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 +    قَّتاء انشم1ِإذَا الس     قَّتحا وهبِلر تأَِذن2 و     تدم ضِإذَا الْأَرـا       3 وـا ِفيهم أَلْقَـتو 
  لَّتخت4و     قَّتحا وهبِلر تأَِذن5 و  ا أَيلَاِقيِه          يا فَمحكَد كبِإلَى ر كَاِدح كانُ ِإنا الِْإنس6ه    ـنا مفَأَم 

 وأَما من أُوِتـي     9 وينقَِلب ِإلَى أَهِلِه مسرورا      8 فَسوف يحاسب ِحسابا يِسريا      7أُوِتي ِكتابه ِبيِميِنِه    
 ِإنه  13 ِإنه كَانَ ِفي أَهِلِه مسرورا       12 ويصلَى سِعريا    11دعو ثُبورا    فَسوف ي  10ِكتابه وراء ظَهِرِه    
 ورحأَن لَّن ي 14ظَن  

 والْقَمِر ِإذَا اتسق    17 واللَّيِل وما وسق     16 فَلَا أُقِْسم ِبالشفَِق     15بلَى ِإنَّ ربه كَانَ ِبِه بِصريا       
 بِل  21 وِإذَا قُِرئ علَيِهم الْقُرآنُ لَا يسجدونَ        20 فَما لَهم لَا يؤِمنونَ      19بن طَبقًا عن طَبٍق      لَتركَ 18

 ِإلَّا الَّـِذين آمنـواْ      24 فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم     23 واللَّه أَعلَم ِبما يوعونَ      22الَِّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَ    
وٍن ونمم رغَي رأَج ماِت لَهاِلحِملُواْ الص25ع_  

|     |     | 
مث يف سورة   ،   تبدأ السورة ببعض مشاهد االنقالب الكونية اليت عرضت بتوسع يف سورة التكوير           

استسالم السماء  . طابع االستسالم هللا  . ولكنها هنا ذات طابع خاص    . ومن قبل يف سورة النبأ    . االنفطار
وإذا . وأذنت لرـا وحقـت  ، إذا السماء انشقت  :  " يف طواعية وخشوع ويسر   ،  سالم األرض واست

  "  .. وأذنت لرا وحقت، وألقت ما فيها وختلت، األرض مدت
وتـذكريه  . وإلقاء اخلشوع يف قلبه لربه    ،   " اإلنسان "  ذلك املطلع اخلاشع اجلليل متهيد خلطاب     

حني ينطبع يف حسه ظل الطاعة واخلشوع واالستسالم الذي         . ندهومبصريه الذي هو صائر إليه ع     ؛  بأمره
يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا        :  " تلقيه يف حسه السماء واألرض يف املشهد اهلائل اجلليل        

وأما من  ،  وينقلب إىل أهله مسرورا   ،  فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا        . فمالقيه
إنه ظن أن لن    . إنه كان يف أهله مسرورا    . ويصلى سعريا ،  ظهره فسوف يدعو ثبورا   أويت كتابه وراء    

  "  .. بلى إن ربه كان به بصريا. حيور
هلا إحياؤها وهلـا     " اإلنسان " مما يقع حتت حس   ،   واملقطع الثالث عرض ملشاهد كونية حاضرة     

ال ، س متقلبون يف أحوال مقدرة مـدبرة مع التلويح بالقسم ا على أن النا ،  داللتها على التدبري والتقدير   
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لتركنب طبقا  ؛  والقمر إذا اتسق  ،  والليل وما وسق  ،  فال أقسم بالشفق  :  " مفر هلم من ركوا ومعاناا    
  ..  " عن طبق

وهذه هـي حقيقـة     ؛   مث جييء املقطع األخري يف السورة تعجيبا من حال الناس الذين ال يؤمنون            
:  وتلك هي ايتهم واية عاملهم كما جاء يف مطلع السورة         . لسابقنيكما عرضت يف املقطعني ا    ،  أمرهم

مث بيان لعلم اهللا مبا يضمون عليـه  "  .. ؟  وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون ؟  فما هلم ال يؤمنون   " 
فبشـرهم  . واهللا أعلم مبا يوعون   . بل الذين كفروا يكذبون   :  " جواحنهم وديد هلم مبصريهم احملتوم    

  "  .. هلم أجر غري ممنون. إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات. ليمبعذاب أ
|     |     | 

