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 4 فَالْفَاِرقَـاِت فَرقًـا      3 والناِشـراِت نشـرا      2 فَالْعاِصفَاِت عصفًا    1والْمرسلَاِت عرفًا   + 

  7 لَواِقع  ِإنما توعدون6َ عذْرا أَو نذْرا 5فَالْملِْقياِت ِذكْرا 
    تطُِمس ومج8فَِإذَا الن     تاء فُِرجمِإذَا الس9 و     ِسفَتالُ نِإذَا الِْجب10 و     ـتلُ أُقِّتسِإذَا الرو 

11 لَتٍم أُجوي ِل 12 ِلأَيِم الْفَصوِل 13 ِليالْفَص موا يم اكرا أَدمكَذ14ِّ وِئٍذ لِّلْممولٌ ييو  15ِبني  
    ِلنيِلِك الْأَوهن 16أَلَم     الْآِخِرين مهِبعتن 17 ثُم      ِرِمنيجلُ ِبـالْمفْعن ِئـٍذ     18 كَذَِلكموـلٌ ييو 

 كَذِِّبني19لِّلْم 
 فَقَدرنا فَـِنعم    22   ِإلَى قَدٍر معلُومٍ   21 فَجعلْناه ِفي قَراٍر مِكٍني      20أَلَم نخلُقكُّم من ماء مِهٍني      

  24 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 23الْقَاِدرونَ 
 وجعلْنا ِفيها رواِسي شاِمخاٍت وأَسقَيناكُم ماء       26 أَحياء وأَمواتا    25أَلَم نجعِل الْأَرض ِكفَاتا     

  28 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 27فُراتا 
 لَا ظَِليٍل ولَا يغِني     30 انطَِلقُوا ِإلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث شعٍب        29انطَِلقُوا ِإلَى ما كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ       

  34 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 33 كَأَنه ِجمالَت صفْر 32 ِإنها ترِمي ِبشرٍر كَالْقَصِر 31ِمن اللَّهِب 
  37 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 36 ولَا يؤذَنُ لَهم فَيعتِذرونَ 35ا يوم لَا ينِطقُونَ هذَ

      ِلنيالْأَوو اكُمنعمِل جالْفَص موذَا يوِن       38هفَِكيد دكَي 39 فَِإن كَانَ لَكُم    كَذِِّبنيِئٍذ لِّلْممولٌ ييو 
40  توٍن      ِإنَّ الْميعِفي ِظلَاٍل و ونَ     41ِقنيهتشا يِمم اِكهفَو42 و         مـا كُنـتِنيئًـا ِبموا هبراشكُلُوا و 

  45 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 44 ِإنا كَذَِلك نجِزي الْمحِسنني 43تعملُونَ 
  47 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 46 كُلُوا وتمتعوا قَِليلًا ِإنكُم مجِرمونَ
  49 ويلٌ يومِئٍذ لِّلْمكَذِِّبني 48وِإذَا ِقيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ 

  _50فَِبأَي حِديٍث بعده يؤِمنونَ 
|     |     | 
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وهـي  . اط الذعة من نار   كأا سي ،  شديدة اإليقاع ،  عنيفة املشاهد ،   هذه السورة حادة املالمح   
، حيث يواجه بسيل من االستفهامات واالستنكارات والتهديـدات       ،  تقف القلب وقفة احملاكمة الرهيبة    

 ! تنفذ إليه كالسهام املسنونة
ومناظر اهلول والعذاب ما    ،  وحقائق الكون والنفس  ،   وتعرض السورة من مشاهد الدنيا واآلخرة     

 ! ويل يومئذ للمكذبني  :  " ب املذنب لفحة كأا من نار     وعقب كل معرض ومشهد تلفح القل     . تعرض
 " 

وهو أنسـب تعقيـب     . وهو الزمة اإليقاع فيها   .  ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات يف السورة      
 . وإيقاعها الشديد، ومشاهدها العنيفة، ملالحمها احلادة

عمة من نعـم اهللا     عقب عرض كل ن    " الرمحن "  وهذه الالزمة تذكرنا بالالزمة املكررة يف سورة      
 " القمـر  " كما تذكرنا بالالزمة املكررة يف سـورة       "  .. ؟  فبأي آالء ربكما تكذبان   :  " على العباد 

