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  النبأ سورة

  بالجزء الثالثين تعريف

البيناي   و  النرار  وكل اا " لا      ساوره مةياي فيماا عارا ساورت ذو طااب  اا -ومنه هذه السورة  -الجزء كله  هذا
علاى وهاه  -الخاا  الاذي عجعل اا و ارة  طابع اا من قرار السور على تفااو  يا  الررار   وا هام مان هاذا هاو

  وصورها وظالل ا , وأسلوب ا العام   , ي  موضوع ا واتجاه ا , وإعراع ا -الترري  

يا  النااوم    اااارقين   طرقاا  عنيفااي قوياي عاليااي   وصاي ا    صااي ا   ناومطرقاا  متواليااي علاى ال اا   إن اا
راقراين يا  ضاجي وترارعي ومةااء  ساامر نوم م ثريل   أو بسةارى مخمورين ثرل  س م الخمار   أو  الهاين يا 

   سور هذا الجزء كلاه بإعرااو وا ار وناذير وا رواصا وا من   تتوالى على  س م تلك الطرقا  والري ا  المنبثري
 هنالك تر روا     إن هنالك إل ا   وإن هنالك تر يرا   وإن هنالك ترريرا   وإن . تفكروا استيرظوا   انظروا   تلفتوا  

شااريرا   ونميمااا كبياارا      عااذابا ا ااتالء   وإن هنالااك تبعااي   وإن هنالااك  سااابا   وإن هنالااك هاازاء   وإن هنالااك
مارة أرارى وثالثاي ورابعااي ورامساي وعاشارة وما  الطرقااا   وهةاذا ا تار روااصا وا   اساتيرظوا   انظاروا تلفتاوا تفكاارو 

 المخمورين السادرين هزا عنيفا     وهم كأنما عفت اون أعيان م ينظارون يا  رماار النائمين والري ا  ير قويي ت ز

ح   ام مان هريار   عراي العاال  ثم ععودون لما كانوا فيه   يتعود الير الرويي ت زهم هزا عنيفاا   ويعاود الراو  , مرة
الناااوام ليرولاااواوي  إصااارار وعناااادو      ثااام  يتاااير  وتعااود الطرقاااا  العنيفاااي علاااى ا ساااماو والرلاااو      وأ ياناااا

  والبذاء     ثم ععودون لما كانوا فيه   فيعود إلى هزهم من هرير   با  جار ع ربون الرائح المنذر المنبه

الرارر , ثريلاي الاو.ن    عظيماي تركيازه علاى  راائع معيناي قليلاي العارد , ريل إلا  وأناا أقارأ هاذا الجازء   وأ ا  هةذا
معيناي يا  الكاون والانف    وعلاى أ اراة معيناي يا   مشااهر وعلى إعراعا  معيني يلم    ا أوتاار الرلاو    وعلاى

  هذا التكرار المو   بأمر وقرر   . تنوع ا يوم الفرل   وأرى تكرارها م 
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رلاع        (   )أياال  مام رأو)يلينظار اننساان إلاى طعاماه      (   )يلينظار اننساانع ا  الراارو وهاو عر وهةاذا
كيااف نراابل وإلااى ا ر  كيااف  الجبااا  ينظاارون إلااى ان اال كيااف رلراال   وإلااى السااماء كيااف ريعاال   وإلااى

  سط ل  ( 

 اها   وا ر  بعار ذلاك ضا وأررج عررأو)أأنتم أشر رلرا أم السماء  ناها   ري  سمة ا يسواها   وأاطش ليل ا وهو
لكاام و نعااامةم(   )ألاام نجعاال ا ر  م ااادا    متاعااا د اهااا   أراارج من ااا ماءهااا ومرعاهااا   والجبااا  أرساااها  

وهعلنااا نااومةم ساباتا   وهعلنااا الليال لباسااا   وهعلنااا الن اار معاشااا   وبنينااا  ? والجباا  أوتااادا   ورلرنااكم أ.واهااا
وهناا  ألفاياا  ونباتاا ا وهاها   وأنزلنا من المعررا  ماء ثجاها   لنخرج باه  بااشرادا   وهعلنا سراه سبعا يوقكم

شاررنا ا ر  شارا   يأنبتناا يي اا  باا وعنباا  ثام  (        )يلينظار اننساان الا  طعاماه   أناا صاببنا المااء صابا  
  وأبا   متاعا لكم و نعامةم(    وياك ي وقضبا و.يتونا ونخال , و رائع البا ,

  ما شاء ركبك  (    صورة عررأ)عا أي ا اننسان   ما ارك  ربك الكريم , الذي رلرك يسواك يعرلك , ي  أي ووه

اثاء أ وى(   )لرار  يجعله سبح اسم ربك ا على , الذي رلع يسوى , والذي قرر ي رى   والذي أررج المرعى  )
الااذين نمنااوا وعملااوا الرااال ا  يل اام أهاار اياار  إ  رلرنااا اننسااان ياا  أ ساان ترااويم , ثاام رددناااه أساافل سااايلين ,

  بأ ةم ال اكمين  (    هللا ممنون   يما عةذبك بعر بالرين   ألي 

عطلاال , وإذا الو ااو   العشااار عراارأو إذا الشاام  كااور  , وإذا النجااوم انكاارر  , وإذا الجبااا  سااير  , وإذا وهااو
وإذا الرا   نشار  ) ساللل باأي ذنا  قتلال   وؤودةالما  شر  , وإذا الب ار سجر  , وإذا النفوس .وهال , وإذا