يغلب عليها هذا الطابع حـىت يف مشـاهد االنقـالب       ،  جليلة اإلحياء ،   إا سورة هادئة اإليقاع   
خطـوة  ، سورة فيها هلجة التبصري املشفق الـرحيم  . الكونية اليت عرضتها سورة التكوير يف جو عاصف       

فيـه تـذكري     " يا أيها اإلنسـان   :  " واخلطاب فيها . ويف إحياء هادئ عميق   ،  يف راحة ويسر  . خطوة
 . واستجاشة للضمري

،  وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري يف جماالت كونية وإنسانية شىت             
إىل مشـهد    " . اإلنسـان  " إىل ملسة لقلـب   . فمن مشهد االستسالم الكوين    .. متعاقبة تعاقبا مقصودا  

إىل . إىل ملسة للقلب البشـري أخـرى      . إىل مشهد الكون احلاضر وظواهره املوحية     . احلساب واجلزاء 
إىل التهديد بالعذاب األليم واستثناء املؤمنني بـأجر        . التعجيب من حال الذين ال يؤمنون بعد ذلك كله        

  .. غري ممنون
 ..  سورة قصرية ال تتجاوز عدة أسـطر        كل هذه اجلوالت واملشاهد واإلحياءات واللمسات يف      

فإن هذه األغراض يتعذر الوفاء ا يف احليـز الكـبري وال            ! وهو ما ال يعهد إال يف هذا الكتاب العجيب        
. خياطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة     ؛  ولكنه القرآن ميسر للذكر    .. تؤدى ذه القوة وذا التأثري    

 ! صبغة العليم اخلبري
  |     ||    

، وألقت ما فيهـا وختلـت     ،  وإذا األرض مدت  . وأذنت لرا وحقت  ،  إذا السماء انشقت   " 
  "  .. وأذنت لرا وحقت
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؛ أما اجلديد هنا فهو استسالم السماء لرـا       .  وانشقاق السماء سبق احلديث عنه يف سور سابقة       
 : وخضوعها لوقع هذا احلق وطاعتها، ووقوع احلق عليها

  "  .. وحقتوأذنت لرا  " 
أي وقـع عليهـا      "  .. وحقت" ،    استسالمها وطاعتها ألمره يف االنشقاق    :  فإذن السماء لرا  

 . ألن هذا حق عليها مسلم به منها، وهو مظهر من مظاهر اخلضوع. واعترفت بأا حمقوقة لرا. احلق
مـط رقعتـها    وقد يعين هذا     "  .. وإذا األرض مدت  :  "  واجلديد هنا كذلك هو مد األرض     

 وحتفظها يف هذا الشكل الذي انتهت إليـه ، مما ينشأ عن انقالب النواميس اليت كانت حتكمها ،  وشكلها
ممـا  ،  والتعبري جيعل وقوع هذا األمر هلا آتيا من فعل خارج عنـها            - واملقول إنه كروي أو بيضاوي     -

  " . مدت:  " يفيده بناء الفعل للمجهول
. وهو تعبري يصور األرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنـه           ..  "  وألقت ما فيها وختلت    " 

. واليت طوا األرض يف أجياهلا اليت ال يعلم إال اهللا مداها          ،  منه تلك اخلالئق اليت ال حتصى     . وما فيها كثري  
وقد محلت محلـها    . ومنه سائر ما خيتبئ يف جوف األرض من معادن ومياه وأسرار ال يعلمها إال بارئها              

  .. ألقت ما فيها وختلت: حىت إذا كان ذلك اليوم. وقرونا بعد قرون،  أجياال بعد أجيالهذا
واستجابت ألمـره   . هي األخرى كما أذنت السماء لرا وحقت       "  .. وأذنت لرا وحقت   " 

  .. وأا طائعة لرا حبقه هذا عليها، معترفة أن هذا حق عليها، مستسلمة مذعنة
تستمعان . وخليقتني من األحياء  . ذوايت روح  - ذه اآليات املصورة   - ض وتبدو السماء واألر  

استسالما ال التـواء فيـه وال       ،  املستسلم ملقتضاه ،  وتطيعان طاعة املعترف باحلق   ،  وتلبيان للفور ،  لألمر
 . إكراه

فإن صورته هنا يظللـها اخلشـوع       .  ومع أن املشهد من مشاهد االنقالب الكوين يف ذلك اليوم         
والذي يتبقى يف احلس منه هو ظل االستسالم الطائع اخلاشع يف           . ل والوقار واهلدوء العميق الظالل    واجلال