وتكرارها هنا علـى هـذا       "  .. ؟  فكيف كان عذايب ونذر   :  " عقب كل حلقة من حلقات العذاب     
  .. حادا .. وطعما مميزا، النحو يعطي السورة مسة خاصة

ويعود . كل مقطع بقافية  . متعددة القوايف ،  السورة وفواصلها قصرية سريعة عنيفة     وتتواىل مقاطع   
ويتلقى احلس هذه املقاطع والفواصل والقـوايف بلـذعها         . السياق أحيانا إىل بعض القوايف مرة بعد مرة       

بـنفس  ،  وما يكاد يفيق من إيقاع حىت يعاجله إيقاع آخر        . واحدة إثر واحدة  . وعنفها اخلاص ،  اخلاص
 . نف وبنفس الشدةالع

. واملرسـالت عرفـا   :  "  ومنذ بداية السورة واجلو عاصف ثائر مبشهد الريـاح أو املالئكـة           
وهـو   "  .. عذرا أو نـذرا   ،  فامللقيات ذكرا . والناشرات نشرا فالفارقات فرقا   . فالعاصفات عصفا 

 . افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها متام االلتئام
قة خاصة يف اختيار إطار للمشاهد يف بعض السور من لـون هـذه               وللقرآن يف هذا الباب طري    

كما اختار إطارا من الضحى والليل إذا سجى ملشـاهد الرعايـة            ،  وهذا منوذج منها   .. املشاهد وقوا 
وإطارا من العاديات الضاحبة الصاخبة املثرية للغبار ملشاهد بعثـرة       " سورة الضحى  " واحلنان واإليواء يف  

 . )1(وغريها كثري  "  .. والعاديات "  ما يف الصدور يف سورةالقبور وحتصيل

                                                 
 " . دار القرآن " .  " التصوير الفين يف القرآن :  " يف كتاب يراجع فصل التناسق الفين )1(
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تتحـول  ،  ميثل جولة أو رحلة يف عـامل      ،  وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا املطلع        
أعـرض   .. السورة معه إىل مساحات عريضة من التأمالت واملشاعر واخلواطر والتأثرات واالستجابات          

 ! وكأمنا هذه سهام تشري إىل عوامل شىت، الكلماتبكثري جدا من مساحة العبارات و
وهي تصور االنقالبات الكونية اهلائلـة يف السـماء         .  واجلولة األوىل تقع يف مشاهد يوم الفصل      

وإذا السماء  . فإذا النجوم طمست  :  " وهي املوعد الذي تنتهي إليه الرسل حبساا مع البشر        ،  واألرض
وما أدراك ما يـوم     . ليوم الفصل ؟  ألي يوم أجلت  . سل أقتت وإذا الر . وإذا اجلبال نسفت  . فرجت
  " . ! ويل يومئذ للمكذبني؟ الفصل

أمل لـك   :  " وما تشري إليه من سـنن اهللا يف املكـذبني         ،   واجلولة الثانية مع مصارع الغابرين    
  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. كذلك نفعل بارمني؟ مث نتبعهم اآلخرين؟ األولني

؟ أمل خنلقكم من ماء مهـني     :  " ة الثالثة مع النشأة األوىل وما توحي به من تقدير وتدبري           واجلول
  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. فقدرنا فنعم القادرون؟ إىل قدر معلوم؟ فجعلناه يف قرار مكني

ر واملاء  وقد جهزت هلم باالستقرا   ،   واجلولة الرابعة يف األرض اليت تضم أبناءها إليها أحياء وأمواتا         
؟ وجعلنا فيها رواسي شاخمات وأسقيناكم ماء فراتـا ، أحياء وأمواتا؟  أمل جنعل األرض كفاتا   :  " احمليي

  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني
انطلقوا إىل ما كنتم    :  "  واجلولة اخلامسة مع املكذبني وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب          

إـا ترمـي بشـرر      . ال ظليل وال يغين من اللهب     ! بانطلقوا إىل ظل ذي ثالث شع     . به تكذبون 
  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. كالقصر كأنه مجالة صفر