 انفطار  وإذا الج يم سعر  , وإذا الجني أ.لفل   علمل نف  ما أ ضر (   )إذا الساماء , كشطل , وإذا السماء

قارمل وأرار (   )إذا الساماء  ماا وإذا الكواكا  انتثار  , وإذا الب اار يجار  , وإذا الرباور بعثار    علمال نفا  ,
يي اا وتخلال , وأذنال لرب اا و رال      ( )إذا .لزلال  ماا لرب ا و رل   وإذا ا ر  مر  , وألرل انشرل   وأذنل

  وقا  اننسان مال ا     يوملذ ت رة أربارها بأن ربك أو ى ل ا(    , أثرال ا ا ر  .لزال ا , وأررهل ا ر 

الجاوار الكان     . باالخن  هااو)يال أقسامعررأ اللم ا  والسب ا  الكونياي يا  مفااتح عارد مان الساور ويا  ثناعا وهو
وماا وساع   والرمار إذا اتساع(   )والفجار    والليال والليال إذا عساع    والرابح إذا تانف (   )ياال أقسام بالشافع ,

عسار(   )والشاام  وضا اها   والرماار إذا تالهاا   والن ااار إذا هالهااا    إذا ولياا  عشاار   والشاف  والااوتر   والليال
والليال ). .(وترواهاا والسماء وما  ناها   وا ر  وما ط اها   ونف  وما ساواها   يأل م اا يجورهاا هاعغشا والليل إذا

  والض ى   والليل إذا سجى(   ). إذا عغشى   والن ار إذا تجلى   وما رلع الذكر وا نثى( 

  الخ     . . الخ

و ياوان   وعلاى  نباا  يا  هاذه ا ر  مان الجازء كلاه تركياز علاى النشاأة ا ولاى لونساان وا  يااء ا رارى  ويا 
الطامااي الراااري الرارعااي الغاشاايي    العنيفااي مشاااهر هااذا الكااون ونعاتااه ياا  كتابااه المفتااو    وعلااى مشاااهر ال يامااي
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ترارو وتاذهل وتزلاز  كمشااهر ال ياماي الكونياي يا  ضاخامت ا  صاور ومشااهر ال ساا  والجازاء مان نمايم وعاذا  يا 
 د ئاال علااى الخلااع والتاار ير والنشااأة ا راارى وموا.ين ااا ال اساامي   ماا  التررياا    ااا اهميعاا وهول ااا     واتخاذهااا

علاى هاذا ها  الجازء  وا مثلاي والت ذير     وأ يانا ترا ب ا صور من مرارو الغا رين من المةاذ ين   والتخويف
  كله   ولكنا نشير إلى بعض النماذج ي  هذا التررعمو

ومثل اا ساورة  النا.عاا    . والمشااهر ا نماوذج كامال ل اذا التركياز علاى هاذه ال راائعكل ا -ساورة النباأ  -الساورة  هذه
 اوادة الارعوة     وبريت اا كل اا  ارين عان نشاأة ال يااة  مان وسورة  عب   ت توي مررمت ا إشارة إلى  ادة معين

 صاا بته وبنياه , لكال امارو عان الرااريو)يوم عفار المارء مان أرياه , وأماه , وأ ياه , و  ثام اننسانيي وال ياة النباتياي

ترهر اا قتارة(  وساورة  , يوملذ شأن عغنيه   وهاوه يوملاذ مسافرة   ضاا ةي مستبشارة , ووهاوه يوملاذ علي اا ابارة من م
ما  عار  مشااهر كونياي مو ياي يا  صارد  , الياوم  التكوير  وه  ترور مشااهر ا نراال  الكاون  ال ائلاي يا  ذلاك

ا نفطار  كذلك ي  عار  مشااهر ا نراال  ما  مشااهر النمايم " وسورة   الرسم على   يري الو   وصرق الرسو 
 أمااام هااذه وتلكو)عااا أي ااا اننسااان مااا ااارك  ربااك الكااريم      (الااخ  وسااورة البشااري  والعااذا  , وهااز الضاامير

  الباروج  وها  تلرا  إعراعاا" ا نشراق  وه  تعر  مشاهر ا نرال  الكاون  ومشااهر النمايم والعاذا      وساورة"
الكفاار لجماعاي مان المانمنين يا  الارنيا بالناار    تعاذي  سريعي  و  مشاهر الكون ومشاهر اليوم برارد إشاارة إلاى

  بالنار   وهو أشر وأنكى     اآلررة وعذا  هللا  وللك الكفار ي 

و  يرال , إناه لرا):باالجمي  الطارق      وها  تعار  مشااهر كونياي ما  نشاأة اننساان ونشاأة النباا  للرسام" وسورة
والتراارير وال راعااي , وإرااراج المرعااى وأطااواره  والتسااويي ومااا هااو بااال ز (    وسااورة  ا علااى   وتت اارة عاان الخلااع

وال سااا  والجاازاء     وسااورة  الغاشاايي       وهاا  ترااوير لمشاااهر النماايم  واآلراارة تم ياارا لل اارين عاان الااذكر
الجازء باساتثناء  ن اعاي لجباا      وهةاذا     وهةاذا     إلاىثم توهيه إلاى رلاع ان ال والساماء وا ر  وا . والعذا 

