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تعريف بسورة الجاثية
هذه السورة المكية تصور جانبًا من استقبال المشركين للدعووة اسسديمية و ويدريمت م فدي مواج دة حجج دا وييات دا و
ي في غيدر مدا تحدرن مدن حدح وا در او رهدان
وتعنت م في مواج ة حمائم ا وقضاياها و واتباو م لل وى اتباوًا كام ً
ذي سلطان  .كذلك تصور كيف كان المرين يعالج قلوب م الجامحة الشاردة مع ال دوى و المللمدة دون ال دعى ه وهدو

يواج دا بآيددات هللا المايعددة العميمددة التدأثير والعاللدة و ويددذكرهم وذابددي و ويصدور ل ددم ثوابددي و ويمدرر ل ددم سددنني و
ويعرف م نواميسي الما ية في هذا الوجود .
ومن خيل ييات السورة وتصويرها للموم الذين واج وا العووة في مكة و ندرى فريمدًا مدن الندا

مصد ار ولدل الضديلة

و مكددا اًر فددي الحددح و لددعيع العندداد و سدديل اْلدب فددي حددح هللا وحددح كيمددي و ترسددمي هددذه اَليددات و وتواج ددي بمددا

يستحمي من الترذيل والتحذير والت عيع بعذاب هللا الم ين اْلليم العظيم:

(ويدل لكدل افداث اثديم  .يسدمع ييدات هللا تتلدل وليدي و ثدم يصدر مسدتك اًر كدأن لدم يسدمع ا  ,فبشدره بعدذاب الديم  .و ذا
ولم من يياتنا ليئًا اتخذها هدزواً و اولئدك ل دم ودذاب م دين  .مدن ورائ دم ج دنم و وال يلندي ودن م مدا كسد وا لديئاً وال
ما اتخذوا من دون هللا اوليا ول م وذاب وظيم). .

وندرى جماودة مدن الندا و ربمدا كدانوا مدن اهدل الكتداب سديئي التصدور والتمدعير ه ال يقيمدون وزندًا لحقيمدة اسيمدان
الخالصدة و وال يحسددون بالقددار اْلصدديل يدن م وهددم يعملددون السدديئات وبدين المددؤمنين الددذين يعملددون الصددالحات .
ي فدي ميدزان هللا دين القدريمين و ويمدرر سدو حكم دم وسدو تصدورهم ل مدور ه
والمرين يشعرهم بدأن هنداث فارقدًا اصدي ً

وقيام اْلمر في ميزان هللا ولل الععل اْلصيل في صلب الوجود كلي منذ ع الخلح والتكوين:

(ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعل دم كالدذين يمندوا ووملدوا الصدالحات و سدوا محيداهم وممدات م
يحكمون ! وخلح هللا السماوات واْلرض بالحح و ولتجزى كل نقس بما كس ت و وهم ال يظلمون). .

ونرى فريماً من الندا
القريح من النا

ال يعدرح حكمداً يرجدع إليدي إال هدواه و ف دو إل دي الدذي يتع دعه  ,ويطيدع كدل مدا يدراه  .ندرى هدذا

مصو اًر تصوي اًر فذاً في هذه اَلية ه وهو يعجب من امره ويش ر بلقلتي ووماه:

( اف اريدت مدن اتخدذ إل دي هدواه و وا دلي هللا ولدل ولدم و وخدتم ولدل سدمعي وقلبدي و وجعدل ولدل بصدره غشداوة
ي عيي من بعع هللا

سدا مدا

افي تذكرون ). .

This file was downloaded from QuranicThought.com

فمدن

ونرى هذا القريح من النا

ينكر امر اَلخرة و ويشدك كدل الشدك فدي قضدية البعدس والحسداب  ,ويتعندت فدي اسنكدار

وفي يلب ال رهان بما ال س يل إليي في هذه اْلرض  .والمرين يوجي هدذا القريدح إلدل الدعالئل المائمدة الحا درة ولدل

صع هذه المضية و وهم ون ا معر ون:

(وقالوا:ما هي إال حياتنا العنيا نموت ونحيا و وما ي لكنا إال العهر  .ومدا ل دم دذلك مدن ولدم و إن هدم إال يظندون .
و ذا تتلل ولي م يياتنا يندات مدا كدان حجدت م إال ان قدالوا:ائتدوا بآبائندا إن كندتم صدادقين  .قدل:هللا يحيديكم ثدم يميدتكم
ثم يجمعكم إلل يوم القيامة ال ريب فيي  .ولكن اكثر النا
ويجوز ان يكون هؤال جميعاً فريماً واحعاً مدن الندا

ال يعلمون). .

يصدعر مندي هدذا وذاث و ويصدقي المدرين فدي السدورة هندا وهنداث
اهدل الكتداب و وقليدل مدن م

 .كمدا يجدوز ان يكوندوا فرقدًا متعدعدة ممدن واج دوا الدعووة فدي مكدة  .بمدا فدي ذلدك بعد
كان فدي مكدة  .ويجدوز ان تكدون هدذه إلدارة ودن هدذا القريدح ليعت در دا اهدل مكدة دون ان يمتضدي هدذا وجدوده فدي
مكة بالذات في ذلك الحين .

وولل اية حال فمع واجي المرين هؤال النا

بصقات م تلك وتصرفات م و وتحعث ون م في هذه السدورة ذلدك الحدعيس

 . .كذلك واج م بآيات هللا في اَلفا وفي انقسد م و وحدذرهم حسداب يدوم القيامدة و وبصدرهم بمدا جدرى لمدن قد ل م

ممن انحرفوا ون دين هللا المويم .
واج م بآيات هللا في هذا اْلسلوب البسيط المؤثر العميح:
(إن فدي السدماوات واْلرض َليدات للمدؤمنين  .وفدي خلمكدم ومدا ي دس مدن دابدة ييدات لمدوم يوقندون  .واخدتيح الليدل
والن ار وما انزل هللا من السما من رز فأحيا بدي اْلرض بعدع موت دا  ,وتصدريف الريداآ ييدات لمدوم يعملدون  .تلدك
ييات هللا نتلوها وليك بالحح و فبأي حعيس بعع هللا ويياتي يؤمنون ). .

وواج م ا مرة اخرى في صورة نعم من انعم هللا ولي م يلقلون ون تذكرها وتع رها:
(هللا الددذي سددخر لكددم البحددر لتجددري القلددك فيددي بددأمره ولت تل دوا مددن فضددلي ولعلكددم تشددكرون  .وسددخر لكددم مددا فددي
السماوات وما في اْلرض جميعاً مني  .إن في ذلك َليات لموم يتقكرون ). .

كذلك واج م بحال م يوم القيامة الذي ينكروني او يمارون فيي:
ويدوم تمدوم السداوة يومئدذ يخسدر المبطلدون  .وتدرى كدل امدة جاثيدة  .كدل امدة تدعول إلدل كتا دا  .اليدوم تجدزون مدا
كنددتم تعملددون  .هددذا كتا نددا ينطددح ولدديكم بددالحح إنددا كنددا نستنس د

مددا كنددتم تعملددون  .فأمددا الددذين يمن دوا وومل دوا

الصددالحات فيددعخل م رب ددم فددي رحمتددي  .ذلددك هددو القددوز الم ددين  .وامددا الددذين كقددروا افلددم تكددن ييدداتي تتلددل ولدديكم

فاستك رتم وكنتم قوماً مجدرمين ? و ذا قيدل:إن وودع هللا حدح والسداوة ال ريدب في دا  .قلتم:مدا ندعري مدا السداوة و إن

This file was downloaded from QuranicThought.com

نظن إال ظنداً و ومدا نحدن بمسدتيمنين  .وبدعا ل دم سديئات مدا وملدوا و وحدا

دم مدا كدانوا بدي يسدت زئون  .وقيدل:اليوم

ننساكم كما نسيتم لما يومكم هذا و ومأواكم النار و وما لكم من ناصرين:ذلكم بدأنكم اتخدذتم ييدات هللا هدزواً وغدرتكم
الحياة العنيا فاليوم ال يخرجون من ا وال هم يستعت ون . .

كذلك لم يعع اي لبس او لك في وعالة الج از وفردية التبعة ه ف ين ان هذا اْلصدل وميدح فدي تكدوين الوجدود كلدي
و ووليي يموم هذا الوجود  .ذلك حين يمول:
(من ومل صالحاً فلنقسي ومن اسا فعلي ا و ثم إلل ربكم ترجعون). .
وحين يرد ولل من يحس ون وهم يجترحون السيئات ان م ونع هللا كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات و فيمول:
(وخلح هللا السماوات واْلرض بالحح و ولتجزى كل نقس بما كس ت وهم ال يظلمون). .
والسورة كل ا وحعة في وين مو وو ا ه ولكننا قسمناها إلل درسين اثنين لتيسير ور

ا وتقصيل ا .