 ! غري ما جلبة وال معارضة وال كالم
|     |     | 

وأمامه الكـون بسـمائه وأرضـه       ،   ويف هذا اجلو اخلاشع الطائع جييء النداء العلوي لإلنسان        
 : مستسلما لربه هذا االستسالم
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  "  .. أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيهيا  " 
اليت تفـرده يف     " اإلنسانية " والذي ميزه ذه  ؛  الذي خلقه ربه بإحسان    "  .. يا أيها اإلنسان   " 

وقد نفخ  . وأطوع ألمره من األرض والسماء    ،  هذا الكون خبصائص كان من شأا أن يكون أعرف بربه         
، والفرح باسـتقبال فيوضـاته    ،  وتلقي قبس من نوره   ،  لى اإلتصال به  وأودعه القدرة ع  ،  فيه من روحه  

 ! وآفاق هذا الكمال عالية بعيدة، حىت يبلغ الكمال املقدر جلنسه، والتطهر ا أو االرتفاع إىل غري حد
يا أيها اإلنسان إنك تقطع رحلـة        "  .. يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه         " 

. لتصل يف النهاية إىل ربك     .. وتشق طريقك ،  وجتهد جهدك ،  حتمل عبئك ،   كادحا حياتك على األرض  
  .. بعد الكد والكدح واجلهاد. فإليه املرجع وإليه املآب
. فأنت ال تبلغه يف هذه األرض إال جبهد وكد         .. إنك كادح حىت يف متاعك     ..  يا أيها اإلنسان  

إمنا خيتلف نوع   . الواجد واحملروم سواء  . شاعرفهو جهد تفكري وكد م    ،  إن مل يكن جهد بدن وكد عمل      
مث يف النهاية يف آخر املطـاف إىل         .. وحقيقة الكدح هي املستقرة يف حياة اإلنسان      ،  الكدح ولون العناء  

 . اهللا سواء
ملن يقدم هلـا بالطاعـة      . إمنا الراحة هناك  . إنك ال جتد الراحة يف األرض أبدا       ..  يا أيها اإلنسان  

أمـا العاقبـة     - وإن اختلف لونه وطعمـه     - والتعب واحد يف األرض والكدح واحد      .. واالستسالم
وواحد إىل نعيم ميسح علـى آالم       . فواحد إىل عناء دونه عناء األرض      .. فمختلفة عندما تصل إىل ربك    

  .. األرض كأنه مل يكن كدح وال كد
 لنفسك ما يليق ذا االمتياز      أال فاختر  "  .. اإلنسان " الذي امتاز خبصائص   ..  يا أيها اإلنسان  

 . اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه، الذي خصك به اهللا
فإنه يصل ا مصائر الكادحني عندما يصلون إىل ايـة  ،  وألن هذه اللمسة الكامنة يف هذا النداء   

 : ويلقون رم بعد الكدح والعناء، الطريق
إنـه كـان يف أهلـه       . ويصلى سعريا ،  دعو ثبورا وأما من أويت كتابه وراء ظهره فسوف ي        " 

  "  .. بلى إن ربه كان به بصريا. إنه ظن أن لن حيور. مسرورا
فرضي اهللا عنه وكتـب لـه       ،  الذي آمن وأحسن  ،   والذي يؤتى كتابه بيمينه هو املرضي السعيد      

لك هو اآلثار   والذي يصور ذ  . فال يناقش وال يدقق معه يف احلساب      . وهو حياسب حسابا يسريا   . النجاة
  .. وفيها غناء ع الواردة عن الرسول
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: قلـت : قالـت  " من نوقش احلساب عذب   :  "  ع   قال رسول اهللا  : قالت ل  عن عائشة 
ولكن ذلـك   ،  ليس ذلك باحلساب  :  " قال " . فسوف حياسب حسابا يسريا   :  " أفليس قال اهللا تعاىل   

  "  .. )1(من نوقش احلساب يوم القيامة عذب . العرض
 اللهم حاسبين حسابا يسريا   :  " يقول يف بعض صالته    ع   مسعت رسول اهللا  : عنها كذلك قالت   و

. أن ينظر يف كتابه فيتجاوز له عنه      :  " قال؟  ما احلساب اليسري  ،  يا رسول اهللا  : فلما انصرف قلت  "  .. 
  "  .. )2(من نوقش احلساب يا عائشة يومئذ هلك 