المااعون    وساورةوساورة الكاايرون   . انراال  ساور قليلاي تت ارة عان  راائع العريارة ومان ن انعماان   كساورة
النرار   أو تساري عان رساو  هللا [   و وتواسايه وتوه اه إلاى انساتعاذه  وساورة وسورة العرار   وساورة الرارر  

  . .  ا  كسور الض ى   وا نشرا    والكوثر   والفلع   والناس     وه  سور قليلي على كل , شر ن كل ربه م

ما  اللمساا  المرراودة  , الجازء   هنااك أناقاي واضا ي يا  التعبيار ل اذا ظااهرة أرارى يا  ا داء التعبياري  وهنااك
وانعرااو الموساير  والراواي  والفواصال ,   والظاال لمواطن الجما  يا  الوهاود والنفاوس , وايتناان مبارو يا  الراور

النائمين السادرين , نعراظ م واهتذا   سا م و واسا م بشاتى ا لاوان  الغايلين تتناسع كل ا م  طبيعته ي  رطا 
التا   النجاوم وشاتى المانثرا      يتجلاى هاذا كلاه براورة واضا ي يا  مثال تعبياره اللطياف عان انعراعاا  وشاتى

والرابح وكأناه  ا  يتانف   , الظاالم ء يا  كناسا ا وتبار. , وعان الليال وكأناه  ا  ععا  يا تخن  وتتوارى كالظباا
عساع    والرابح إذا تنف (ويا  عرضاه لمشااهر الغارو   إذا بالنورو )يال أقسم بالخن  , الجوار الكن    والليل

 فجار واللياال وهاو يتمشااىواللياال وماا وسااع , والرمار إذا اتسااع(  أو لمشاااهر ال , والليال والرماارو)يال أقسام بالشاافع

وياا  رطابااه  .(سااجى والفجاار   وليااا  عشاار   والشااف  والااوتر   واللياال إذا عسر( )والضاا ى   واللياال إذا):ويسااري 
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يسااواك يعاارلك    (وياا  وصاا   رلرااك المااو   للرلاا  البشااريو)عا أي ااا اننسااان مااا ااارك  ربااك الكااريم   الااذي
  تسام  يي اا  ةياي      (ووصا  الناارو وأماا مان  , عالياي يالجنيو)وهوه يوملذ ناعمي , لساعي ا راضايي , يا  هنا

 أدراك ما هيه   نار  امياي       وا ناقاي يا  التعبيار واضا ي وضاو  الررار يا  وما رفل موا.ينه يأمه هاويي  

  الجماليي لمشاهر الكون وروالن النف    اللمسا 

لت رياع التنيايم المرراود  , البعيار الرريا  إلاى انشاتراق أ يانا عن اللف  المباشر إلى الكناعاي , وعان اللفا  والعرو 
  . . الترري  , مما ينكر هذه اللفتي رال  الجزء كله على وهه

وموسايراه ولمسااته  وظاللاه الساورة نماوذج  تجااه هاذا الجازء بموضاوعاته و رائراه وإعراعاتاه ومشااهره وصاوره وهاذه
  لتوق  أشر إعراعات ا أثرا ي  ال   والضمير   والمبارا  ا لفاظي  الكون والنف  , والرنيا واآلررة   وارتيار 

وها  أمار عظايم    , علي اا تفتاتح بسانا  ماو  مثيار لالسات وا  وا ساتعظام وتضاخيم ال  يراي التا  عختلفاون  وها 
الاذي عام يتسااءلون   عان النباأ العظايم , ):  يرتاه رفاء فياه , و  شاب ي   ويعرا  علاى هاذا  ت ريارهم ياوم ععلماون 

  سيعلمون  (    كال هم فيه مختلفون   كال سيعلمون   ثم

هاو واقا   اين أياري م  ماا ثام ععار  الساياق عان المعناى يا  ال ارين عان هاذا النباأ ويرعاه ل يناه , ويلفات م إلاى ومان
ماا وراءه وياو   بماا سايتلوهو)ألم نجعال  علاى و ول م , ي  ذوا  أنفس م ويا  الكاون  اول م مان أمار عظايم , يار 

وهعلنا نومةم سباتا   وهعلنا الليل لباساا , وهعلناا الن اار معاشاا  ? أ.واها ا ر  م ادا والجبا  أوتادا   ورلرناكم
ونباتاا   باا سابعا شارادا   وهعلناا ساراها وهاهاا   وأنزلناا مان المعرارا  مااء ثجاهاا   لنخارج باه ياوقكم   وبنيناا

  وهنا  ألفايا  ( 

الاذي هام فياه مختلفاون  العظايم مشاهر والرور وانعراعا  ععود   ام إلاى ذلاك النباأهذا ال شر من ال رائع وال ومن
إن يااوم الفراال كااان ميراتااا   يااوم ياانفخ ياا  ):عةااون  , والااذي هااردهم بااه يااوم ععلمااون   ليرااو  ل اام مااا هااو   وكيااف