وهدي ت دعا بدداْلحرح الممطعدة :حددا  .مدديم  .واسلدارة إلددل المدرين الكريم(:تنزيددل الكتداب مددن هللا العزيددز الحكدديم). .
وتخددتم بحمددع هللا وربوبيتددي المطلمددة و وتمجيددعه وتعظيمددي و إ از

اولئددك الددذين يلقلددون وددن يياتددي ويسددت زئون ددا

ويسدتك رون ون ددا(:ل الحمددع رب السددماوات ورب اْلرض رب العددالمين  .ولددي الك ريدا فددي السددماوات واْلرض و
وهو العزيز الحكيم ). .
ويسير سيا السدورة فدي ودرض مو دوو ا فدي يسدر وهدوادة و يضداآ هدادى و وبيدان دقيدح وميدح  .ولدل غيدر مدا
يسير سيا سورة العخان ق ل ا في إيماع ونيف كأني مطار تمرع الملوب .
وهللا خددالح الملدوب و ومنددزل هدذا المدرين و يأخدذ الملددوب تدارة بددالمرع والطدر  .وتددارة بداللمس الندداوم الرفيدح و وتددارة
بال يان ال ادى

الرقيح  .حسدب تنوو دا هدي واختيف دا  .وحسدب تندوع حاالت دا ومواقق دا فدي ذات دا  .وهدو اللطيدف

الخ ير  .وهو العزيز الحكيم . .
واَلن نأخذ في التقصيل
العر اْلول 5 - 1:إنزال المرين واْلدلة واَليات ولل الوحعانية
(حدم  .تنزيدل الكتداب مدن هللا العزيدز الحكديم  .إن فدي السدماوات واْلرض َليدات للمدؤمنين  .وفدي خلمكدم ومدا ي دس
من دابة ييات لموم يوقنون  .واختيح الليل والن ار وما انزل هللا من السما من رز فأحيدا بدي اْلرض بعدع موت دا
و وتصريف الرياآ و ييات لموم يعملون). .
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يذكر الحرفين :حا  .ميم ويذكر بععهما تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكديم  .وفي مدا داللدة ولدل مصدعر الكتداب و
كمدا اسدلقنا الحدعيس ودن اْلحدرح الممطعدة فدي اوائدل السدور  .مدن ناحيدة ان هدذا الكتداب المعجدز مصدون مدن مثدل

هذه اْلحرح و وهم ال يمعرون ولل لي مني و ف ذه داللة قائمة ولل ان تنزيدل هدذا الكتداب مدن هللا(العزيز)المدادر
الدذي ال يعجدزه لدي (.الحكيم)الدذي يخلدح كدل لدي بمدعر و ويمضدي كدل امدر بحكمدة  .وهدو تعميدب يناسدب جدو
السورة وما تتعرض لي من الوان النقو

.

وق دل ان يعدرض للمدوم ومدوقق م مدن هدذا الكتداب ه يشدير إلدل ييدات هللا الم ثوثدة فدي الكدون مدن حدول م  .وقدع كاندت
وحعها كقيلة توجي م إلل اسيمان  .ويوجي قلوب م إلي ا لعل دا توقظ دا وتقدتر ملاليم دا و وتسدتجيه في دا الحساسدية

باهلل منزل هذا الكتاب و وخالح هذا الكون العظيم:
(إن في السماوات واْلرض َليات للمؤمنين). .

واَليددات الم ثوثددة فددي السددماوات واْلرض ال تمتصددر ولددل لددي دون لددي و وال حددال دون حددال  .فحيثمددا مددع
اسنسان بصره وجع ييات هللا تطالعي في هذا الكون العجيب . .

واي لي ليس يية

ٍ
ات لَِم ْو ٍم ُيوِق ُنو َن ()4
َوِفي َخْل ِم ُك ْم َو َما َي ُ ُّس ِمن َدابهة َيي ٌ
هددذه السددماوات بأجرام ددا الضددخمة و وافيك ددا ال ائلددة و وهددي  -ولددل

ددخامت ا  -مبعث درة كالنثددار الصددلير فددي

القضا  . .القضا ال ائل الرهيب  . .الجميل ! . .
ودورة هذه اْلجرام في افيك ا في دقة وايدراد وتناسدح  . .تناسدح جميدل ال تشدبع العدين مدن النظدر إليدي و وال يشدبع
الملب من تمليي !
وهذه اْلرض الواسعة العريضة بالقيا

إلل البشر و وهي ذرة و او هبا ة بالقيا

إلدل النجدوم الك يدرة  .ثدم بالقيدا

إلل هذا القضا الدذي تتدوه فيدي  . .تتدوه لدوال المدعرة التدي تمسدك دا وتنتظم دا فدي العمدع الكدوني الدذي ال يتدوه لدي
فيي !
وما اودوي هللا ي يعة هذه اْلرض في موقع دا الكدوني الخدان مدن صديحية لنشدو الحيداة فوق دا  ,ومدن خصدائ
دقيمة ممصودة متراكبة متجمعة متناسمة  .لو اختلت خصيصة واحعة من ا او تخلقت ما امكن ان تمدوم في دا الحيداة
او تعوم !
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وكل لي في هذه اْلرض وكل حي  . .يية  . .وكل جز من كل لي ومدن كدل حدي فدي هدذه اْلرض  . .ييدة .
 .والصلير العقيح كالضخم الك ير  . .يية  . .هذه الورقة الصليرة في هدذه الشدجرة الضدخمة او الن تدة ال زيلدة . .

ييددة  . .ييددة فددي لددكل ا وحجم ددا و ييددة فددي لون ددا وملمسد ا  .ييددة فددي وظيقت ددا وتركي ددا  .وهددذه الشددعرة فددي جسددم
الحيوان او اسنسدان  . .ييدة  . .ييدة فدي خصائصد ا ولون دا وحجم دا  .وهدذه الريشدة فدي جنداآ الطدائر  . .ييدة . .
يية في مادت ا وتنسيم ا ووظيقت ا  .وحيثما مع اسنسان بصره في اْلرض او فدي السدما تزاحمدت اَليدات وتراك دت
و واولنت ون نقس ا لملبي وسمعي وبصره .
ولكن  ,من الذي يرى هذه اَليات ويستشعرها

لمن تعلن هذه اَليات ون نقس ا

لمن ?

(للمؤمنين). .
فاسيمان هو الذي يقتر الملوب لتلمي اْلصدعا واْل دوا واْلندعا ه واسحسدا

اْلرض والسما  .واسيمان هو الذي تخدالط الملدوب بشالدتي فتحيدا وتدر وتلطد

بمدا في دا مدن ييدات هللا الم ثوثدة فدي
ه وتلدتمط مدا يدذخر بدي الكدون مدن

إيحدا ات خييدة وظداهرة و تشدير كل دا إلدل اليدع الصدانعة و ويابع دا المميدز فدي كدل مدا تصدوغي وت عودي مدن الديا
ومن احيا  .وكل ما خرن من هذه اليع ف و خار معجز ال يمعر ولل إ عاوي احع من خلح هللا .
ثم ينتمل م السيا من يفا الكون إلل ذوات انقس م ه وهي اقرب إلي م و وهم ا اكثر حساسية:
(وفي خلمكم وما ي س من دابة ييات لموم يوقنون). .
وخلدح هدذا اسنسدان دذا التكدوين العجيدب و وب دذه الخصدائ

القريدعة و وب دذه الوظدائ

اللطيقدة العقيمدة المتنوودة

الكثيدرة  .خارقدة  .خارقدة نسديناها لطدول تكرارهدا و ولمرب دا مندا ! ولكدن التركيدب العضدوي لجارحدة واحدعة مدن جدوارآ

هذا اسنسان مسألة تعير ال ار

وجباً ودهشة واست واالً ل ذا التركيب العجيب !

إن الحيداة فدي ابسدط صدورها معجدزة  .فدي اسميبدا ذات الخليدة الواحدعة  .وفيمدا هدو اصدلر مدن اسميبدا ! فكيدف دا
في هذا اسنسان الشعيع التركيب والتعميع

وهو في تركيبي النقسي الع تركباً وتعمعاً من تركيبي العضوي !

وحولدي تلدك الخيئدح التدي تدعب ولدل اْلرض انواودًا واجناسدًا و والدكاالً واحجامدًا و ال يحصدي ا إال هللا  .واصدلرها
كأك رها معجز في خلمي  .معجز في تصريقي  .معجز في تناسب حيواتي ولل هذه اْلرض و بحيس

السما ِ ِمدن ِرْز ٍ َفأَحيدا ِب ِدي ْاْلَرض بعدع موِت دا وتَص ِدر ِ
َنزل ه ِ
و ِْ ِ ه ِ
يف ِ
دات لَِم ْدو ٍم
الرَي ِ
داآ َيي ٌ
َْ
اخت َيح اللْيل َوالهن َ ِار َو َما ا َ َ
ْ َ َْ َ َْ َ َ ْ
َ
َّللاُ م َن ه َ
يع ِملُون (ِ )5تْلك ييات ه ِ
َي ح ِع ٍ
َّللاِ َو َيي ِات ِي ُي ْؤ ِم ُنو َن ()6
يس َب ْع َع ه
َْ َ
َ َ ُ
َّللا َن ْتلُ َ
وها َوَل ْي َك ِباْل َح ِح َفِبأ ِ َ
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ال يزيع جنس ون حعود معينة و تحقظ وجوده وامتعاده و وتمنع يغياني ولدل اْلجندا
 .واليع الممسدكة زمدام اْلندواع واْلجندا

والموى والوظائ

تزيدع في دا وتدنم

ما يحقظ التوازن ين ا جميعًا . .

النسدور جارحدة

اْلخدرى يغيدان إبدادة و فندا

بحكمدة وتمدعير ه وتركدب فدي كدل من دا مدن الخصدائ

ددارية وومرهدا معيددع  .ولكن دا فددي مما دل هددذا ندزرة قليلددة ال دي

والقد ار

والز ارزير  . .ولنا ان نتصور كيف كان اْلمر يكدون لدو كدان للنسدور نسدل العصدافير

بالقيددا

إلدل العصددافير

وكيدف كاندت تمضدي ولدل

جميع الطيور !
واْلسود كذلك في والم الحيوان كاسرة

ارية  .فكيف لو كانت تنسدل كالظبدا والشدا

إن دا مدا كاندت تبمدي ولدل

لحدم فددي اللابددة وال غددذا  . .ولكددن اليددع التددي تمسددك بالزمددام تجعددل نسددل ا محددعودًا بالمددعر المطلددوب ! وتكثددر مددن

ذوات اللحوم من الظبا والشا وما إلي ا لس ب معلوم .
والذبابة الواحعة ت ي

فدي الدعورة الواحدعة مئدات اْللدوح  . .وفدي مما دل هدذا ال ت ديه إال حدوالي اسد ووين اثندين .