هـذا  :  " ومزيد من التأنيب والترذيل   ،   واجلولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف املكذبني      
. عناكم واألولني هذا يوم الفصل مج   ! ويل يومئذ للمكذبني  . وال يؤذن هلم فيعتذرون   ،  يوم ال ينطقون  

  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. فإن كان لكم كيد فكيدون
وفواكـه ممـا   ، إن املتقني يف ظالل وعيون   :  " وما أعد هلم من نعيم    ،   واجلولة الثامنة مع املتقني   

 "  ! ويل يومئذ للمكذبني  . إنا كذلك جنزي احملسنني   . كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون     . يشتهون
 .. 
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كلوا ومتتعـوا قلـيال إنكـم    :  " اجلولة التاسعة خطفة سريعة مع املكذبني يف موقف التأنيب    و
  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. جمرمون

اركعـوا ال   : وإذا قيل هلم  :  "  واجلولة العاشرة خطفة سريعة مع املكذبني يف موقف التكذيب        
  " . ! ويل يومئذ للمكذبني. يركعون

فبـأي حـديث بعـده      :  " والت واالستعراضات والوخزات واإليقاعات    واخلامتة بعد هذه اجل   
  "  .. ؟ يؤمنون

|     |     | 
. وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشـاهدها     ،   وهكذا ميضي القلب مع سياق السورة السريع      

 - واملكية منها بوجـه خـاص   - فأما احلقائق املوضوعية يف السورة فقد تكرر ورودها يف سور القرآن          
وفق ،  وبطعوم ومذاقات متعددة  ،  ويف أضواء متعددة  ،  ولكن احلقائق القرآنية تعرض من جوانب متعددة      

ووفق مداخل القلوب وأحوال النفوس اليت يعلمها مرتل هذا القرآن على           ،  احلاالت النفسية اليت تواجهها   
 . ألا تستجيش يف النفس استجابات جديدة، فتبدو يف كل حالة جديدة، رسوله

كمـا أن   . وجدة يف مواجهة املكذبني ذه املشـاهد      . يف هذه السورة جدة يف مشاهد جهنم       و
. حـادة املالمـح   . ومن مث تربز شخصية خاصة للسورة     . هناك جدة يف أسلوب العرض واخلطاب كله      

 ! الهثة اإليقاع. الذعة املذاق
 :  واآلن نستعرض السورة يف سياقها القرآين بالتفصيل

|     |     | 
: فامللقيات ذكرا . فالفارقات فرقا . والناشرات نشرا . فالعاصفات عصفا . واملرسالت عرفا   "

  "  .. إن ما توعدون لواقع .. عذرا أو نذرا
واليت أكدها هلـم القـرآن      ؛   القضية قضية القيامة اليت كان يعسر على املشركني تصور وقوعها         

وإقـرار  ، ،   ته بتقرير هذه القضية يف عقـوهلم      وكانت عناي . الكرمي بشىت املوكدات يف مواضع منه شىت      
مث لتصحيح مـوازين  ، حقيقتها يف قلوم مسألة ضرورة ال بد منها لبناء العقيدة يف نفوسهم على أصوهلا     

كما أنه حجـر    ،  فاالعتقاد باليوم اآلخر هو حجر األساس يف العقيدة السماوية        . القيم يف حيام مجيعا   
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وتصحيح املوازين والقيم يف كل     ،  وإليه مرد كل شيء يف هذه احلياة      . نيةاألساس يف تصور احلياة اإلنسا    
 . ومن مث اقتضت هذا اجلهد الطويل الثابت لتقريرها يف القلوب والعقول .. شأن من شؤوا مجيعا

وصـيغة القسـم    .  واهللا سبحانه يقسم يف مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد باآلخرة واقع            
املؤثرة يف هذا الكون ويف حيـاة  ، وقواه املكنونة، قسم اهللا به هو من جماهيل الغيبتوحي ابتداء بأن ما ي 

وقال بعضـهم هـي     . هي الرياح إطالقا  : فقال بعضهم . وقد اختلف السلف يف حقيقة مدلوهلا     . البشر
مما يدل علـى غمـوض    .. إن بعضها يعين الرياح وبعضها يعين املالئكة  : وقال بعضهم . املالئكة إطالقا 