وينقلـب إىل أهلـه      " مث ينجـو   ..  يؤتى كتابه بيمينه    فهذا هو احلساب اليسري الذي يلقاه من      
وهو تعبري يفيد جتمع املتـوافقني علـى اإلميـان           .. من الناجني الذين سبقوه إىل اجلنة      "  .. مسرورا

ويصور رجعة الناجي مـن احلسـاب إىل        . كل ومن أحب من أهله وصحبه     . والصالح من أهل اجلنة   
 ! رجعته متهلال فرحا مسرورا بالنجاة واللقاء يف اجلنان. جمموعته املتآلفة بعد املوقف العصيب

 : الذي يؤتى كتابه وهو كاره،  وهو وضع يقابل وضع املعذب اهلالك املأخوذ بعمله السيء
  "  .. ويصلى سعريا. وأما من أويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا " 

: فهذه صورة جديدة  . وكتاب الشمال  والذي ألفناه يف تعبريات القرآن من قبل هو كتاب اليمني           
وليس ميتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من           . صورة إعطاء الكتاب من وراء الظهر     

 ! فهي هيئة الكاره املكره اخلزيان من املواجهة. وراء ظهره
إمنـا   . وحنن ال ندري حقيقة الكتاب وال كيفية إيتائه باليمني أو بالشمال أو من وراء الظهـر               

ومهـا احلقيقتـان    . وحقيقة اهلالك من وراء التعبري الثاين     ؛  ختلص لنا حقيقة النجاة من وراء التعبري األول       
واهللا أعلـم   ،  وما وراء ذلك من األشكال إمنا حييي املشهد ويعمق أثره يف احلس           . املقصود أن نستيقنهما  

 ! حبقيقة ما يكون كيف تكون
ولكـن يف    - وقطع طريقه إىل ربه كـدحا     ،  ألرض كدحا  فهذا التعيس الذي قضى حياته يف ا      

ويدرك أنه العناء الطويل بال توقف يف هذه املرة         ،  ويواجه مصريه ،  يعرف ايته  - املعصية واإلمث والضالل  
وحـني يـدعو اإلنسـان    . وينادي اهلالك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء، فيدعو ثبورا. وال انتهاء 

                                                 
 . ي والنسائي أخرجه البخاري ومسلم والترمذ)1(
 . ومل خيرجه. وهو صحيح على شرط مسلم.  عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة– بإسناده – رواه اإلمام أمحد )2(
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وهذا هو  . حىت ليصبح اهلالك أقصى أمانيه    . ن يف املوقف الذي ليس بعده ما يتقيه       يكو،  باهلالك لينجو به  
 : املعىن الذي أراده املتنيب وهو يقول

 وحسب املنايا أن يكن أمانيا     كفى بك داء أن ترى املوت شافيا
 "  اويصلى سعري !  ..  " والشقاء الذي ليس بعده شقاء    . فإمنا هي التعاسة اليت ليس بعدها تعاسة      

 ! وهيهات هيهات .. وهذا هو الذي يدعو اهلالك لينقذه منه.. 
 وأمام هذا املشهد التعيس يكر السياق راجعا إىل ماضي هذا الشقي الذي انتهى بـه إىل هـذا                  

  .. الشقاء
  "  .. إنه ظن أن لن حيور. إنه كان يف أهله مسرورا " 

يف يوم احلساب واجلـزاء      -  هذا القرآن  مع - فنحن اآلن  .. نعم كان  ..  وذلك كان يف الدنيا   
 ! وقد خلفنا األرض وراءنا بعيدا يف الزمان واملكان

الهيا عما ينتظره يف الـدار      ؛  غافال عما وراء اللحظة احلاضرة     "  .. إنه كان يف أهله مسرورا     " 
ولو ،   إىل بارئه  ولن يرجع ،  إنه ظن أن لن حيور إىل ربه       .. ال حيسب هلا حسابا وال يقدم هلا زادا       ،  اآلخرة

 ! ظن الرجعة يف اية املطاف الحتقب بعض الزاد والدخر شيئا للحساب
  "  .. بلى إن ربه كان به بصريا " 
عاملـا  ،  حميطا حبقيقتـه  ،  ولكن احلقيقة أن ربه كان مطلعا على أمره        " . إنه ظن أن لن حيور     " 

حني انتهى به املطاف    ،  وكذلك كان  .. ن منه وأنه جمازيه مبا كا   ،  عارفا أنه صائر إليه   ،  حبركاته وخطواته 
 ! والذي مل يكن بد أن يكون. إىل هذا املقدور يف علم اهللا