فكيف لو افلت الزمام فعالت الذبابة الواحعة ال ًار او سنين ? لكان الذباب يلطي اْلجسدام ويأكدل العيدون

ولكدن

اليع المع رة هناث تضبط اْلمور وفح تمعير دقيح محسوب فيي حساب كل الحاجات واْلحوال والظروح .
وهكدذا وهكدذا  .فدي الخلدح ذاتدي  .وفدي خصائصدي  .وفدي تدع يره وتمدعيره  .فدي ودالم الندا
هذا كلي ييات  .ييات نايمة  .ولكن لمن

 ,وودالم الدعواب  . .فدي

من الذي يراها ويتع رها ويعرك ا

(لموم يوقنون). .
واليمدين هدو الحالدة الم يئدة للملدوب كدي تحدس و وكدي تتدأثر و وكدي تنيدب  . .اليمدين الدذي يدعع الملدوب تمدر وتث دت
وتطمئن ه وتتلمل حمائح الكون في هعو ويسر وثمة و وفي راحة من الملح والحيرة والزوزودة  .فتصدون مدن اقدل مدا
تحصل و اك ر النتائج واوظم اَلثار في هذا الوجود .
ثدم ينتمدل دم مدن ذوات انقسد م وحركدة اْلحيدا حدول م و إلدل الظدواهر الكونيدة و ومدا ينشدأ ون دا مدن اسدباب الحيداة
ل م ول حيا جميعاً:
(واختيح الليل والن ار و وما انزل هللا من السما من رز فأحيا بي اْلرض بعع موت دا  ,وتصدريف الريداآ و ييدات
لموم يعملون). .

البشددر التك درار ! ولكددن ايددة وجيبددة تطددالع الحددس

واخددتيح الليددل والن ددار ظاهرتددان قددع ُيخلددح جددعت ما فددي نقددو
البشري وهو يواجي الليدل اول مدرة او يواجدي الن دار إن الملدب الشداور المتقدتر يدرى هدذه العجيبدة دائمداً و ويندتق
ل ا دائماً ه ويرى يع هللا التي تعير الكون كلي كلما راى الليل والن ار .
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الظواهر الكونيدة و ويعرفدون ان الليدل والن دار ظاهرتدان تنشدآن ودن

وتنمو معارح البشر و ويتسع ولم م ون بع

دورة اْلرض حدول محورهدا امددام الشدمس مدرة فدي كددل اربدع ووشدرين سدداوة  .ولكددن العجيبدة ال تددنم لديئًا ددذه
المعرفة  .فإن دورة اْلرض هذه وجيبة اخرى  .دورة هذا الجرم حول نقسي ذه السدروة المنتظمدة و وهدو ودائم فدي
ال دوا و سدابر فدي القضدا  ,غيدر مسدتنع إلدل لدي إال إلدل المدعرة التدي تمسدك بدي وتدعيره كمدا لدا ت دذا النظدام
الددذي ال يتخل د

و وب ددذا المددعر الددذي يسددمر ل حيددا واْللدديا ان تظددل ولددل سددطر هددذا الكوكددب السددابر السددارآ

العائر في القضا !
ويتوسددع البشددر فددي ولم ددم فيددعركون اهمي دة هدداتين الظدداهرتين ولددل سددطر اْلرض بالقيددا
هويعرفدون ان تمسديم اْلوقدات دين الليدل والن دار

إلددل الحيدداة واْلحيددا

دذه النسدبة ولدل سدطر هدذا الكوكدب وامدل رئيسدي لوجدود الحيداة

وبما اْلحيا ه واني لو لم توجع هاتان الظاهرتدان دذا المدعر وولدل هدذا النظدام لتليدر كدل لدي ولدل هدذه اْلرض
و وبخاصة تلك الحياة اسنسانية التي تخ

الحس البشري وال تنمصان !

المخاي ين  .من اْلحيا ! ومدن ثدم تدزداد هاتدان الظاهرتدان اهميدة فدي

(وما انزل هللا من السما من رز فأحيا بي اْلرض بعع موت ا). .
والرز قع يكون الممصود بي هو الما النازل من السما  .كما ف م مني المعما  .ولكن رز السدما اوسدع  .ف دذه
اْللدعة التدي تندزل مدن السدما ليسدت اقدل اثد اًر فدي إحيدا اْلرض مدن المدا  .دل إن دا ل دي التدي ينشدأ ون دا المدا
بإذن هللا  .فح اررة الشمس هي التي تبخر الما من البحدار فتتكداث

ا اْلرض بعع موت ا  .تحيا بالما وتحيا بالح اررة والضيا سوا !

وتندزل امطدا اًر و وتجدري ويونداً وان دا اًر ه وتحيدا

(وتصريف الرياآ). .
وهددي تمضددي لددماالً وجنوب دًا و ولددرقًا وغرب دًا و منحرفددة ومسددتقيمة و دافئددة وبدداردة و وفددح النظددام الددعقيح المنسددو
الممصود في تصميم هذا الكون العجيب ه وحساب كل لي فيي حسداباً دقيمداً ال يتدرث لديئاً للمصدادفة العميدا . .
ولتص دريف الريدداآ ويقددة معروفددة ددعورة اْلرض و وبظدداهرتي الليددل والن ددار و وبددالرز الددذي ينددزل مددن السددما .

وكل ا تتعاون فدي تحميدح مشديئة هللا فدي خلدح هدذا الكدون و وتصدريقي كمدا اراد  .وفي دا(ييات)معرو دة فدي الكدون .
ولكن لمن
(لموم يعملون). .
فللعمل هنا ومل و ولي في هذا الميعان مجال .
العر الثاني 11 - 6:من صقات الكقار المعانعين
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هذه بعد

ييدات هللا الكونيدة و يشدير إلي دا هدذه اسلدارات الموحيدة للمدؤمنين  .الدذين يوقندون والدذين يعملدون  .يشدير

إلي دا بآيدات هللا المرينيدة و فدتلمس الملدوب و وتدوقظ العمدول  ,وتخايدب القطدر للت دا المبالدرة و بمدا ين دا وبدين هدذا

الكون من صدلة وميمدة بايندة  ,ال يحتدان إيماظ دا إال إلدل كلمدات موحيدة كآيدات هدذا المدرين  .فمدن لدم يدؤمن دذه

اَليات في رجا في ان يؤمن بسواها ه ومن لم توقظي هذه اسلارات الموحيدة فلدن توقظدي الصدرخات مدن غيدر هدذا
الصوت المستجاب:
(تلك ييات هللا نتلوها وليك بالحح فبأي حعيس بعع هللا ويياتي يؤمنون ). .
إن اي كديم لدن ي لدال كديم هللا فدي المدرين  .و ن اي إ دعاع لدن ي لدال إ دعاع هللا فدي الكدون  .و ن ايدة حقيمدة لدن ت لدال
حقيمة هللا في الث وت والو وآ واليمين ( .فبأي حعيس بعع هللا ويياتي يؤمنون ). .

وهنا ال يليح بمن ال يؤمن إال الت عيع والتنكيل:
ويل لكل افاث اثيم  .يسدمع ييدات هللا تتلدل وليدي ثدم يصدر مسدتك ًار كدأن لدم يسدمع ا  .فبشدره بعدذاب الديم  .و ذا ولدم
مدن يياتندا لديئاً اتخدذها هدزواً و اولئدك ل دم ودذاب م دين  .مدن ورائ دم ج دنم و وال يلندي ودن م مدا كسد وا لديئاً وال مدا
اتخذوا من دون هللا اوليا و ول م وذاب وظيم . .

وتصددور هددذه اَليددات  -كمددا اسددلقنا فددي تمددعيم السددورة  -جانب داً مددن اسددتقبال المشددركين ل ددذه الددعووة فددي مكددة و
و صرارهم ولل بايل م و واستكبارهم ون سماع كلمة الحح ال ين و ومكا رت م في هذا الحح كأني لم يطر

داث اَِثدي ٍم ( )7يسدمع يي ِ
َّللاِ تُْتَلدل وَلي ِدي ثُد هم ي ِ
ويدل لِ ُك ِدل اَ هف ٍ
ص ُّدر مسدتَ ْكِ اًر َكدأَن هلدم يسدمع ا َفب ِشدره ِبعد َذ ٍ
اب اَلِدي ٍم( َ ) 8وِ َذا
دات ه
َْ
َْ ٌ
ُ
َْ َ ُ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ ِ
ين (ِ )9من َوَرِائ ِ ْم َج َ هن ُم َوَال ُي ْلِني َو ْدن ُ م همدا َك َسد ُوا َل ْديئًا َوَال َمدا
اب ُّم ِ ٌ
َول َم م ْن َيياتَنا َل ْيئًا اته َخ َذ َها ُه ُزوًا ا ُْوَلئ َك َل ُ ْم َو َذ ٌ
اتهخ ُذوا ِمن دو ِن ه ِ
ِ
يم ()10
َ
ُ
َّللا ا َْولَِيا َوَل ُ ْم َو َذ ٌ
اب َوظ ٌ
اذهدان م  ,وسدو اد دم مدع هللا وكيمدي  . .ومما لدة المدرين ل دذا كلدي بالترذيدل والتم دير والت عيدع والوويدع و والتلدوير
بالعذاب اْلليم الم ين العظيم .
(ويل لكل افاث اثيم). .
والويل ال ديث  .واْلفداث الكدذاب المدارد ولدل الكدذب  .واْلثديم الكثيدر الممارفدة لإلثدم  .والت عيدع لدامل لكدل مدن هدذه
صدقتي  .وهدو ت عيدع صدادر مدن هللا المدوي المداهر الجبدار  ,المدادر ولدل ال ديث والدعمار  .الصداد الوودع والوويدع
واسنذار  .ف و ت عيع رويب مقزع مرهوب .
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هدذا اْلفداث اْلثديم  .ييدة إفكدي وويمدة إثمدي و اندي يصدر ولدل البايدل ويسدتك ر ولدل الحدح ويتعدالل ودن الخضدوع
َليات هللا و وال يتأدب باْلدب اليئح مع هللا:
(يسمع ييات هللا تتلل وليي و ثم يصر مستك اًر كأن لم يسمع ا). .
وهدذه الصدورة البغيضدة ولدو ان دا صدورة فريدح مدن المشدركين فدي مكدة و إال ان دا تتكدرر فدي كدل جاهليدة و وتتكدرر