وهذا الغموض هو أنسب شيء للقسم ا على األمر الغييب املكنـون يف علـم           . ه األلفاظ ومدلوالا  هذ
 . وأنه واقع كما أن هذه املدلوالت املغيبة واقعة ومؤثرة يف حياة البشر. اهللا

وروي مثل هذا عن مسروق وأيب الضحى       . عن أيب هريرة أا املالئكة     ..  " واملرسالت عرفا  " 
واملعىن حينئذ هو القسـم     [ وأيب صاحل يف رواية     ،  والسدي والربيع بن أنس   ،   إحدى الروايات  وجماهد يف 

 . ]كأا عرف الفرس يف إرساهلا وتتابعها ، باملالئكة املرسلة أرساال متوالية
 . إا املالئكة ..  وهكذا قال أبو صاحل يف العاصفات والناشرات والفارقات وامللقيات

واملعىن على هذا أا املرسلة متواليـة       [ . الريح: قال. املرسالت عرفا  ..  وروي عن ابن مسعود   
وكذلك قال ابن   . وكذا قال يف العاصفات عصفا والناشرات نشرا      ] كعرف الفرس يف امتدادها وتتابعها      

 . عباس وجماهد وقتادة وأبو صاحل يف رواية
وقطع بأن العاصـفات هـي      . ح وتوقف ابن جرير يف املرسالت عرفا هل هي املالئكة أو الريا          

 . وكذلك الناشرات اليت تنشر السحاب يف آفاق السماء. الرياح
وكـذا  . يعين املالئكـة   " عذرا أو نذرا  ،  فالفارقات فرقا فامللقيات ذكرا   :  "  وعن ابن مسعود  

 فإا ترتل بأمر  . ابن عباس ومسروق وجماهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بال خالف           : قال
 . وتلقي إىل الرسل وحيا فيه إعذار إىل اخللق وإنذار. تفرق بني احلق والباطل، اهللا على الرسل

. وحنن نلمح أن التهويل بالتجهيل ملحوظ يف هذه األمور املقسم ا كالشأن يف الـذاريات ذروا               
نصر أصيل فيهـا    وأن هذا اإلام ع   . وأن هذا اخلالف يف شأا دليل على إامها        .. ويف النازعات غرقا  

وأا هي بذاا حتـدث     . وأن اإلحياء امل يف التلويح ا هو أظهر شيء يف هذا املقام           . يف موضعها هذا  
وهذه االنتفاضة واهلزة اللتـان     . والظالل املباشرة اليت تلقيها   ،  هزة شعورية بإحياء جرسها وتتابع إيقاعها     

وكل مقطع من مقاطع السورة بعد ذلك        .. جتاههاحتدثهما يف النفس مها أليق شيء مبوضوع السورة وا        
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مث ،  أو عن آية ظاهرة ينكرهـا     ،  وهو يستجوبه عن ذنب   ،  كالذي ميسك خبناق أحد فيهزه هزا     ،  هو هزة 
  "  .. ويل يومئذ للمكذبني:  " يطلقه على الوعيد والتهديد

|     |     | 
 بعد ذلك جتيء اهلزة العنيفة مبشاهد الكون املتقلبة يف يوم الفصل الذي هو املوعـد املضـروب                 

 : للرسل لعرض حصيلة الرسالة يف البشرية مجيعا
ألي . وإذا الرسل أقتـت   ،  وإذا اجلبال نسفت  ،  وإذا السماء فرجت  ،  فإذا النجوم طمست   " 

  "  .. ل يومئذ للمكذبنيوي؟ وما أدراك ما يوم الفصل. ليوم الفصل؟ يوم أجلت
وقـد   .. وتنسف اجلبال فهي هباء   ،  وتفرج السماء أي تشق   ،   يوم تطمس النجوم فيذهب نورها    

وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكـون       . وردت مشاهد هذا االنقالب الكوين يف سور شىت من القرآن         
ا فيما يرونه من األحـداث      ال عهد للناس    ،  انفراطا مصحوبا بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة     ،  املنظور