  أ وابا   وسير  الجبا  يكانل سرابا(    يكانل الرور يتأتون أيواها   ويت ل السماء

أ راباا ,   ياذوقون يي اا  يي اا  ر العذا  بةل قوته وعنفهو )إن ه نم كانل مرصادا , للطااين مآباا ,   ثاينمش ثم
شا ء  وكالكاانوا   يرهاون  ساابا , وكاذ وا بآعاتناا كاذابا , إن ام  اردا و  شارابا   إ   ميماا واسااقا   هازاء وياقاا  

  يذوقوا يلن نزيركم إ  عذابا(    . كتابا أ ريناه

وكأساا دهاقاا ,   عسامعون  , أتراباا النميم كذلك وهو يتريع تريراو)إن للمترين مفا.او رائع وأعنابا , وكواع  ومش ر
  يي ا لغوا و  كذابا   هزاء من ربك عطاء  سابا( 

أن عجا ء الياوم الاذي  قبال الساورة بإعرااو هليال يا    يرتاه ويا  المشا ر الاذي ععار  فياه   وبإناذار وتاذكير وتختم
  عملكاون مناه رطاباا   ياوم عراوم الارو   الار من عةون فيه هذا المش ر الجليلو)ر  السماوا  وا ر  وما  ين ماا
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الر من وقا  صوابا   ذلك اليوم ال ع   يمان شااء اتخاذ إلاى رباه مآباا    له والمالئكي صفا   يتكلمون إ  من أذن
  يراه , ويرو  الكاير عا ليتن  كنل ترابا(   قريبا   يوم ينظر المرء ما قرمل  عذابا إنا أنذرناكم

  ! العظيم هو النبأ العظيم   الذي يتساءلون عنه   وذلك ما سيةون يوم ععلمون ذلك النبأ ذلك

  ت رير الكفار المنكرين للنبأ العظيم 5 - 1ا و و الررس

سايعلمون(    مطلا  فياه  ! ثام كاالعم يتساءلون   عن النبأ العظيم   الذي هم فيه مختلفون   كاال   سايعلمون   )
تساؤ    وقر كاانوا يتسااءلون عان ياوم البعان  موض  استنكار لتساؤ  المتسائلين , وفيه عج  أن عةون هذا ا مر

فيه أشر الجر  , و  عةادون يترورون وقوعه , وهو أولاى شا ء باأن  عجادلون  ونبأ ال يامي   وكان هو ا مر الذي
  عةون  

مان م   إنماا  الجاوا    وعان أي شا ء يت ارثون   ثام عجيا    يلام عةان السانا  بررار معرياي عام يتسااءلون  ( )
الااذي يتساااءلون عنااه وبيااان   يرتااه  ا ماار كاان للتعجياا  ماان  ااال م وتوهيااه النظاار إلاى ارابااي تساااؤل م , بةشاا 

  وطبيعتهو

ذكاره  وصافه     النبااأ  إنماا ظااه ,عان النباأ العظايم , الاذي هاام فياه مختلفاون(    ولام ع اارد ماا يتسااءلون عناه  لف)
علااى اليااوم  ااين الااذين نمنااوا بااه والااذين  الخااال  العظاايم     اسااتطرادا ياا  أساالو  التعجياا  والتضااخيم     وكااان

  و رهم   هن ء كفروا  وقوعه   أما التساؤ  يكان من

وينترال إلاى التلاويح  . . العظايم   عجي  عن التساؤ  , و  يرل  ب  يري النبأ المسنو  عنه   ييتركه  وصافه     ثم
  ي  التخويفو وأعمع بالت رير الملفو  , وهو أوق  من الجوا  المباشر ,

هناا للظال الاذي ياراد  أنسا  كاال   سايعلمون   ثام كاال   سايعلمون  (    ولفا  كاال , عراا  يا  الاردو والزهار ي او)
  . فيه إلراؤه   وتكراره وتكرار الجملي كل ا فيه من الت رير ما

  تذكيرهم  بعض نعم هللا علي م 16 - 6الثان و الررس

بعار قليال   يبعار يا   باه يبعار يا  ظااهر ا مار عان موضاوو ذلاك النباأ العظايم الاذي هام فياه مختلفاون   ليلترا  ثام
وال راائع والمشااهر , ت از الكياان  اين يتار رها  والظاواهر هولي قريبي ي  هذا الكون المنظور م   شر من الكائنا 

  نانوالج

وهعلنااا اللياال لباسااا    ? ألاام نجعاال ا ر  م ااادا   والجبااا  أوتااادا   ورلرناااكم أ.واهااا   وهعلنااا نااومةم سااباتا)
وهاهاا   وأنزلناا مان المعرارا  مااء ثجاهاا    ساراها وهعلناا الن اار معاشاا   وبنيناا ياوقكم سابعا شارادا   وهعلناا

  . .(? لنخرج به  با ونباتا , وهنا  ألفايا
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الراور والمشاااهر ,  مان لجولاي التا  تتنرال يا  أرهااء هاذا الكاون الواسا  العاريض , ما  هاذا ال شار ال ائالا وهاذه
  ي  ال    ادا ثريال نفاذا , كأنه المطارق  إعراع ا تذكر ي   يز ضيع مةتنز من ا لفاظ والمبارا  , مما عجعل

 
 
  (8َأْ.َواهًا ) َوَرَلْرَناُكمْ  (7دًا )( َواْلِجَباَ  َأْوَتا6َنْجَعِل اْ َْرَ  ِمَ ادًا ) َأَلمْ 