اليدوم وغدعًا  .فكدم فدي اْلرض و وبدين مدن يمدال إن دم مسدلمون و مدن يسدمع ييدات هللا تتلدل وليدي ثدم يصدر مسدتك ًار
كددأن لددم يسددمع ا ه ْلن ددا ال توافددح هدواه و وال تسددير مددع مألوفددي و وال تعاونددي ولددل بايلددي و وال تمدره ولددل ل دره و وال

تتمشل لي مع اتجاه !
(فبشره بعذاب اليم). .
والبشارة للخير  .ف ي هنا للسخرية  .فإذا كان ال يسمع الندذير و فليأتدي الويدل المنظدور  ,فدي صدوت البشدير ! زيدادة
في السخرية والتحمير !
(و ذا ولم من يياتنا ليئًا اتخذها هزوًا). .
بعدع ان يعلم دا ويعدرح مصدعرها  .وهدذه الدع وانكدل  .وهدي صدورة كدذلك مكدرورة فدي الجاهليدات اْلولدل واْلخيدرة .
وكدم مدن النددا

 .وبدين مددن يمدال إن دم مسددلمون  .مدن يسددت زى بآيددات هللا التددي يعلم دا و ويتخددذها مدادة للسددخرية

من ا وممن يؤمنون ا ه ومن يريعون ان يرجعوا امر النا

والحياة إلي ا .

(اولئك ل م وذاب م ين). .
فالم انة هي الج از المناسب لمن يست زى

بآيات هللا وهو يعلم ا .

وهو وذاب حا ر قريب ه و ن كان مووعه يتيًا بعع حين  .ولكني في حقيمتي قائم موجود :
(من ورائ م ج نم). .
ولقظ( من ورائ م)ممصودة ظيلي فو معناه  .وظيلي  . .ان م ال يروني ْلني من ورائ م وال يتموني ْلن م فدي غقلدة
وني ه وال يقوت م ف م سيمعون فيي !

(وال يلني ون م ما كس وا ليئاً وال ما اتخذوا من دون هللا اوليا ). .
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فليس لي مما وملوا او ملكوا نافع م ليئًا و فعمل م  -ولو صلر  -هبا ال يمعرون ولل لدي مندي و وهدو قدائم
ولدل غيدر اسدا مدن إيمدان  .وملك دم ازئدل ال يصداح م مندي لدي فيدي غندا  .واوليدامهم مدن دون هللا  -يل دة او

اووانًا وجنعًا او خينًا  -ال يملكون ل م نص ًار وال لقاوة .
(ول م وذاب وظيم). .

فو اني م ين  .فجرم م في االست از بآيات هللا ق ير يمتضي الم انة و جسيم يمتضي جسامة التعذيب . .

هِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّللاُ هال ِذي ه
َم ِِره
يم(  ) 11ه
َه َذا ُه ًعى َوالذ َ
ين َكَق ُروا ِب َآيات َربِ ِ ْم َل ُ ْم َو َذ ٌ
سخ َر َل ُك ُم اْلَب ْح َر لتَ ْجر َ
ِي اْلُقْل ُك فيي بأ ْ
اب همن ِر ْج ٍز اَل ٌ
ِ
ات ومدا ِفدي ْاْلَر ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ضدلِ ِي وَل َعهل ُكدم تَ ْش ُدك ُرو َن ( )12وس ه
ِ
دك
دخ َر َل ُكدم همدا ِفدي ه
ض َجميعداً م ْن ُدي ِإ هن فدي َذل َ
ْ
الس َدم َاو َ َ
ََ
َولتَْ تَ ُلدوا مدن َف ْ َ ْ
ََلي ٍ
ات هلَم ْو ٍم َيتََق هك ُرو َن ()13
َ
وينت دي هدذا الممطدع و الدذي ورد فيدي ذكدر االسدت از بآيدات هللا و والصدع ون دا واالسدتكبار  ,بكلمدة ودن حقيمدة هدذه
اَليات ه وج از من يكقر ذه الحقيمة في إجمال:
(هذا هعى  .والذين كقروا بآيات رب م ل م وذاب من رجز اليم). .
إن حقيمدة هدذا المدرين اندي هدعى  .هدعى خدال

مصدقل  .هدعى ممحد

ال يشدوبي

ديل  .فالدذي يكقدر بعدع ذلدك

باَليددات و وهددذه حقيمت ددا و يسددتحح الددم العددذاب  .الددذي يمثلددي توكيددع معنددل الشددعة واسيدديم  .فددالرجز هددو العددذاب

الشعيع  .والعذاب الذي ي عدون بدي هدو ودذاب مدن رجدز الديم  . .تكدرار بعدع تكدرار  .وتوكيدع بعدع توكيدع  .يليدح بمدن
يكقر بال عى الخال

الممح

الصرير .

العر الثالس 13 - 12:من نعم هللا ولل النا

وتسخير ما في الكون ل م

وبعع الت عيع المخيف و والوويع الرويب و يعود فيلمس قلدوب م لمسدًا رفيمدًا و بالتدذكير بدأنعم هللا التدي سدخرها ل دم فدي
هذا الكون العري :
(هللا الدذي سدخر لكدم البحدر لتجدري القلدك فيدي بدأمره و ولت تلدوا مدن فضدلي و ولعلكدم تشدكرون  .وسدخر لكدم مدا فدي
السماوات وما في اْلرض جميعًا مني و إن في ذلك َليات لموم يتقكرون ). .

إن هدذا المخلدو الصدلير  . .اسنسدان  . .يحظدل مدن روايدة هللا  -سدبحاني  -بالمسدط الدوافر  ,الدذي يتدير لدي ان
يسددخر الخيئددح الكونيددة ال ائلددة و وينتقددع ددا ولددل لددتل الوجددوه  .وذلددك باالهتددعا إلددل يددرح مددن سددر النددامو

اسل دي الدذي يحكم دا و والددذي تسدير وفمدي وال تعصداه ! ولدوال هددذا االهتدعا إلدل يدرح السددر مدا اسدتطاع اسنسددان
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بموتدي ال زيلدة المحدعودة ان ينتقدع بشدي مدن قدوى الكدون ال ائلدة ه دل مدا اسدتطاع ان ي ديه مع دا ه وهدو هدذا المدزم
الصلير و وهي هذه المردة الجبا رة من الموى والطاقات واْلحجام واْلجرام .

والبحر احع هذه الجبا رة الضخام التي سخرها هللا لإلنسان و ف عاه إلل لي مدن سدر تكوين دا وخصائصد ا ه ودرح
مندي هدذه القلدك التدي تمخدر هدذا الخلدح ال ائدل و وهدي تطقدو ولدل ثدبج امواجدي الجبدارة وال تخشداها ! (لتجدري القلدك

فيي بأمره) . .ف دو  -سدبحاني  -الدذي خلدح البحدر دذه الخصدائ
خصائ

و وخلدح مدادة القلدك دذه الخصدائ

الضدلط الجدوي و وسدروة الريداآ وجاذ يدة اْلرض  . .وسدائر الخصدائ

ه وجعدل

الكونيدة اْلخدرى مسداوعة ولدل

ان تجدري القلدك فدي البحدر  .وهدعى اسنسدان إلدل هدذا كلدي فأمكندي ان ينتقدع بدي و وان ينتقدع كدذلك بدالبحر فدي ندواآ
اخدرى( :ولت تلدوا مدن فضلي)كالصديع للطعدام وللزيندة و وكدذلك التجدارة والمعرفدة والتجربدة والريا دة والنزهدة ه وسدائر
ما ي تغيي الحي من فضل هللا في البحار .
سددخر هللا لإلنسددان البحددر والقلددك و لي تلددي مددن فضددل هللا ه وليتجددي إليددي بالشددكر ولددل التقضددل واسنعددام و وولددل
التسخير واالهتعا ( :ولعلكم تشدكرون) . .وهدو يوجدي قلبدي دذا المدرين إلدل الوفدا

دذا الحدح و و لدل االرتبدا

اْلفح و و لل إدراث ما يني وبين الكون من وحعة في المصعر ووحعة في االتجاه  . .إلل هللا . .

ومن تخصي

دذلك

البحر بالذكر إلل التعميم والشمول  .فلمع سخر هللا ل ذا اسنسان مدا فدي السدماوات ومدا فدي اْلرض

و من قوى وياقات ونعم وخيرات  -مما يصلر لي ويعخل في دائرة خيفتي -:

(وسخر لكم ما في السماوات وما في اْلرض جميعًا مني). .
فكل لي فدي هدذا الوجدود مندي و ليدي ه وهدو منشدئي ومدع ره ه وهدو مسدخره او مسدلطي  .وهدذا المخلدو الصدلير . .
اسنسان  . .مزود من هللا باالستععاد لمعرفة يرح من النواميس الكونية  .يسخر بي قوى في هذا الكون وياقات

ِ
ِ
ُقل لِهل ِذين يم ُنوا ي ْل ِقروا لِهل ِذين ال يرجون اَيهام ه ِ ِ
صدالِحًا َفلَِنْق ِس ِدي َو َم ْدن
ِي َق ْومدًا ِبمدا َك ُ
َ َْ ُ
َ َ َ ُ
َّللا لَي ْجدز َ
دانوا َي ْكسد ُو َن (َ )14م ْدن َوم َدل َ
َ
ِك ْم تُْر َج ُعو َن ()15
َسا َف َعَل ْي َ ا ثُ هم ِإَلل َرب ُ
اَ

تقدو قوتدي وياقتدي بمدا ال يمدا

! وكدل ذلدك مدن فضدل هللا وليدي  .وفدي كدل ذلدك ييدات لمدن يقكدر ويتدع ر ه ويتبدع

بملبي ووملي لمسات اليع الصانعة المع رة المصرفة ل ذه الموى والطاقات:

(إن في ذلك َليات لموم يتقكرون). .
والقكدر ال يكدون صدحيحًا ووميمدًا ولداميً و إال حدين يتجداوز المدوى والطاقدات التدي يكشد

سدرها و إلدل مصدعر هدذه

الموى والطاقات ه و لل النواميس التي تحكم ا ه و لل الصلة دين هدذه الندواميس وفطدرة اسنسدان  .هدذه الصدلة التدي
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تيسر لإلنسان االتصال ا و دراك ا  .ولوالها ما اتصل وال ادرث  .وال ورح وال تمكن و وال سخر وال انتقع بشي
من هذه الموى والطاقات . .