فهذه أشـبه    .. وما إليها  .. الصغرية اليت يستهولوا ويرعون ا من أمثال الزالزل والرباكني والصواعق         
حـني تقـاس إىل   ، بلعب األطفال اليت يفرقعوا يف األعيـاد      - حني تقاس بأهوال يوم الفصل     - شيء

وإال فاهلول الذي ينشأ من تفجـر هـذا         .  للتقريب وليس هذا سوى مثل   ! القنابل الذرية واهليدروجينية  
 ! الكون وتناثره على هذا النحو أكرب من التصور البشري على اإلطالق

 تعرض السورة أمرا عظيما آخر مؤجال إىل هذا اليـوم ،   وإىل جانب هذا اهلول يف مشاهد الكون      
فالرسل قد أقتـت     .. جيالدعوة اهللا يف األرض طوال األ     . فهو موعد الرسل لعرض حصيلة الدعوة     .. 

لتقدمي احلساب اخلتامي عن ذلك األمـر العظـيم الـذي يـرجح             ،  هلذا اليوم وضرب هلا املوعد هناك     
، والقضاء حبكم اهللا فيها   ،  للفصل يف مجيع القضايا املعلقة يف احلياة األرضية       . السماوات واألرض واجلبال  

  .. قرونوإعالن الكلمة األخرية اليت تنتهي إليها األجيال وال
 : يوحي بضخامة حقيقته حىت لتتجاوز مدى اإلدراك،  ويف التعبري ويل هلذا األمر العظيم

  "  .. ؟ وما أدراك ما يوم الفصل. ليوم الفصل؟ ألي يوم أجلت. وإذا الرسل أقتت " 
فإذا وصل هذا اإليقاع إىل احلـس       .  وظاهر من أسلوب التعبري أنه يتحدث عن أمر هائل جليل         

ألقى باإليقـاع   . الذي يرجح هول النجوم املطموسة والسماء املشقوقة واجلبال املنسوفة        ،  ته وهوله بروع
 : واإلنذار املخيف، الرعيب
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  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني " 
واجلالل املاثـل يف جملـس      ،  يف مواجهة اهلول السائد يف الكون     ،   وهذا اإلنذار من العزيز اجلبار    

هذا اإلنـذار يف هـذا       ..  يقدمون احلساب األخري يف املوعد املضروب هلم       وهم،  الفصل مبحضر الرسل  
  .. األوان له طعمه وله وزنه وله وقعه املزلزل الرهيب

|     |     | 
األولـني  : إىل جولـة يف مصـارع الغـابرين      ،   ويعود م من هذه اجلولة يف أهوال يوم الفصل        

  .. واآلخرين
  " . ! ويل يومئذ للمكذبني. كذلك نفعل بارمني؟  اآلخرينمث نتبعهم؟ أمل لك األولني " 

ويف ضـربة واحـدة تتكشـف       .  هكذا يف ضربة واحدة تتكشف مصارع األولني وهم حشود        
وأمامها ينطلق الوعيد ناطقا    . وعلى مد البصر تتبدى املصارع واألشالء     . مصارع اآلخرين وهم حشود   

وبينما ارمـون    .. فهي السنة املاضية اليت ال حتيد      " ! رمنيكذلك نفعل با  :  " بسنة اهللا يف الوجود   
ويـل  :  " وجييء الوعيد بـالثبور   ،  جييء الدعاء باهلالك  ،  يتوقعون مصرعا كمصارع األولني واآلخرين    

  "  .. يومئذ للمكذبني
|     |     | 

للصـغري  ،  ر والتدبري مع التقدي ،  إىل جولة يف اإلنشاء واإلحياء    ،   ومن اجلولة يف املصارع واألشالء    
 : والكبري

. فقدرنا فنعم القـادرون   ؟  إىل قدر معلوم  ؟  فجعلناه يف قرار مكني   ؟  أمل خنلقكم من ماء مهني     " 
  "  .. ويل يومئذ للمكذبني

يودع يف  . ماء مهني . جيملها هنا يف ملسات معدودة    ،   وهي رحلة مع النشأة اجلنينية طويلة عجيبة      
وأمام التقدير الواضح يف تلك النشأة ومراحلها الدقيقة        . معلوم وأجل مرسوم  إىل قدر   . قرار الرحم املكني  