 -وها  يا  اللغاي تفيار الترريار  - المخااطبين  اال يتاور و  انرطااو   وصايغي ا ساتف ام الموه اي إلاى , المتوالياي
وه  توهه أنظاارهم وقلاوب م إلاى هاذا ال شار مان الخالئاع  , الغايلين صيغي مررودة هنا , وكأنما ه  ير قويي ت ز

أمار  تارو وراءهاا مان التار ير والترارير , والراررة علاى اننشااء وانعاادة , وال ةماي التا    بماا تشا  والظاواهر التا 
  مختلفون   فيه الخالئع سرى  ال  سا  و  هزاء     ومن هنا تلتر  بالنبأ العظيم الذي هم

  ا ولى ي  هذه الجولي عن ا ر  والجبا و واللمسي

    أوتادا  (   ألم نجعل ا ر  م ادا , والجبا)

لونساان يا  أي طاور  م سوسي المم ر للسير     والم اد اللين كالم ر     وكالهما مترار    وه    يري:والم اد
ياا  صاورت ا الواقميااي   وكاون الجبااا  أوتااادا  ندراك ااا مان أطااوار  ضاارته ومعريتااه   ياال ت تاااج إلااى علام ازياار

  برائ    وهذه وتلك ذا  وق  ي  ال    ين توهه إلي ا النف   ال اننسان ظاهرة تراها العين كذلك  تى من

وكلماا ارتراال  . المجارد أن هاذه ال  يرااي أكبار وأوسا  مارى مماا ع سا ا اننسااان البارائ   و  وهلاي باال   ايار
هاذه ال  يرااي ياا  نفساه   وأدرك ماان ورائ ااا  كباار  معاار  اننسااان وا.داد  معريتاه بطبيعااي هااذا الكاون وأطااواره ,

والتنسايع  اين أياراد هاذا الوهاود و اهاات م   وإعاراد هاذه ا ر   , ال ةايم ترارير انل ا  العظايم والتار ير الارقيعال
  و ضانت ا   وإعراد هذا اننسان للمالءمي م  البيلي والتفاهم مع ا   اننسانيي لتلر  ال ياة

 وهاود العرال المار ر  شا ادته ماارى يا شااهر   ع -ولل يااة اننساانيي  وهاه راا   -ا ر  م اادا لل يااة  وهعال
المل وظي ي  رلع ا ر  هةاذا بجميا  ظروي اا    النس  من وراء هذا الوهود الظاهر   يارتال  نسبي وا رة من

يا  رلاع ال يااة لتماايش يا  ا ر      ا راتال  هناا أو هناااك    المل وظاي أو اراتال  نسابي وا ارة مان النساا 
كال إنساان وياع  لياررك ا هذه ال  يري الت  عشير إلي ا الرارنن هاذه انشاارة المجملاي ,و  يبر   ; م ادا عجعل ا ر 

  درهي معريته ومراركه    

شا ء بأوتااد الخيماي التا   أشابه الجباا  أوتاادا     يرركاه اننساان مان النا ياي الشاةليي  نظاره المجارد , ي ا  وهعال
أن ا تثبل ا ر  وت ف  توا.ن اا     وقار عةاون هاذا  ن اا  منه تشر إلي ا   أما   يرت ا ينتلراها من الررنن , ونررك

الب ااار ونساا  المرتفعااا  ياا  الجبااا      وقاار عةااون  ن ااا تعاااد   ااين الترلرااا   ياا  تعاااد   ااين نساا  ا اااوار
 الااز .  والترلرااا  السااط يي , وقاار عةااون  ن ااا تثرال ا ر  ياا  نراا  معينااي يااال تمياار بفعاال لااضر  الجوفياي
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مان قاوانين و راائع مج ولاي  وكام ن وا هتزا.ا  الجوفياي     وقار عةاون لساب  نرار لام عةشا  عناه بعار    والبراكي
  ملا  السنين   بعر أشار إلي ا الررنن الكريم   ثم عر  البشر طريا من ا

  الثانيي ي  ذوا  النفوس , ي  نوا   و رائع شتىو واللمسي

  ورلرناكم أ.واها(   )

وأنثاى , وهعال  يااة  ذكارا وظاي ياررك ا كال إنساان  يسار وبسااطي     يرار رلاع هللا اننساانظااهرة كاذلك مل  وها 
إنساان ياررك هاذه الظااهرة , وي ا  ماا وراءهاا  وكال هذا الجن  وامتراده قائماي علاى اراتال  الازوهين والترائ ماا  

ننسان يا  أعاي  يلاي يياررك ا علم ازير   ومن ثم عخاط    ا الررنن ا إلى من را ي ولذة ومتاو وتجرد  رون  اهي
  يتوهه تأمله إلي ا , وي   ما يي ا من قرر ومن تنسيع وتر ير    ين ويتأثر   ا

يا  المعرياي ويا  الشاعور  اننسان هذا الشعور المب م ب يمي هذه ال  يري وعمر ا , تأمال  أررى  ين يرتر  ووراء
  نطفي ذكرا , وتجعل من نطفي أنثى ,  رون مميز نم أعضا     هنالك التأمل ي  الرررة المر رة الت  تجعل

 
 