العر الرابع 15 - 14:دووة المؤمنين للصقر ون الكافرين
وحين ي لال سيا السورة إلل هذا الممطدع المدوي الدذي يصدل قلدب المدؤمن بملدب هدذا الوجدود  .ويشدعره بمصدعر المدوة
الحقيمدي وهدو االهتدعا إلددل اسدرار هدذا الوجدود  . .ونددع هدذا يدعوو المدؤمنين إلدل الترفددع واالسدتعي وسدعة اْلفددح

ورحابة الصعر في مواج دة الضدعاح العداجزين الدذين ال تتصدل قلدوب م دذلك المصدعر الثدري اللندي  .كمدا يدعووهم
إلدل لددي مددن العطد

ولددل هدؤال المسدداكين المحجددوبين وددن الحمددائح المنيدرة المويددة العظيمددة ه مددن الددذين ال

يتطلعون إلل ايام هللا و التي يظ ر في ا وظمتي واس ارره ونواميسي:

(قل للذين يمنوا يلقروا للذين ال يرجون ايام هللا و ليجزي قوماً بمدا كدانوا يكسد ون  .مدن ومدل صدالحاً فلنقسدي و ومدن
اسا فعلي ا و ثم إلل ربكم ترجعون). .
ف ددو توجيددي ك دريم للددذين يمن دوا ليتسددامحوا مددع الددذين ال يرجددون ايددام هللا  .تسددامر الملق درة والعقددو  .وتسددامر المددوة
واالسددتعي  .وتسددامر الك ددر واالرتقدداع  .والواقددع ان الددذين ال يرجددون ايددام هللا مسدداكين يسددتحمون العط د

احيان داً

بحرمان م من ذلك النبع اليياض  ,الذي يزخر بالنعاوة والرحمدة والمدوة والثد ار  .نبدع اسيمدان بداهلل و والطمأنيندة إليدي و

واالحتمددا ركنددي و واللجددو إليددي فددي سدداوات الكربددة والضدديح  .وحرمددان م كددذلك مددن المعرفددة الحقيقيددة المتصددلة
بصددميم الن دواميس الكونيددة ومددا و ار هددا مددن المددوى والثددروات  .والمؤمنددون الددذين يملكددون كنددز اسيمددان وذخ دره و

ويتمتعون رحمتي وفيضي اولل بالملقرة لما ي عو من اولئك المحرومين من نزوات وحماقات .
هدذا مدن جاندب  .ومدن الجاندب اَلخدر و ليتدرث هدؤال المؤمندون اْلمدر كلدي

يتدولل جد از المحسدن ولدل إحسداني و

والمسي ولل إسا تي  .ويحسب ل م العقو والملقرة ودن المسدا ة فدي سدجل الحسدنات  .ذلدك فيمدا ال يظ در القسداد
في اْلرض و ويعتعي ولل حعود هللا وحرماتي بط يعة الحال:
(ليجزي قومًا بما كانوا يكس ون). .
ويعمب ولل هذا بقردية التبعة و ووعالة الج از و وتوكيع الرجوع إلل هللا وحعه في ن اية المطاح:
(من ومل صالحاً فلنقسي ومن اسا فعلي ا و ثم إلل ربكم ترجعون). .
ددذلك يتسددع صددعر المددؤمن و ويرتقددع لددعوره ه ويحتمددل المسددا ات القرديددة والنددزوات الحممددا
المطموسين و في غير

ع

و وفي غير

مددن المحجددوبين

يح  .ف و اك ر وافسر واقوى  .وهو حامل مشدعل ال دعى للمحدرومين
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مدن الندور و وحامدل لسدم الشدقا للمحدرومين مدن النبدع  ,وهدو مجدزبي بعملدي و ال يصديبي مدن وزر المسدي لدي .

واْلمر

في الن اية و و ليي المرجع والمآب .

ضدْلناهم وَلدل اْلعداَل ِمين ( )16ويتَينداهم ِين ٍ
ه ِ
ِ ِ ِ
الن هدوة ورَزْقن ِ
ِ
دات
َ َْ ُ َ َ
َ َ
داهم م َدن الطِيَبدات َوَف ه َ ُ ْ َ
اب َواْل ُح ْك َم َو ُّ ُ َ َ َ َ ُ
يل اْلكتَ َ
َوَلَم ْع يتَْيَنا َني إ ْس َرائ َ
ضدي يدن م يدوم اْل ِقي ِ ِ
اخَتَلُقدوا ِإ هال ِمدن بع ِدع مدا جدا هم اْل ِعْلدم ب ْغيدًا يدن م ِإ هن رهبدك يْم ِ
دانوا ِفي ِدي
ِم َدن ْاْل َْم ِدر َف َمدا ْ
يمدا َك ُ
ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ
امدة ف َ
َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ ُْ
هِ
ي ْخَتلُِقو َن ( )17ثُ هم جعْلناث وَلل َل ِر ٍ ِ
ين َال َي ْعَل ُمو َن( ) 18
َه َوا الذ َ
يعة م َن ْاْل َْم ِر َفاتهِب ْع َ ا َوَال تَتهِب ْع ا ْ
ََ َ َ َ
َ
َ
العر الخامس 20 - 16:امتحان ني إسرائيل و خقاق م ووحعة الرساالت وتميز الشرائع

بعددع ذلددك يتحددعث وددن القيددادة المؤمنددة للبش درية و وتركددز هددذه القيددادة اخي د ًار فددي الرسددالة اسسدديمية ه فيشددير إلددل
اختيح ني إسرائيل في كتا م و بععما يتاهم هللا الكتاب والحكم والن وة  .وانت ا اريدة القيدادة والحكدم إلدل صداحب

الدعووة اْلخيدرة  .هدذا وهدو بعدع فدي مكدة  .والدعووة بعدع مطداردة محاصدرة  .ولكدن ي يعت دا هدي هدي مندذ نشدأت ا و
وم مت ا هي م مت ا:
ولمع يتينا ني إسرائيل الكتداب والحكدم والن دوة و ورزقنداهم مدن الطيبدات و وفضدلناهم ولدل العدالمين  .ويتينداهم يندات
من اْلمر و فما اختلقوا إال من بعدع مدا جدا هم العلدم بغيدًا يدن م  .إن ربدك يمضدي يدن م يدوم القيامدة فيمدا كدانوا فيدي
يختلقون  .ثم جعلناث ولل لريعة من اْلمر فاتبع ا وال تتبع اهوا الذين ال يعلمون  .إن دم لدن يلندوا وندك مدن هللا
ليئًا و و ن الظالمين بعض م اوليا بع

و وهللا ولي المتمين  .هذا بصائر للنا

وهعى ورحمة لموم يوقنون . .

كاندت القيدادة  -ق دل اسسديم  -ل ندي إسدرائيل  .كدانوا هدم اصدحاب وميدعة السدما التدي اختارهدا هللا لتلدك القتدرة مدن
التدداري  .وال ددع للبشددر مددن قيددادة مسددتمعة مددن السددما  .فدداْلرض قيادت ددا هددوى او ج ددل او قصددور  .وهللا خددالح

البشر هو وحعه الذي يشرع ل م لريعتي م راة من ال وى فكل م عباده و م راة مدن الج دل والمصدور ف دو الدذي خلم دم
وهو اولم بمن خلح و وهو اللطيف الخ ير .
(ولمع يتينا ني إسرائيل الكتاب والحكم والن وة). .

فكان في م التوراة لريعة هللا  .وكان في م الحكم سقامة الشريعة  .وكان فدي م الن دوة بعدع رسدالة موسدل وكتابدي للقيدام
ولل الشريعة والكتاب  .وكثر في م اْلن يا وتتابعوا فترة يويلة نس ياً في التاري .
(ورزقناهم من الطيبات). .
فكانت مملكت م ون وات م في اْلرض الممعسة و الطيبة و الكثيرة الخيرات ين النيل والقرات .
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(وفضلناهم ولل العالمين). .
وكدان تقضديل م ولدل اهدل زمدان م بط يعدة الحدال ه وكدان مظ در هدذا التقضديل اْلول اختيدارهم للقيدادة بشدريعة هللا ه
و يتا هم الكتاب والحكم والن وة:
ويتيناهم ينات من اْلمر . .
فكان ما اوتوه من الشدريعة يندا حاسدماً فاصديً و ال غمدوض فيدي وال لدبس وال ودون وال انحدراح ; فلدم يكدن هنداث مدا
يدعوو إلدل االخدتيح فدي هدذا الشدرع ال دين كمدا وقدع مدن م ه ومدا كدان هدذا ودن غمدوض فدي اْلمدر و وال كدان ودن
ج ل من م بالصحير من الحكم:
فما اختلقوا إال من بععما جا هم العلم . .
إنما كان ذلك ون تحاسع ين م و ونزاع وظلم و مع معرفة الحح والصواب:
(بغيًا ين م). .
وبذلك انت ت قيادت م في اْلرض و وبطل استخيف م و وامرهم بعع ذلك إلل هللا يوم القيامة :
(إن ربك يمضي ين م يوم القيامة فيما كانوا فيي يختلقون). .
ثدم كتدب هللا الخيفدة فدي اْلرض لرسدالة جعيدعة ورسدول جعيدع و يدرد إلدل لدريعة هللا اسدتمامت ا  ,و لدل قيدادة السدما
نصاوت ا ه ويحكم لريعة هللا ال اهوا البشر في هذه القيادة :
(ثم جعلناث ولل لريعة من اْلمر و فاتبع ا و وال تتبع اهوا الذين ال يعلمون). .

