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 كَلَّا لَينبـذَنَّ    3 يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده      2 الَِّذي جمع مالًا وعدده      1ويلٌ لِّكُلِّ همزٍة لُّمزٍة     + 

 ِإنها علَـيِهم    7 الَِّتي تطَِّلع علَى الْأَفِْئدِة      6 نار اللَِّه الْموقَدةُ     5ةُ   وما أَدراك ما الْحطَم    4ِفي الْحطَمِة   
  _9 ِفي عمٍد ممددٍة 8مؤصدةٌ 

|     |     | 
وهي يف الوقت   . تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية يف حياة الدعوة يف عهدها األول            

حىت ما  ،  الذي يؤتى املال فتسيطر نفسه به     ،  صورة اللئيم الصغري النفس    .. يئةذاته منوذج يتكرر يف كل ب     
القيمة اليت ون أمامها مجيع القيم ومجيـع  . ويروح يشعر أن املال هو القيمة العليا يف احلياة    ! يطيق نفسه 

مـات النـاس    وأنه وقد ملك املال فقد ملك كرا      . وأقدار احلقائق . وأقدار املعاين . أقدار الناس : األقدار
 ! وأقدارهم بال حساب

حـىت دفـع    ! ال يعجز عن فعل شيء    ؛   كما يروح حيسب أن هذا املال إله قادر على كل شيء          
 ! ودفع قضاء اهللا وحسابه وجزائه إن كان هناك يف نظره حساب وجزاء. املوت وختليد احلياة

تدفعه إىل  ،  ه نفخة فاجرة  وتنطلق يف كيان  ؛   ومن مث ينطلق يف هوس ذا املال يعده ويستلذ تعداده         
سـواء  . يعيبهم بلسانه ويسخر منـهم حبركاتـه   .. وملزهم ومهزهم. االستهانة بأقدار الناس وكرامام  

باللفتـة  . بالغمز واللمـز  . بالقول واإلشارة  .. أو بتحقري صفام ومسام   ،  حبكاية حركام وأصوام  
 ! الساخرة واحلركة اهلازئة

. ن صور النفس البشرية حني ختلو من املروءة وتعرى مـن اإلميـان             وهي صورة لئيمة حقرية م    
وقد ى عـن السـخرية      . واإلسالم يكره هذه الصورة اهلابطة من صور النفوس حبكم ترفعه األخالقي          

يوحي بأنه  ،  إال أن ذكرها هنا ذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد         . واللمز والعيب يف مواضع شىت    
فجاء الـرد عليهـا يف       .. وجتاه املؤمنني  ع    واقعية من بعض املشركني جتاه رسول اهللا       كان يواجه حالة  

ولكنها ليست  . وقد وردت روايات بتعيني بعض الشخصيات     . والتهديد الرعيب ،  صورة الردع الشديد  
  .. فنكتفي حنن مبا قررناه عنها. وثيقة

وصـورة  ،  للعذاب مادية ونفسية   والتهديد جييء يف صورة مشهد من مشاهد القيامة ميثل صورة           
فصـورة اهلمـزة    . وقد لوحظ فيها التقابل بني اجلرم وطريقة اجلزاء وجو العقاب         . للنار حسية ومعنوية  
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وهو جيمع املال فيظنه كفيال     ،  الذي يدأب على اهلزء بالناس وعلى ملزهم يف أنفسهم وأعراضهم         ،  اللمزة
 " املهمـل املتـردي يف     " املنبوذ " تقابلها صورة ،  ملالصورة هذا املتعايل الساخر املستقوي با     ! باخللود
وإضـافتها هللا    " نار اهللا املوقدة   " وهي. فتحطم كيانه وكربياءه  ،  اليت حتطم كل ما يلقى إليها      " احلطمة

 " تطلـع  " وهي. وخيلع عليها رهبة مفزعة رعيبة    ،  غري معهودة ،  وختصيصها هكذا يوحي بأا نار فذة     
وتكملة لصـورة    .. وتكمن فيه السخرية والكربياء والغرور    ،  ث منه اهلمز واللمز   على فؤاده الذي ينبع   
وهو موثـق   ! وال يسأل عنه فيها أحد    ،  ال ينقذه منها أحد   ،  هذه النار مغلقة عليه    .. احملطم املنبوذ املهمل  

. تطلع. لينبذن. كال. عدده:  " ويف جرس األلفاظ تشديد   ! فيها إىل عمود كما توثق البهائم بال احترام       
ومـا أدراك مـا     . لينبذن يف احلطمـة   :  " ويف معاين العبارات توكيد بشىت أساليب التوكيد       " ممددة

كلـها   .. مث اإلجابة والبيان  . مث سؤال االستهوال  . فهذا اإلمجال واإلام   ..  " نار اهللا املوقدة  ؟  احلطمة
الـيت  . نار اهللا املوقدة .. . احلطمة. لينبذن .ويل " ويف التعبري ديد   .. من أساليب التوكيد والتضخيم   

  "  .. يف عمد ممددة. إا عليهم مؤصدة. تطلع على األفئدة
  " ! اهلمزة اللمزة "  ويف ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة

|     |     | 
 هو السالح البتار الصاعق     وكان.  لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها يف الوقت ذاته         

 . ويزلزل قلوب األعداء ويثبت أرواح املؤمنني، الذي يدمر كيد الكائدين
 :  وإنا لنرى يف عناية اهللا سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيني كبريين

 . تقبيح اهلبوط األخالقي وتبشيع هذه الصورة اهلابطة من النفوس:  األول
وإشعارهم بأن  ،  نني وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة اإلهانة        املنافحة عن املؤم  :  والثاين

ويف هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعالئها على الكيـد          .. ويعاقب عليه ،  ويكرهه،  اهللا يرى ما يقع هلم    
  .. . اللئيم
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ـ  دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |  عرة إىل رسـوله  بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلج

 .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

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

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  سلمنيأفسدوا الدين ، ولبسوا على امل والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ للَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اقُلْ  +

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

اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن         بدين   الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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