  (12) ( َوَبَنْيَنا َيْوَقُكْم َسْبعًا ِشَراداً 11الن َ اَر َمَعاشًا ) َوَهَعْلَنا (10( َوَهَعْلَنا الل ْيَل ِلَباسًا )9َنْوَمُكْم ُسَباتًا ) َوَهَعْلَنا

طرير اا لتكاون أنثاى     الل ام  تسالك ن ذكارا , وهاذهيا  هاذه النطفاي أو تلاك , عجعال هاذه تسالك طرير اا لتكاو  ظااهر
اللطياف , وإيااراع ا الخرااائي التا  ترياارها ها  ل ااذه النطفااي  وتوهي  ااا إ  إرادة الراررة الخالرااي وتار يرها الخفاا  ,

  تنمو   ما ال ياة وترقى   .وهين وتلك , لتخلع من ما

  ار معاشا(   وهعلنا نومةم سباتا   وهعلنا الليل لباسا   وهعلنا الن )

ويجعل ام يا   الاي   ها   ; من تر ير هللا للبشر أن هعال الناوم ساباتا ياررك م فايرطع م عان اندراك والنشاا  وكان
الج اار الااذي  ذلتااه ياا   الااي الراا و  عاان مااو  و  هاا   ياااة , تتكفاال بإرا ااي أهسااادهم وأعرااا  م وتعويضاا ا

طريراي عجيباي   يااررك اننساان كن  اا , و  نراي  نرادتااه ب ياتم وانه ااد وا نشاغا  باأمور ال يااة     وكاال هاذا
 كيف تتم ي  كيانه   ي و ي   الي الر و   ععر  كيف عةون وهو يا   الاي الناوم   ععر  يي ا   و  عمةن أن

ال ا    ععلماه إ   تكاوين ي   الي النوم   يررك هذه ال الي و  عرارر علاى مال ظت اا   وها  سار مان أسارار وهو
يماا مان  ا  عطياع أن عظال مان ايار ناوم إ   . لع هذا ال   وأودعه ذلك السر   وهعل  ياته متوقفي علياهمن ر

  عن ذاته ك  عظل مستيرظا يإنه ي لك قطعا   رارهي يترة م رودة   يإذا أهبر إهبارا  وسائل

العنياف , هرناي تلام  ال يااة الناوم أسارار ايار تلبياي  اهاي الجسار وا عراا      إناه هرناي الارو  مان صاراو ويا 
من السالم اآلمن , والسالم الاذي ع تاهاه الفارد  لفترة ويستسلم -طائعا أو اير طائ   -بالفرد ييلر  سال ه وهنته 
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ماا عشابه المعجازا  يا  بعاض ال اا    يان يلام النعااس با هفاان , والارو   ويرا   اهتاه إلاى الطعاام والشارا   
علاى ل ظاا   يزيار وأ ياناا   -عجي , والرل  مروو   وكأنما هاذا النعااس مةرودة , والنف  منز  وا عرا  مثرل ,

وكأنماا هاو كاائن  اين عرا و هريار      , ذاتاه انرال  تام ي  كيان هذا الفرد   وتجرير كامل   لرواه  ل له هو -
 علاي م   اا   ي  ازوة  رر وي  ازوة أ ر , واماتن هللا المج ودين ولرر وقعل هذه المعجزة بشةل واضح للمسلمين

 كماا أمني منه(    )ثم أنز  عليةم من بعر الغم أمناي نعاساا عغشاى طائفاي مانكم(    النعاس وهو عرو و )إذ عغشيةم

  وقعل للكثيرين ي   ا   مشا  ي  

وسار مان أسارار الراررة  ; السبا وأي اننرطاو عن اندراك والنشا  بالنوم ضارورة مان ضارورا  تكاوين ال ا  ي ذا
النظار إلي اا علاى هاذا الن او الررننا  ينباه الرلا   وتوهياه   ونعماي مان نعام هللا   عملاك إعطاءهاا إ  إعااه   الخالراي

  أودعت ا كيانه , ويلمسه لمسي تثير التأمل والتر ر والتأثر   الت  إلى ررائي ذاته , وإلى الير

سار الناوم والسابا  ,  اننساان وكماا أودومن تر ير هللا كذلك أن هعل  ركاي الكاون موايراي ل ركاي ا  يااء    وكان
لباسا ساترا ياتم فياه السابا  وا نازواء   وظااهرة الن اار  ليةون  بعر العمل والنشا  , يكذلك أودو الكون ظاهرة الليل

 . لض يااء والنشاا        اذا تواياع رلاع هللا وتناساع   وكاان هاذا العاالم  يلاي مناسابي ال ركاي ليةون معاشا تاتم فياه

و اهاتاه ما  ماا هاو ماودو   ركتاه ما رك  يي م من ررائي   وكان ا  ياء مازودين بالتركيا  المتفاع يا تلب  
  المبرعي المر رة متسرا أدق اتساق   الرررة ي  الكون من ررائي وموايرا    وررج هذا وهذا من ير

  الثالثي ي  رلع السماء متناسري م  ا ر  وا  ياءو واللمسي

لنخاارج بااه  بااا ونباتااا ,  . ا شاارادا   وهعلنااا سااراها وهاهااا   وأنزلنااا ماان المعراارا  ماااء ثجاهاااوبنينااا يااوقكم ساابع)
  وهنا  ألفايا(   