ِإهن دم َلدن يلندوا وندك ِمدن ه ِ
دي اْلمتهِمدين ( )19هد َذا بص ِ
ه ِِ
دائ ُر لِلهندا ِ
ضد ُ ْم ا َْولَِيدا َب ْعد ٍ َو ه
َّللاُ َولِ ُّ ُ َ
ين َب ْع ُ
َّللا َلديئًا وِ هن الظدالم َ
ُ ُْ َ َ َ
َ ََ
ُْ
هِ
الصدالِح ِ
وهدعى ورحمدةٌ لَِمدو ِم يوِقندو َن ( )20اًم ح ِسدب هال ِدذين اجتَرحدوا ه ِ
ِ
ات
َ ًُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
الس ِديَئات ان هن ْج َعَل ُ ْدم َكالدذ َ
يم ُندوا َو َوملُدوا ه َ
َ ْ َُ
ْ َ َ
ين َ
ِ
ض ِبداْل َح ِح ولِتُ ْج َدزى ُك ُّدل َنْق ٍ
دس ِب َمدا َك َسدَ ْت
دح ه
َّللاُ ه
الس َدم َاوات َو ْاْل َْر َ
َس َدوا هم ْحَي ُ
داهم َو َم َمداتُ ُ ْم َسدا َمدا َي ْح ُك ُمدو َن (َ )21و َخَل َ
َ
ظَل ُمو َن ()22
َو ُه ْم َال ُي ْ
وهكذا يتمح

اْلمر  .فإما لريعة هللا  .و مدا اهدوا الدذين ال يعلمدون  .ولديس هنالدك مدن فدرض ثالدس و وال يريدح

وسط دين الشدريعة المسدتقيمة واْلهدوا المتملبدة ه ومدا يتدرث احدع لدريعة هللا إال لديحكم اْلهدوا فكدل مدا ودعاها هدوى

ي قو إليي الذين ال يعلمون !
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وهللا  -سدبحاني  -يحدذر رسدولي ص ن أ ان يتبدع اهدوا الدذين ال يعلمدون و ف دم ال يلندون وندي مدن هللا لديئاً  .وهدم
يتولون بعض م بعضاً  .وهم ال يملكون ان يضروه ليئاً حين يتولل بعض م بعضاً و ْلن هللا هو مواله:
(إن م لن يلنوا ونك من هللا ليئاً و و ن الظالمين بعض م اوليا بع

 .وهللا ولي المتمين ). .

و ن هذه اَلية مع التي ق ل ا لتعين س يل صاحب العووة وتحعده و وتلني في هذا ون كل قدول وودن كدل تعليدح او
تقصيل:
(ثم جعلناث ولل لريعة من اْلمدر فاتبع دا و وال تتبدع اهدوا الدذين ال يعلمدون  .إن دم لدن يلندوا وندك مدن هللا لديئًا و
و وهللا ولي المتمين). .

و ن الظالمين بعض م اوليا بع

إن ا لريعة واحعة هي التي تستحح هذا الوص

و وما وعاها اهوا منبع ا الج ل  .وولل صداحب الدعووة ان يتبدع

الشريعة وحعها و ويعع اْلهوا كل ا  .ووليي اال ينحرح ون لي من الشريعة إلل لي من اْلهدوا  .فأصدحاب
هددذه اْله دوا اوجددز مددن ان يلن دوا ونددي مددن هللا صدداحب الش دريعة  .وهددم إلددب وليددي فبعض د م ولددي لددبع

يتسدانعون فيمدا يدن م

 .وهددم

دع صداحب الشدريعة فدي يجدوز ان يأمدل فدي بعضد م نصدرة لدي او جنوحداً ودن ال دوى الدذي

يدربط يدن م ربايدي  .ولكدن م ا دع

مدن ان يدؤذوه  .وهللا ولدي المتمدين  .وايدن واليدة مدن واليدة ? وايدن

ددعاح

ج ال م ازيل يتولل بعض م بعضًا ه من صاحب لريعة يتواله هللا  .ولي المتمين ?
وتعميبداً ولدل هدذا ال يدان الحاسدم الجدازم و يتحدعث ودن اليمدين و وومدا فدي هدذا المدول وامثالدي فدي المدرين مدن تبصدرة
وهعى ورحمة ْلهل اليمين:

(هذا بصائر للنا
ووصد

وهعى ورحمة لموم يوقنون). .

المدرين بأندي بصدائر للندا

يعمدح معندل ال عايدة فيدي واسندارة  .ف دو ذاتدي بصدائر كالدقة كمدا ان البصدائر
ولددل اليمددين .

تكشد

ْلصددحا ا وددن اْلمددور  .وهددو ذاتددي هددعى  .وهددو ذاتددي رحمددة  . .ولكددن هددذا كلددي يتوقد

يتوق

ولل الثمة التي ال يخامرها لك ه وال يخالط ا قلدح و وال تتسدرب إلي دا ريبدة  .وحدين يسدتيمن الملدب ويسدتوثح

يعرح يريمي و في يدتلجلج وال يتلعدثم وال يحيدع  .وونعئدذ ي دعو لدي الطريدح وا دحاً و واْلفدح منيد اًر و واللايدة محدعدة و

والن ج مستقيمًا  .وونعئذ يصبر هذا المرين لي نو ًار وهعى ورحمة ذا اليمين .
العر الساد  22-21:وعم تساوي المؤمنين بالكافرين
ويعمب ولل الحعيس ون والية الظالمين بعضد م لدبع

وواليدة هللا للمتمدين ه وودن ي يعدة هدذا المدرين بالقيدا

إلدل

المتمددين و وانددي بصددائر وهددعى ورحمددة ْلهددل اليمددين  .يعمددب ولددل هددذا الحددعيس بالتقرقددة الحاسددمة ددين حددال الددذين
يجترحددون السدديئات وحددال الددذين يعملددون الصددالحات وهددم مؤمنددون  .ويسددتنكر ان يسددوى يددن م فددي الحكددم و وهددم
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مختلقون في ميزان هللا  .وهللا قع اقام السماوات واْلرض ولل اسا

الكون .

الحح والععل ه والحح اصيل في تصميم هذا

(ام حسدب الدذين اجترحدوا السديئات ان نجعل دم كالدذين يمندوا ووملدوا الصدالحات  .سدوا محيداهم وممدات م سدا مددا
يحكمون  .وخلح هللا السماوات واْلرض بالحح و ولتجزى كل نقس بما كس ت وهم ال يظلمون). .

َّللا وَلدل ِوْلد ٍم وخدتَم وَلدل سدم ِع ِي وَقْلِب ِدي وجعدل وَلدل ب ِ ِ
ه
داوًة َف َمدن َي ْ ِعي ِدي ِمدن
اَ َف َارَْي َت َم ِن اته َخ َذ ِإَل َ ُدي َه َدواهُ َوَا َ دل ُي ه ُ َ
ص ِدره غ َش َ
ََ َ َ َْ َ
َ ََ َ َ َ َ
َّللاِ اَ َف َي تَ َذ هك ُرو َن ()23
َب ْع ِع ه
ويجدوز ان يكدون الحدعيس هندا ودن اهدل الكتداب و الدذين انحرفدوا ودن كتدا م و واجترحدوا السديئات  ,وظلدوا يحسد ون
انقس م في صدقوح المدؤمنين و ويجعلدون انقسد م اكقدا للمسدلمين الدذين يعملدون الصدالحات و اندعاداً ل دم فدي تمدعير
هللا سدوا فدي الحيداة او بعدع الممدات  .اي وندع الحسداب والجد از  . .كمدا يجدوز ان يكدون حدعيثًا وامدًا بمصدع يدان

قديم ال بداد فددي ميدزان هللا  .ورجحددان كقدة المددؤمنين اصدحاب العمدل الصددالر ه واسدتنكار التسددوية دين مجترحددي

السدديئات وفدداولي الحسددنات و س دوا فددي الحيدداة او فددي الممددات  .ومخالقددة هددذا للماوددعة الثا تددة اْلصدديلة فددي نددا

الوجدود كلدي  .قاودعة الحدح  .الدذي يتمثدل فدي ندا الكدون  ,كمدا يتمثدل فدي لدريعة هللا  .والدذي يمدوم بدي الكدون كمدا
تمدوم بدي حيداة الندا

 .والدذي يتحمدح فدي التقرقدة دين المسديئين والمصدلحين فدي جميدع اْلحدوال ه وفدي مجدازاة كدل

نقس بما كس ت من هعى او

يل ه وفي تحميح الععل للنا

اجمعين( :وهم ال يظلمون). .

ومعندل اصدالة الحدح فدي ندا الكدون و وارتبايدي بشدريعة هللا للبشدر و وحكمدي ولدي م يدوم الحسداب والجد از و معندل
يتكدرر فددي المدرين الكدريم و ْلنددي اصدل مددن اصددول هدذه العميددعة و تجتمددع وليدي مسددائل ا المتقرقددة و وترجدع إليددي فددي
اْلنقس واَلفا و وفي نامو

الكون ولريعة البشر  .وهو اسا

العر السابع 23:الكافر وا ع هواه مطمو

"فكرة اسسيم ون الكون والحياة واسنسان"

ولل حواسي

و لدل جدوار هدذا اْلصدل الثا دت يشدير إلدل ال دوى المتملدب  .ال دوى الدذي يجعدل مندي بعضد م إل داً يتع دعه  .فيضدل
يالً ال اهتعا بععه و وال ياذ باهلل:

( اف اريدت مدن اتخدذ إل دي هدواه و وا دلي هللا ولدل ولدم و وخدتم ولدل سدمعي وقلبدي و وجعدل ولدل بصدره غشداوة
ي عيي من بعع هللا

افي تذكرون ). .