يف صورة   -  وصورة هذا التعيس وهو مسرور بني أهله يف حياة األرض القصرية املشوبة بالكدح            
، خرة املديـدة  وهو ينقلب إىل أهله مسرورا يف حياة اآل       ،  تقابلها صورة ذلك السعيد    - من صور الكدح  

  .. اخلالية من كل شائبة من كدح أو عناء، اهلنيئة، السعيدة، اجلميلة، الطليقة
|     |     | 

يعود السياق م إىل حملات من      ،   ومن هذه اجلولة الكبرية العميقة األثر مبشاهدها وملساا الكثرية        
، اللمحات من التـدبري والتقـدير  وهم غافلون عما تشي به هذه   ،  هذا الكون الذي يعيشون فيه حيام     

 : ويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال، الذي يشملهم كذلك
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  "  .. لتركنب طبقا عن طبق .. والقمر إذا اتسق، والليل وما وسق، فال أقسم بالشفق " 
وتلقـي إحياءاـا    ،  لتوجيه القلب البشري إليها   ،   وهذه اللمحات الكونية اليت يلوح بالقسم ا      

وهي تتفـق  . واجلالل املرهوب، طابع جيمع بني اخلشوع الساكن    . حملات ذات طابع خاص    .. إيقاعااو
 . يف ظالهلا مع ظالل مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة

وبعد الغروب تأخذ النفس روعة سـاكنة        ..  فالشفق هو الوقت اخلاشع املرهوب بعد الغروب      
كما حيـس برهبـة الليـل       . ه من أسى صامت وشجى عميق     وحيس القلب مبعىن الوداع وما في     . عميقة
 ! ويلفه يف النهاية خشوع وخوف خفي وسكون. ووحشة الظالم الزاحف، القادم

وـذا  ،  وذا التجهيـل  ،  ذا التعميم  .. هو الليل وما مجع وما محل      "  .. والليل وما وسق   " 
وهو يتقصى ما جيمعه الليل ويضمه      ،  عيداويذهب التأمل ب   .. والليل جيمع ويضم وحيمل الكثري    . التهويل

سـاربة يف األرض وغـائرة يف       ،  وعوامل خافية ومضـمرة   ،  وحيمله من أشياء وأحياء وأحداث ومشاعر     
:  " ومل يبلغ من الصور ما حيتويه النص القـرآين القصـري          ،  مث يؤوب من هذه الرحلة املديدة      .. الضمري

وخشوع وسكون تتسق مع    ،  رهبة ووجل ،  عميق العجيب إمنا يغمره من النص ال     "  .. والليل وما وسق  
 ! الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف وسكون

 .. وهو القمر يف ليايل اكتمالـه      .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر     "  .. والقمر إذا اتسق   " 
يف العـوامل   ،  والسياحة املديـدة  ،  وهو يفيض على األرض بنوره احلامل اخلاشع املوحي بالصمت اجلليل         

يلتقي معهمـا يف    . والليل وما وسق  ،  وهو جو له صلة خفية جبو الشفق       .. ظاهرة واملكنونة يف الشعور   ال
  .. اجلالل واخلشوع السكون

،  هذه اللمحات الكونية اجلميلة اجلليلة الرائعة املرهوبة املوحية يلتقطها القرآن لقطـات سـريعة             
ويلوح بالقسم ـا ليربزهـا للمشـاعر        . الذي يغفل عن خطاا الكوين    ،  وخياطب ا القلب البشري   

، وداللتها على اليد اليت متسك بأقدار هـذا الكـون         ،  ومجاهلا وإحيائها وإيقاعها  ،  يف حيويتها ،  والضمائر
 : وأحوال الناس أيضا وهم غافلون .. وتبدل أحواله، وترسم خطواته

رسوم لكم من تقديرات    وفق ما هو م   ،  أي لتعانون حاال بعد حال     "  .. لتركنب طبقا عن طبق    " 
والتعبري بركوب األمـور واألخطـار واألهـوال        . ويعرب عن معاناة األحوال املتعاقبة بركوا     . وأحوال

 إن املضطر يركب الصعب من األمور وهو عامل بركوبه        :  " كقوهلم،  واألحوال مألوف يف التعبري العريب    
وكل منها متضي م وفـق مشـيئة        . احدةوكأن هذه األحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد و        "  .. 
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مقـدرة  ،  فتنتهي م عند غاية تؤدي إىل رأس مرحلة جديدة        ،  القدر الذي يقودها ويقودهم يف الطريق     
والقمـر إذا   ،  والليل وما وسق  ،  كتقدير هذه األحوال املتعاقبة على الكون من الشفق       ،  كذلك مرسومة 