فقدرنا فنعم  :  " جييء التعقيب املوحي باحلكمة العليا اليت تتوىل كل شيء بقدره يف إحكام مبارك مجيل             
  ..  " ويل يومئذ للمكذبني:  " وأمام التقدير الذي ال يفلت منه شيء جييء الوعيد املعهود " القادرون

|     |     | 
 : وإيداعها اخلصائص امليسرة هلذه احلياة، وتقدير اهللا فيها حلياة البشر،  مث جولة يف هذه األرض



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

9

؟ وجعلنا فيها رواسي شاخمات وأسقيناكم ماء فراتـا ؟ أحياء وأمواتا ؟  أمل جنعل األرض كفاتا    " 
  "  .. ويل يومئذ للمكذبني

 " وجعلنا فيهـا رواسـي شـاخمات     .  " نيها أحياء وأمواتا  حتتضن ب  " أمل جنعل األرض كفاتا    " 
أفيكون هذا إال عـن  . وتنحدر عنها مساقط املاء العذب، تتجمع على قممها السحب،  ثابتات سامقات 
 !  "  .. ويل يومئذ للمكذبني:  " ؟ أفبعد هذا يكذب املكذبون؟ وحكمة وتدبري، قدرة وتقدير

|     |     | 
ينتقـل   - وامتالء احلس بالتأثرات اليت تسكبها يف املشاعر      ،  ك املشاهد بعد عرض تل   -  وعندئذ

ليأخذوا طـريقهم   ،  فنسمع األمر الرهيب للمجرمني املكذبني    . السياق فجأة إىل موقف احلساب واجلزاء     
 : يف تأنيب مرير وإيالم عسري، إىل العذاب الذي كانوا به يكذبون

ال ظليل وال يغين مـن    . ا إىل ظل ذي ثالث شعاب     انطلقو. انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون      " 
  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. كأنه مجالة صفر. إا ترمي بشرر كالقصر. اللهب

إنه انطالق خري منه    ؟  ولكن إىل أين  .  اذهبوا طلقاء بعد االران واالحتباس يف يوم الفصل الطويل        
انطلقوا إىل  .  " فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود     ..  "  انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون      ..  " االران

ولكنه ظل خـري منـه      . إنه ظل لدخان جهنم متتد ألسنته يف ثالث شعب         ..  " ظل ذي ثالث شعب   
وتسميته بالظـل ليسـت إال      . إنه ظل خانق حار الفح     "  .. ال ظليل وال يغين من اللهب     :  " الوهج

 ! جهنمومتنية بالظل تتكشف عن حر ، امتدادا للتهكم
 ..  فال حاجة إىل ذكر امسها    . وتعرفوا هذه اليت تنطلقون إليها    ! وإنكم لتعرفون إىل أين   .  انطلقوا

وقـد  [ . فالشرر يتتابع يف حجم البيت من احلجر       "  .. كأنه مجالة صفر  . إا ترمي بشرر كالقصر   " 
كون يف ضخامة ما    كان العرب يطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر وليس من الضروري أن ي              

هذا هو الشرر فكيف بالنار اليت      ! فإذا تتابع بدا كأنه مجال صفر ترتع هنا وهناك        ] نعهد اآلن من قصور     
 ! ؟ ينطلق منها الشرر

ويـل يومئـذ    :  " جييء التعقيـب املعهـود    ،   ويف اللحظة اليت يستغرق فيها احلس ذا اهلول       
  " . ! للمكذبني

|     |     | 
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بعرض اهلـول النفسـي     ،  ستكمال املشهد بعد عرض اهلول املادي يف صورة جهنم         مث يأخذ يف ا   
  .. الذي يفرض الصمت والكظم

  "  .. وال يؤذن هلم فيعتذرون. هذا يوم ال ينطقون " 
الـذي ال يتخللـه     ،  واخلشوع املهيب ،  والكبت الرعيب ،   فاهلول هنا يكمن يف الصمت الرهيب     

 "  .. ! ويل يومئـذ للمكـذبني    :  " اجلدل ومضى وقت االعتذار   فقد انقضى وقت    . كالم وال اعتذار  
واليوم طويل يكون فيه هذا ويكون       .. ويف مشاهد أخرى يذكر حسرم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم       