فمدن

والتع ير المريني الم عع يرسم نموذجًا وجيبًا للنقس البشرية حين تترث اْلصدل الثا دت  ,وتتبدع ال دوى المتملدب وحدين
تتع دع هواهدا و وتخضدع لددي و وتجعلدي مصدعر تصددورات ا واحكام دا ومشداورها وتحركات دا  .وتقيمددي إل داً قداه اًر ل ددا و
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ِ
ويعجدب من دا فدي اسدتنكار
مسدتولياً ولي دا و تتلمدل إلداراتي المتملبدة بالطاودة والتسدليم والم دول  .يرسدم هدذه الصدورة
لعيع:

(افرايت من اتخذ إل ي هواه ). .
افرايتي ? إني كائن وجيب يستحح القرجة والتعجيب ! وهو يستحح من هللا ان يضلي و فدي يتعاركدي رحمدة ال دعى .
فما ابمل في قلبي مكانًا لل عى وهو يتع ع هواه المري

!

(وا لي هللا ولل ولم). .
ولل ولم من هللا باستحماقي للضيلة  .او ولل ولم مندي بدالحح و ال يمدوم ل دواه وال يصدعه ودن اتخداذه إل داً يطداع .
وهذا يمتضي إ يل هللا لي واسمي لي في وماه:

(وختم ولل سمعي وقلبي وجعل ولل بصره غشاوة). .
فانطمست فيدي تلدك المنافدذ التدي يدعخل من دا الندور ه وتلدك المدعارث التدي يتسدرب من دا ال دعى  .وتعطلدت فيدي ادوات

اسدراث بطاوة لل وى ياوتي ال بادة والتسليم .
(فمن ي عيي من بعع هللا ). .

دوت َوَن ْحَيدا َو َمدا ُي ْ لِ ُكَندا ِإ هال ال هدع ْه ُر َو َمدا َل ُ دم
وقدالوا مدا ِه
دي ِإ هال َحَياتَُندا ال ُّدع ْنَيا َن ُم ُ
ََ ُ َ َ
ٍ
دان ُح هجدتَ ُ ْم ِإ هال اَن َقدالُوا ْائتُدوا ِب َآب ِائَندا ِإن
َوِ َذا تُْتَلدل َوَل ْدي ِ ْم َيياتَُندا َِيَندات همدا َك َ
ي ِميت ُكم ثُ هم يجمع ُكم ِإَلل يو ِم اْل ِقيام ِة َال ريب ِف ِ
َكثََر الهنا ِ َال َي ْعَل ُمو َن ()26
يي َوَل ِك هن ا َ
َ َ
َْ
ََ
ُ ُ ْ َ َُْ ْ

ظُّندو َن( ) 24
ِ د َذلِ َك ِم ْدن ِوْلد ٍم ِإ ْن ُه ْدم ِإ هال َي ُ
ُكندتُم ِ ِ
ديك ْم ثُد هم
ين (ُ )25ق ِدل ه
َّللاُ ُي ْحِي ُ
صدادق َ
ْ َ

وال دعى هدعى هللا  .ومدا مدن احدع يملدك ْلحدع هدعى او
حتل رسلي المختارون .

ديلة  .فدذلك مدن لدأن هللا و الدذي ال يشداركي فيدي احدع و

(افي تذكرون ). .
ومن تذكر صحا وتنبي و وتخل

من ربمة ال وى و وواد إلل الن ج الثا ت الوا ر و الذي ال يضل سالكوه . .

الوحعة الثانية 37 - 24:المو وع:نماش الكقار حول افكارهم ومشاهع من اَلخرة
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هذا الممطع اْلخيدر مدن السدورة يعدرض ممولدة المشدركين ودن اَلخدرة وودن البعدس والحسداب  .ويدرد ولي دا مدن واقدع
نشأت م الذي ال مجال سنكداره و وهدو واقدع قريدب مدن م  .ثدم يعدرض مشد عاً مدن مشداهع القيامدة و يرون واقعدًا دم -
و ن كدان لدم يحدن بعدع موودعه ْ -لن التصدوير المريندي يعر دي حيدًا لاخصدًا كدأن م يروندي راي العدين مدن خديل

الكلمات .

و الواحدع الربوبيدة فدي السدماوات وفدي اْلرض ولجميدع العدالمين فدي السدماوات واْلرض و

ثدم يخدتم السدورة بالحمدع

وتمجيدع وظمتدي وك ريائدي المتقدردة فدي السدماوات واْلرض  ,ال ترتقدع امام دا هامدة و وال يتطداول إلي دا متطداول . .
وهو العزيز الحكيم . .
العر اْلول 26 - 24:الرد ولل إنكار الكقار لآلخرة
(وقالوا:ما هي إال حياتنا العنيا نموت ونحيا و وما ي لكندا إال الدعهر و ومدا ل دم دذلك مدن ولدم و إن هدم إال يظندون و

و ذا تتلل ولي م يياتنا ينات ما كان حجت م إال ان قالوا:ائتوا بآبائنا إن كنتم صدادقين  .قدل:هللا يحيديكم ثدم يميدتكم و

ثم يجمعكم إلل يوم القيامة ال ريب فيي  .ولكن اكثر النا

ال يعلمون). .

هكدذا كدانوا ينظدرون تلدك النظدرة المصديرة  .الحيداة فدي نظدرهم هدي هدذا الشدو الدذي يروندي فدي الدعنيا راي العدين .
جيدل يمدوت وجيدل يحيدا ه وفدي ظداهر اْلمدر ال تمتدع إلدي م يدع بدالموت  ,إنمدا هدي اْليدام تمضدي و والدعهر ينطدوي و

فإذا هم اموات ه فالعهر إذن هو الذي ين ي يجال م و ويلحح بأجسام م الموت فيموتون !

وهدي نظدرة سدطحية ال تتجداوز المظداهر و وال تبحدس ومدا و ار هدا مدن اسدرار  .و ال فمدن ايدن جدا ت إلدي م الحيداة ه
و ذا جدا ت فمدن ذا يدذهب دا ودن م

والمدوت ال يندال اْلجسدام وفدح نظدام محدعد وودعد مدن اْليدام معدين و حتدل

يظن دوا ان مددرور اْليددام هددو الددذي يسددل م الحيدداة  .فاْليقددال يموتددون كالشدديو واْلصددحا يموتددون كالمر ددل .

واْلقويدا يموتدون كالضدعاح  .وال يصددلر الدعهر إذن تقسدي ًار للمددوت وندع مدن ينظدر إلددل اْلمدر نظدرة فاحصدة و
ويحاول ان يعرح و وان يعرث حقيمة اْلسباب .
ل ذا يمول هللا ون م بحح:
(وما ل م ذلك من ولم  .إن هم إال يظنون):

يظندون ظنداً غامضداً واهيدًا و ال يمدوم ولدل تدع ر و وال يسددتنع إلدل ولدم و وال يددعل ولدل إدراث لحمدائح اْلمددور  .وال
ينظدرون إلدل مداو ار ظداهرتي الحيداة والمدوت مدن سددر يشد ع بدإرادة اخدرى غيدر إرادة اسنسدان و وبسد ب يخدر غيددر
مرور اْليام .
(و ذا تتلل ولي م يياتنا ينات و ما كان حجت م إال ان قالوا:ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين). .
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وهددذه كتلددك تددعل ولددل نظ درة سددطحية ال تددعرث ن دواميس الخلددح و وحكمددة هللا في ددا و وسددر الحيدداة والمددوت الكددامن
و ار همدا و المتعلدح تلدك الحكمدة اسل يدة العميمدة  .فالندا

يحيدون فدي هدذه اْلرض ليعطدوا فرصدة للعمدل ولي تلدي م

هللا فيمدا مكددن م فيددي  .ثدم يموتددون حتددل يحددين مووددع الحسداب الددذي اجلددي هللا و فيحاسد وا ولدل مددا وملدوا و وتت ددين

نتيجة اال تي في فترة الحياة  .ومن ثم ف م ال يعودون إذا ماتوا  .فليسدت هنالدك حكمدة تمتضدي ودودت م ق دل اليدوم
المعلدوم  .وهددم ال يعددودون ْلن فريم دًا مددن البشددر يمترحددون هددذا  .فاقت ارحددات البشددر ال تتليددر مددن اجل ددا الن دواميس
الك درى التدي قدام ولدل اساسد ا الوجدود ! ومدن ثدم فدي مجدال ل دذا االقتدراآ السداذن الدذي كدانوا يواج دون بدي اَليدات

ال ينات (:ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)!
ولماذا يأتي هللا بآبائ م ق ل المووع الذي قدعره وفدح حكمتدي العليدا

الكدي يمتنعدوا بمدعرة هللا ولدل إحيدا المدوتل

يدا

وجباً ! اليس هللا ينشل الحياة امام اوين م انشا في كل لحظة و وفح سنة إنشا الحياة
( قل هللا يحييكم و ثم يميتكم و ثم يجمعكم إلل يوم القيامة ال ريب فيي). .