يا  موضا  نرار      الساب  الشاراد التا   ناهاا هللا ياوق أهال ا ر  ها  الساماوا  الساب  , وها  الطرائاع والساب 
وها  مجموعاا  ماان  -مان المجارا   مجموعاا   والمرراود   اا علاى وهاه الت ريار ععلماه هللا     يرار تكااون ساب

  النجوم

 
 

اهاً  ( َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِرَراِ  َماء13ِسَراهًا َوه اهًا ) َوَهَعْلَنا   (16( َوَهن اٍ  َأْلَفايًا )15ِلُنْخِرَج ِبِه َ ّبًا َوَنَباتًا ) (14) َثج 

عالقاي بأرضانا أو بمجموعتناا  ل اا مجارا  هاذه ها  التا وتكاون الساب  ال -تبلا  الوا ارة من اا مائاي ملياون نجام  قار
تركي  هذا الكون , الذي   ععلام اننساان عناه إ  الرليال  من الشمسيي     وقر تكون اير هذه وتلك مما ععلمه هللا
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فكااك برااوة تمنع ااا ماان الت مشاارودة تشااير هااذه اآلعااي إلااى أن هااذه السااب  الشااراد متينااي التكااوين , قويااي البناااء , إنمااا
فيما نطلع عليه لف  السماء ييرركه كال إنساان     كماا  وا هرام وا نثناء   وهو ما نراه ونعلمه من طبيعي ا يالك

 الشاراد متناسااع ما  عااالم ا ر  واننساان وماان ثام يااذكر يا  معار  تاار ير هللا الساب  تشاير إلاى أن  ناااء هاذه

المضايلي الباعثاي  الشام  و)وهعلنا ساراها وهاهاا(    وهاول يااة ا ر  واننساان   يار  علاى هاذا ماا بعاره وتراريره
كاذلك يا  تكاوين السا ائ   تبخيار الميااه مان  تانثر لل رارة الت  تميش علي ا ا ر  وما يي ا من ا  يااء   والتا 

الجو العليا وه  المعررا و)وأنزلنا مان المعرارا  مااء ثجاهاا(     طبرا  الم ي  الواس  ي  ا ر  وريع ا إلى
 ماا يي اا مان المااء   ومان ععرارها   قار تكاون ها  الرياا    وقار عةاون هاو التفريا  ويتسااق  تعرار يتخار  اين

ويا  الساراج توقار  ! المانثرا  يا  طبراا  الجاو   ومان وراء هاذه وتلاك يار الراررة التا  تاودو الكاون هاذه الك رباائ 
  كل الرقي ومختار    سراج(دقيع )كلمي و رارة وضوء     وهو ما يتواير ي  الشم    يارتيار

مان مااء ثجااج ,  من اا السراج الوهاج وما عةسبه مان أشاعي يي اا ضاوء و ارارة , ومان المعرارا  وماا ععترار ومن
الثجااج , مان هاذا المااء ما  هاذا انشاعاو  وهاو ينرا  ديعاي بعار ديعاي كلماا وقا  التفريا  الك رباائ  مارة بعار مارة ,

  ا لفا  الكثيفي الكثيرة ا شجار الملتفي ا اران   والجنا  عخرج ال   والنبا  الذي ينكل هو ذاته ,

تار ره   يااررك هاذا برلبااه  وإرادة التناساع ياا  تراميم الكااون ,   عةاون إ  ووراءه ياار تنساره , و ةمااي ترارره , وهاذا
اساع نيااق ي  العلم والمعرياي تكشافل لاه مان هاذا التن ارترى و سه كل إنسان  ين توهه مشاعره هذا التوهيه , يإذا

وتجعل الرو  بأن هذا كلاه مجارد مرااديي قاو  تاي اا   عسات ع المناقشاي    . ا لبا  ودرها  تذهل العرو  وت ير
  ! ا  ترام الت ر  من مواه ي   يري الررر والتر ير ي  هذا الكون , مجرد تعنل   عست ع تجعل كما

والمشااهر يا  هاذا الاني  ال راائع يرا وتنسايرا   وتاوال  هاذهل اذا الكاون رالراا , وإن وراء هاذا الكاون تار يرا وترار إن
ورلاع النااس أ.واهاا   وهعال ناوم م ساباتا [ بعار  . أوتاادا الررننا  علاى هاذا الن اوومن هعال ا ر  م اادا والجباا 

 ءالليال لباساا للساتر وا نازواء , وهعال الن اار معاشاا للاوع  والنشاا    ثام  ناا هعال ال ركاي والاوع  والنشاا  و ما 
والنباا  والجناا       ال ا  الشاراد   وهعال الساراج الوهااج   وإنازا  المااء الثجااج مان المعرارا    ننباا  الساب 

ويشا  بالتار ير والترارير , ويشاعر بالخاالع  , الارقيع تاوال  هاذه ال راائع والمشااهر علاى هاذا الن او ياو   بالتناساع
وراء هااذه ال ياااة ماان قراار وااعااي     وماان هنااا يلتراا   موقظااي مو ياي بمااا لمسااا  ال ةايم الراارير   ويلماا  الرلاا 

