورة يف ملسات سر      

حىت ينتهي إىل آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفـظ والظـل   ، يف خفة وسرعة وانطالق،  وركضا ووثبا 
 ! كما يصل الراكض إىل اية املطاف! واملوضوع واإليقاع

املـثرية للنقـع   ،  ة مع الصباح  املغري،  القادحة للشرر حبوافرها  ،   وتبدأ مبشهد اخليل العادية الضاحبة    
 ! وتثري يف صفوفه الذعر والفرار، الداخلة يف وسط العدو فجأة تأخذه على غرة، وهو الغبار

 !  يليه مشهد يف النفس من الكنود واجلحود واألثرة والشح الشديد
 !  مث يعقبه مشهد لبعثرة القبور وحتصيل ما يف الصدور

. إىل ايتها مجيعا   .. وتنتهي البعثرة واجلمع  ،  ينتهي الكنود والشح  و،   ويف اخلتام ينتهي النقع املثار    
  "  .. . إن ربك م يومئذ خلبري:  " فتستقر هناك. إىل اهللا

تناسب اجلو الصاخب املعفر الذي تنشئه القبور       ،   واإليقاع املوسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة     
واألثـرة والشـح    ،   تناسب جو اجلحود والكنـود     كما،  والصدور احملصل ما فيها بشدة وقوة     ،  املبعثرة
تثريه اخليل العادية   ،  اختاره من اجلو الصاخب املعفر كذلك     ،  فلما أراد هلذا كله إطارا مناسبا      .. الشديد

الداخلة ،  املثرية للنقع والغبار  ،  املغرية فجاءة مع الصباح   ،  القادحة حبوافرها ،  الصاخبة بأصواا ،  يف جريها 
 . )1(فكان اإلطار من الصورة والصورة من اإلطار  .. .  غري انتظاريف وسط العدو على

|     |     | 
إن  .. فوسطن به مجعا  ،  فأثرن به نقعا  ،  فاملغريات صبحا ،  فاملوريات قدحا ،  والعاديات ضبحا  " 

  "  .. . وإنه حلب اخلري لشديد. وإنه على ذلك لشهيد. اإلنسان لربه لكنود
                                                 

 . دار الشروق" . يف القرآن التصوير الفين "  فصل التناسق الفين يف كتاب )1(
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ويصف حركاا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عـدوها وجريهـا   ، املعركة يقسم اهللا سبحانه خبيل     
مغرية يف الصـباح    ،  قارعة للصخر حبوافرها حىت توري الشرر منها      ،  ضاحبة بأصواا املعروفة حني جتري    

وهي تتوسط صفوف األعـداء     . غبار املعركة على غري انتظار    . مثرية للنقع والغبار  ،  الباكر ملفاجأة العدو  
 ! وقع بينهم الفوضى واالضطرابعلى غرة فت

والقسم باخليـل يف هـذا       .. .  إا خطوات املعركة على ما يألفه املخاطبون بالقرآن أول مرة         
بعد الشعور بقيمتها يف ميزان اهللا والتفاته سـبحانه  ، اإلطار فيه إحياء قوي حبب هذه احلركة والنشاط هلا      

 ؟ إليها
 أما الذي يقسم اهللا   . قسم عليها واملعقب ا كما أسلفنا      وذلك فوق تناسق املشهد مع املشاهد امل      

حقيقة ينبهه القرآن   . حني خيوى قلبه من دوافع اإلميان     ،  فهو حقيقة يف نفس اإلنسان    ،  عليه - سبحانه -
 : وثقل وقعها يف كيانه، ليجند إرادته لكفاحها مذ كان اهللا يعلم عمق وشائجها يف نفسه، إليها

  "  .. وإنه حلب اخلري لشديد. وإنه على ذلك لشهيد. كنودإن اإلنسان لربه ل " 
ويتمثل كنوده وجحوده يف مظاهر شىت تبدو       . وينكر جزيل فضله  ،   إن اإلنسان ليجحد نعمة ربه    