ِ
ِ
داو ُة َي ْو َمِئ ٍدذ َي ْخ َس ُدر اْل ُم ْب ِطلُدو َن (َ )27وتَ َدرى ُك هدل اُ هم ٍدة َج ِاثَيد ًة ُك ُّدل اُ هم ٍدة تُ ْدع َول
دوم ه
َوَههللِ ُمْل ُك ه
الس َ
دوم تَُم ُ
الس َم َاوات َو ْاْلَرض َوَي َ
ِ
نطدح وَلدي ُكم ِبداْلح ِح ِإهندا ُكهندا َنستَ ِ
ِ
ِ
نسد ُ مدا ُكندتُم تَ ْعملُدو َن
ِإَلدل كتَاِ َ دا اْلَي ْدوَم تُ ْج َدزْو َن َمدا ُكندتُ ْم تَ ْع َملُدو َن (َ )28هد َذا كتَا َُندا َي ُ َ ْ
َ
ْ
ْ َ
َ
هِ
(َ ) 29فأَ همدا هال ِدذين يمندوا وو ِملُدوا ه ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ين َكَق ُدروا
دين (َ )30واَ همدا الدذ َ
دك ُه َدو اْلَق ْدوُز اْل ُمِ ُ
الصدال َحات َف ُي ْدعخلُ ُ ْم َرُّب ُ ْدم فدي َر ْح َمتدي َذل َ
َ َُ َ َ
ِ
ِ
دب ِفي َ دا
ين (َ )31وِ َذا ِقي َدل ِإ هن َو ْو َدع ه
َّللا َح ب
دح َو ه
اسدتَ ْكَ ْرتُ ْم َو ُكندتُ ْم َق ْومدًا ُّم ْج ِدرِم َ
الس َ
داو ُة َال َرْي َ
اََفَل ْدم تَ ُك ْدن َييداتي تُْتَلدل َوَل ْدي ُك ْم َف ْ
ِِ
ين ()32
ظ ُّن ِإ هال َ
او ُة ِإن هن ُ
ُقْلتُم هما َن ْعرِي َما ه
ظنًا َو َما َن ْح ُن ِب ُم ْستَْيمن َ
الس َ
هدذه هدي المعجدزة التدي يريدعون ان يشد عوها فدي يبدائ م  .هدا هدي ذي تمدع امدام اويدن م  .بعين دا وبدذات ا  .وهللا هدو
الذي يحيي  .ثم هو الذي يميت  .في وجب إذن في ان يحيي الندا

إلل الريب في هذا اْلمر و الذي يش عون نظائره فيما ين ايعي م:
(ولكن اكثر النا

ويجمع دم إلدل يدوم القيامدة و وال سد ب يدعوو

ال يعلمون). .

ويعمب ولل هذه الحقيمة الماثلة باْلصل الكلي الذي ترجع إليي:
(و ملك السماوات واْلرض). .
ف و الم يمن ولل كل ما فدي الملدك  .وهدو صدانع كدل لدي فيدي  .وهدو المدادر ولدل اسنشدا واسودادة لكدل مدا فيدي
وكل من فيي .
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العر الثاني 35 - 27:مشاهع من خزي ووذاب الكقار يوم القيامة
ثم يعرض ولي م مش عًا من هذا اليوم الذي يشكون فيي:
(ويوم تمدوم السداوة يومئدذ يخسدر المبطلدون  .وتدرى كدل امدة جاثيدة  .كدل امدة تدعول إلدل كتا دا  .اليدوم تجدزون مدا
كنتم تعملون  .هذا كتا نا ينطح وليكم بالحح  .إنا كنا نستنس ما كنتم تعملون). .

إندي يعجدل ل دم فدي اَليدة اْلولدل واقبدة المبطلدين  .ف دم الخاسدرون فدي هدذا اليدوم الدذي يشدكون فيدي  .ثدم ننظدر مدن
خيل الكلمات فإذا ساحة العرض ال ائلة و وقع تجمعت في دا اْلجيدال الحالدعة التدي ومدرت هدذا الكوكدب فدي ومدره

الطويل المصير ! وقع جثوا ولل الركب متميزين امدة امدة  .فدي ارتمداب الحسداب المرهدوب  . .وهدو مشد ع مرهدوب
زحامي ال ائل يوم تتجمع اْلجيدال كل دا فدي صدعيع واحدع  .ومرهدوب يئتدي والكدل جداثون ولدل الركدب  .ومرهدوب

بمدا و ار ه مدن حسداب  .ومرهدوب ق دل كدل لدي بالوققدة امدام الجبدار المداهر و والمدنعم المتقضدل  ,الدذي لدم تشدكر
انعمي ولم تعرح افضالي من اكثر هؤال الواققين !
ثم يمال للجموع الجاثية المتطلعة إلل كل لحظة ريح جاح ونقس مخنو  .يمال ل ا:
(اليوم تجزون ما كنتم تعملون  .هذا كتا نا ينطح وليكم بالحح  .إنا كنا نستنسد مدا كندتم تعملدون) . .فيعلمدون ان
ال لي سينسل او يضيع ! وكيف وكل لي مكتوب  .وولم هللا ال ينع وني لي وال يليب !
ثم تنمسم الحشود الحالعة واْلمم المختلقدة و ولدل مدعى اْلجيدال واخدتيح اْلجندا

فدريمين اثندين  .فدريمين اثندين .

يجمعددان كددل هددذه الحشددود:الذين يمن دوا  .والددذين كقددروا  .ف اتددان همددا الرايتددان الوحيددعتان ونددع هللا وهددذان همددا
الحزبان:حزب هللا  .وحزب الشيطان  .وما وعا هذا من الملل والنحل واْلجنا

واْلمم فإلي ما يعود:

( فأما الذين يمنوا ووملوا الصالحات و فيعخل م رب م في رحمتي  .ذلك هو القوز الم ين ). .
وقع استراحوا من يول االرتماب و ومن الملح واال طراب  . .والدن

ين دي امدرهم فدي سدروة وفدي بسداية و ليلمدي

هذا الظل المستطاب .
ثددم نلمددي بأبصددارنا  -مددن خدديل الكلمددات  -إلددل القريددح اَلخددر  .فمدداذا نحددن واجددعون

إنددي التأنيددب الطويددل و

والتش ير المخجل و والتذكير بشر اْلقوال واْلومال:
(وامدا الدذين كقدروا  .افلدم تكدن ييداتي تتلدل ولديكم و فاسدتك رتم و وكندتم قومداً مجدرمين ? و ذا قيدل:إن وودع هللا حدح
والساوة ال ريب في ا  .قلتم:ما نعري ما الساوة ! إن نظن إال ظنا و وما نحن بمستيمنين)!
فاَلن كيف ترون الحال ! وكيف تذوقون اليمين !
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وبدعا َل دم س ِديئات مدا و ِمُلدوا وحدا ِ ِ دم همدا ك ِ ِ
ِ
ِ ن
داك ْم َك َمدا َن ِسديتُ ْم لَِمدا َي ْدو ِم ُك ْم َهد َذا
نس ُ
َ ُ
ََ َ
َََ ُ ْ َ َ ُ َ َ
دانوا بدي َي ْسدتَ ْ زُئو ( َ ) 33وقيد َل اْلَي ْدوَم َن َ
اص ِرين (َ )34ذلِ ُكم ِبأَهن ُكم اتهخد ْذتُم يي ِ
اكم الهنار وما َل ُكم ِمن هن ِ
َّللاِ ُه ُدزوًا َو َغ هدرْت ُكم اْل َحَيداةُ ال ُّدع ْنَيا َفداْلَي ْوم َال ُي ْخ َر ُجدو َن
دات ه
َ
ُ َ ْ َ
َو َمأ َْو ُ ْ ُ َ َ
َ
ُ
ِمن ا وَال هم يستعت ون ( َِ )35ه ِ
السدماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات وَر ِب ْاْل َْر ِ
ات
ِلَف اْل َح ْم ُع َر ِب ه
ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َُ َ
ض َر ِب اْل َعاَلم َ
ين )َ (36وَل ُدي اْلك ْ ِرَيدا فدي ه َ َ
الس َم َاو َ
ِ
و ْاْل َْر ِ
يم( ) 37
ض َو ُه َو اْل َع ِز ُ
َ
يز اْل َحك ُ
ويترك م السيا لحظة ليعلن ولل الم ليئًا مما يمع ل ؤال المنكوبين:
وبعا ل م سيئات ما وملوا و وحا

م ما كانوا بي يست زئون . .

ثم يعود إلي م بالترذيل والتأنيب ووين اسهمال والتحمير ه والمصير اْلليم:
(وقيل:اليوم ننساكم كما نسيتم لما يومكم هذا  .ومأواكم الندار  .ومدا لكدم مدن ناصدرين ذلكدم بدأنكم اتخدذتم ييدات هللا
هزواً و وغرتكم الحياة العنيا). .
ثم يسعل الستار ولي م بإوين مصيرهم اْلخير  .وهدم متروكدون فدي ج دنم ال يخرجدون وال يطلدب إلدي م اوتدذار وال
وتاب:
(فاليوم ال يخرجون من ا و وال هم يستعت ون). .
وكأنندا نسدمع مدع إيمداع هدذه الكلمدات صدرير اْل دواب وهدي توصدع إيصدادها اْلخيدر ! وقدع انت دل المشد ع و فلدم يعدع
فيي بعع ذلك تليير وال تحوير !
العر الثالس 37 - 36:حمع هللا وتس يحي وملكيتي للكون
هنا ينطلح صوت التحميع

والتمجيع االنطيقة اْلخيرة في السورة بعع هذا المش ع المؤثر العميح:

(ل الحمددع  .رب السددماوات  .ورب اْلرض  .رب العددالمين  .ولددي الك ريددا فددي السددماوات واْلرض وهددو العزيددز
الحكيم). .
ينطلدح صدوت التحميدع  .يعلدن وحدعة الربوبيدة فدي هدذا الوجدود  .سدمائي وار دي  .و نسدي وجندي  .وييدره ووحشدي .
وسائر ما فيي ومن فيي  .فكل م في رواية رب واحع يع رهم ويرواهم ولي الحمع ولل الرواية والتع ير .
وينطلح صوت التمجيع  .يعلن الك ريا المطلمة

في هذا الوجود  .حيدس يتصداغر كدل ك يدر  .وينحندي كدل جبدار

 .ويستسلم كل متمرد  .للك ريا المطلمة في هذا الوجود .
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ومع الك ريا والربوبية العزة المادرة والحكمة المع رة ( . .وهو العزيز الحكيم) . .والحمع
انت ل الجز الخامس والعشرون ويليي الجز الساد

رب العالمين .

والعشرون م عو ًا بسورة اْلحماح ? ?
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