ملناسـبة يف   ،  ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبـة        - ب   على ما قال ابن عباس     - فيه ذاك 
 . املوقف وظل يف السياق

  ||     |    
 "  ! ويل يومئذ للمكذبني  . فإن كان لكم كيد فكيدون    . هذا يوم الفصل مجعناكم واألولني     " 

 .. 
، فإن كان لكم تدبري فـدبروه     . وقد مجعناكم واألولني أمجعني   .  هذا يوم الفصل ال يوم االعتذار     
علـى التأنيـب    ،  ظيمإمنا هو الصمت الك   . وال تدبري وال قدرة   ! وإن كان لكم قدرة على شيء فافعلوه      

  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني ..  " األليم
|     |     | 

 : اجته اخلطاب بالتكرمي للمتقني،  فإذا انتهى مشهد التأنيب للمجرمني
إنا . كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون     . وفواكه مما يشتهون  ،  إن املتقني يف ظالل وعيون     " 

  "  .. ! للمكذبنيويل يومئذ . كذلك جنزي احملسنني
ال ظل ذي ثالث شعب ال ظليل وال يغين من          ! ظالل حقيقية يف هذه املرة     ..  إن املتقني يف ظالل   

وهـم   "  .. وفواكه مما يشتهون  :  " ويف عيون من ماء ال يف دخان خانق يبعث الظمأ احلرور          ! اللهب
كلوا واشربوا هنيئا   :  " جلموعيتلقون فوق هذا النعيم احلسي التكرمي العلوي على مرأى ومسمع من ا           

ويـل يومئـذ     " إنا كذلك جنزي احملسنني ويا لطف هذا التكرمي من العلي العظيم          .  " مبا كنتم تعملون  
 ! يقابل هذا النعيم والتكرمي "  .. ! للمكذبني

|     |     | 
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األرض مـرة  فإذا حنن يف    .  وهنا تعرض يف خطفة سريعة رقعة احلياة الدنيا اليت طويت يف السياق           
 ! وإذا التبكيت والترذيل يوجهان للمجرمني. أخرى

  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. كلوا ومتتعوا قليال إنكم جمرمون " 
ويف مشهدين معروضني كأما حاضـران يف       ،   وهكذا ختتلط الدنيا باآلخرة يف فقرتني متواليتني      

إذا هـو   ،  اخلطاب موجها للمتقني يف اآلخرة    فبينما كان   . وإن كانت تفرق بينهما أزمان وأزمان     ،  أوان
وكلوا ومتتعوا قليال يف هذه      .. اشهدوا الفارق بني املوقفني   : وكأمنا ليقال هلم  . موجه للمجرمني يف الدنيا   

  " . ! ويل يومئذ للمكذبني ..  " لتحرموا وتعذبوا طويال يف تلك الدار، الدار
|     |     | 

 : وهم يدعون إىل اهلدى فال يستجيبون مث يتحدث معجبا من أمر القوم 
  "  .. ! ويل يومئذ للمكذبني. وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون " 

  .. وينذرون هذا النذير،  مع أم يبصرون هذا التبصري
  "  .. ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون " 

ـ     ،   والذي ال يؤمن ذا احلديث الذي يهز الرواسي        ال يـؤمن   ،  الوذه اهلزات اليت تزلزل اجلب
 ! والويل املدخر هلذا الشقي املتعوس، إمنا هو الشقاء والتعاسة واملصري البائس. حبديث بعده أبدا

|     |     | 
إا  .. ولذعها احلاد ،  ومشاهدها العنيفة ،  وإيقاعها املوسيقي ،  ببنائها التعبريي ،   إن السورة بذاا  

 .  كيانوال يتماسك هلا، بذاا محلة ال يثبت هلا قلب
 ! وأودعه هذا السلطان،  فسبحان الذي نزل القرآن

 
|     |     | 
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا  مبلة  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        |
 .ىل عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني واألديان إ 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        ستبانة سبيل ارمني،  دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل ا       |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت        األصعدة للجهاد يف سبيل      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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