وهذا التتابع املتناسق يف فقرات      .. ت عنه الفقرة السالفة   الذي حتدث ،  حىت تنتهي م إىل لقاء رم     . اتسق
هو مسة من مسات هـذا القـرآن        ،  ومن جولة إىل جولة   ،  واالنتقال اللطيف من معىن إىل معىن     ،  السورة
  .. البديع

|     |     | 
جييء التعجيب من   ،  واملشاهد واجلوالت السابقة هلا يف السورة     ،   ويف ظل هذه اللمحات األخرية    

 : وأمامهم هذا احلشد من موحيات اإلميان ودالئله يف أنفسهم ويف الوجود. ر الذين ال يؤمنونأم
  "  .. ؟ و إذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون؟ فما هلم ال يؤمنون " 

 ؟ فما هلم ال يؤمنون!  أجل
؛ وجهتواجه القلب البشري حيثما ت    ،  ويف أحوال النفوس  ،   إن موحيات اإلميان يف حملات الوجود     

وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل يف ميزان احلقيقة حبيث حتاصـر هـذا              . وتتكاثر عليه أينما كان   
 ! بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها. القلب لو أراد التفلت منها

، بلغة الفطـرة  وهو خياطبهم    " ؟  وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون     ؟  فما هلم ال يؤمنون    " 
ويستجيش يف هذه القلـوب مشـاعر       . ويفتح قلوم على موحيات اإلميان ودالئله يف األنفس واآلفاق        

  "  .. السجود " وهو .. التقوى واخلشوع والطاعة واخلضوع لبارئ الوجود
وفيه من اللمحات والومضـات واللحظـات والسـبحات مـا           . وموح.  إن هذا الكون مجيل   

 . لبشري أمسى مشاعر االستجابة واخلشوعيستجيش يف القلب ا
وفيه من اللمسات واملوحيات ما يصل القلب البشري بـالوجود          . وموح.  وإن هذا القرآن مجيل   

 ..  " ويسكب فيه حقيقة الكون الكبرية املوحية حبقيقة خالقه العظـيم         . وببارئ الوجود اجلليل  ،  اجلميل
  "  .. ؟  يسجدونوإذا قرئ عليهم القرآن ال؟ فما هلم ال يؤمنون

وما ينتظرهم مـن  ، يضرب عنه السياق ليأخذ يف بيان حقيقة حال الكفار .  إنه ألمر عجيب حقا   
 : مآل

  "  .. فبشرهم بعذاب أليم. واهللا أعلم مبا يوعون. بل الذين كفروا يكذبون " 
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واهللا  .فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم األصيل    . يكذبون إطالقا .  بل الذين كفروا يكذبون   
  .. من شر وسوء ودوافع هلذا التكذيب، ويضمون عليه جواحنهم، أعلم مبا يكنون يف صدورهم
ويـا   "  .. فبشرهم بعذاب أليم  :  " ويتجه باخلطاب إىل الرسول الكرمي    ،   ويترك احلديث عنهم  

 ! هلا من بشرى ال تسر وال يودها متطلع إىل بشرى من بشري
فيستعدون بالعمـل الصـاحل ملـا       ،   املؤمنني الذين ال يكذبون     ويف الوقت ذاته يعرض ما ينتظر     

 : وجييء هذا العرض يف السياق كأنه استثناء من مصري الكفار املكذبني. يستقبلون
  "  .. هلم أجر غري ممنون. إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات " 

 الصـاحلات مل يكونـوا      فالذين آمنوا وعملوا  .  وهو الذي يقال عنه يف اللغة إنه استثناء منقطع        
ولكن التعبري على هذا النحو أشد إثارة لالنتبـاه         ! داخلني ابتداء يف تلك البشارة السوداء مث استثنوا منها        

 ! إىل األمر املستثىن
  .. يف دار البقاء واخللود .. هو األجر الدائم غري املقطوع ..  واألجر غري املمنون

البعيدة اآلماد يف جماالت الكـون      ،   السورة القصرية العبارة   تنتهي،   وذا اإليقاع احلاسم القصري   
 . والضمري
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

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

، والسـعي يف قتـال الطواغيـت        األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا     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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