أو لعله  . وكأنه يشهد على نفسه ا    . فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه احلقيقة       ،  منه أفعاال وأقواال  
يوم ينطق باحلق علـى      "  .. وإنه على ذلك لشهيد   :  " قيامة بالكنود واجلحود  يشهد على نفسه يوم ال    

 ! نفسه حيث ال جدال وال حمال
ولكن كما يتمثله ماال    . ومن مث حيب اخلري   ،  فهو شديد احلب لنفسه    " وإنه حلب اخلري لشديد    " 

  .. . وسلطة ومتاعا بأعراض احلياة الدنيا
. فيغري من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته     . لط اإلميان قلبه  ما مل خيا  . وهذا طبعه .  هذه فطرته 

ويريه القـيم   . كما يبدل أثرته وشحه إيثارا ورمحة     . وحييل كنوده وجحوده اعترافا بفضل اهللا وشكرانا      
وهي قيم أعلى من املال والسلطة واملتاع احليواين       . احلقيقية اليت تستحق احلرص والتنافس والكد والكدح      

  .. بأعراض احلياة الدنيا
ومهمـا كـربت    . صغري االهتمامـات  ،  حقري املطامع . حقري صغري  - بغري إميان  -  إن اإلنسان 

، مقيـدا حبـدود العمـر   ، فإنه يظل مرتكسا يف محأة األرض، وتعالت أهدافه، واشتد طموحه . أطماعه
وأبعد مـن احليـاة     ،  ال يطلقه وال يرفعه إال االتصال بعامل أكرب من األرض          .. سجينا يف سجن الذات   
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وتتصل فيه الدنيا باآلخرة    ،  ويعود إىل اهللا األبدي   ،  عامل يصدر عن اهللا األزيل     .. وأعظم من الذات  ،  الدنيا
  .. إىل غري انتهاء

|     |     | 
لتحطـيم قيـد    ،  واجلحود واألثرة والشح   ومن مث جتيء اللفتة األخرية يف السورة لعالج الكنود          

وتوقظ مـن غفلـة     ،  مع عرض مشهد البعث واحلشر يف صورة تنسي حب اخلري         . النفس وإطالقها منه  
 : البطر

  "  .. ؟ وحصل ما يف الصدور، أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور " 
وحتصـيل ألسـرار    . ثريبعثرة ذا اللفظ العنيف امل    . بعثرة ملا يف القبور   .  وهو مشهد عنيف مثري   

فاجلو كله عنـف   .. حتصيل ذا اللفظ العنيف القاسي. الصدور اليت ضنت ا وخبأا بعيدا عن العيون       
 ! وشدة وتعفري

مث ليـدع  . ألن علمه ذا وحده يكفي هلز املشاعر      ؟  وال يذكر ماذا يعلم   ؟   أفال يعلم إذا كان هذا    
ما ميكن أن يصاحب هذه احلركات العنيفة من آثار         وتتصور كل   ،  وترود كل مراد  ،  تبحث عن اجلواب  

 ! وعواقب
 : وكل مصري، وكل أمر،  وخيتم هذه احلركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء

  "  .. إن رم م يومئذ خلبري " 
واهللا خبري م يف كل وقت       .. وبأحواهلم وأسرارهم  " يومئذ " وإنه خلبري م  .  فاملرجع إىل رم  

إا خـربة    .. . آثار هي اليت تثري انتباههم هلا يف هذا املقام         " يومئذ " ولكن هلذه اخلربة  .  كل حال  ويف
 ! وهذا املعىن الضمين هو الذي يلوح به يف هذا املقام. خربة وراءها حساب وجزاء. وراءها عاقبة

|     |     | 
معـىن ولفظـا     .. ا القـرار  حىت ينتهي إىل هذ    ..  إن السورة مشوار واحد الهث صاخب ثائر      

 ! على طريقة القرآن، وإيقاعا
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

راهيم عليهمـا  مبلة اخلليلني حممد وإب 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        |
 .ماملناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسال 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        ني،دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارم         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

ـ          دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      | ال الطواغيـت   األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قت
 . 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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