  العظيم الذي هم فيه مختلفون   بالنبأ السياق

  من مشاهر يوم ال يامي نفخ الرور)( 20 - 17الثالنو الررس

الموقاو  للفرالو)إن  الموعار كان ذلك كله للعمال والمتااو   ووراء هاذا كلاه  ساا  وهازاء   وياوم الفرال هاو ولرر
ويت اال السااماء يكاناال أ وابااا   وسااير  الجبااا   . كااان ميراتااا   يااوم ياانفخ ياا  الرااور يتااأتون أيواهااايااوم الفراال 

  يكانل سرابا(   
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باه المرطا  الماضا  يا   عشا  الناس لم عخلروا عبثا , ولن يتركاوا سارى   والاذي قارر  ياات م ذلاك الترارير الاذي إن
  عمةان أن يارع م عميشاون سارى ويموتاون  , التنسايع الساياق , ونساع  ياات م ما  الكاون الاذي عميشاون فياه ذلاك

يااذهبون ياا  التاارا  ضااياعا   وي تاارون ياا  ال ياااة أو عضاالون ثاام  ثاام همااال   ويراال ون ياا  ا ر  أو عفساارون 
  ي  ا ر  أو عظلمون ثم يذه  العر  والظلم هميعا   ويعرلون  يلرون مريرا وا را  

 
 
اورِ 17)َياْوَم اْلَفْراِل َكااَن ِميَراتاًا  ِإن   اَماء َيَكاَناْل َأْ َواباًا )18َأْيَواهاًا ) َيتَاْأُتونَ  ( َياْوَم ُيانَفُخ ِيا  الر   (19( َوُيِتَ اِل الس 

 (    23( َ ِ ِثايَن ِييَ اا َأْ َراباًا )22ِلْلط اِايَن َمآباًا ) (21) ِمْرَصاداً  ( ِإن  َهَ ن َم َكاَنْل 20اْلِجَباُ  َيَكاَنْل َسَرابًا ) َوُسيَِّر ِ 

اقًا )24ِييَ ا َ ْردًا َوَ  َشَرابًا ) َيُذوُقونَ    (26ِوَياقًا ) َهَزاء (25( ِإ   َ ِميمًا َوَاس 

الموقاو  بأهاال عناار هللا  الموعاود هنالاك يومااا لل ةاام والفرقاان والفراال ياا  كال مااا كاان   وهااو اليااوم المرساوم إن
  معلوم م رودو

  إن يوم الفرل كان ميراتا(   )

  ينرل  فيه نظام هذا الكون وينفر  فيه عرر هذا النظام  يوم  وهو

  سرابا(    يكانل يوم ينفخ ي  الرور يتأتون أيواها   ويت ل السماء يكانل أ وابا , وسير  الجبا )

أن نشاغل أنفسانا بةيةياي  لناا الباوق   ون ان   نارري عناه إ  اسامه   و  نعلام إ  أناه ساينفخ فياه   ولاي :والراور
طاقتنااا عاان أن تتباارد ياا  الب اان وراء هااذا الغياا   هللا ي اا    تزياارنا إعمانااا و  تااأثرا بال ااادة   وقاار صااانذلااك   

يااال نزياار   إنمااا ن اان نترااور النفخااي الباعثااي المجمعااي التاا  عااأت    ااا  ينفعنااا المةنااون , وأعطانااا منااه الراارر الااذي
لمان  ا ر  وصا ا هايال بعار هيال , وأرلال وهاهنتراور هاذا المشا ر والخالئاع التا  تاوار  شخ . . أيواهاا النااس

أيواهااا      . . هميعااا عااأت  بعاارها كاا    عضاايع   اام وهااه ا ر  الم اارود     نترااور مشاا ر هااذه الخالئااع
المبعثارة وهاذه الخالئاع من اا قائمااي    ا هاراة مبعاوثين قاائمين نتاين مان كال ياان إلاى  يان ع شارون   ونتراور

ونتراور هاذا ال او  الاذي تثياره تلاك ال شاود التا  لام تتجما  قا   , نررهاا   أول ااونترور الجموو ال اشرة   ععار 
 وا ارة إ  يا  هاذا الياوم     أيان     نارري     يفا  هاذا الكاون الاذي نعرياه أ اراة سااعي يا  وقال وا ار ويا 

  هسامو وأهوا 

  ويت ل السماء يكانل أ وابا   وسير  الجبا  يكانل سرابا(   )

مواضا  وساور أرارى    يا  المتيناي     يت ال يكانال أ واباا     ي ا  منشاري   منفرهاي   كماا هااء المبنياي الساماء
سارابا   ي ا  مركوكاي مبسوساي مثاارة يا  ال اواء  يكانال على هيلي   ع ر لنا   ا   والجبا  الرواس  ا وتاد سير 
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 ا كالسرا  الذي لاي  لاه   يراي   وسور أررى   ومن ثم يال وهود ل مواض  كما هاء ي  -هباء , ع ركه ال واء 
  ا شعي وه  هباء يتبرو كالسرا    إلي ا أو إن ا تنعة 

الراور   وهاذا هاو ياوم  يا  ال او  الباادي يا  انراال  الكاون المنظاور , كاال و  الباادي يا  ال شار بعار الانفخ إناه
  الفرل المررر ب ةمي وتر ير    

  ي  النارلرطا  من عذا  الكفار  30 - 21الراب و الررس

باا ولين المةااذ ين  بادئااا عمضا  السااياق رطاوة وراء الاانفخ وال شار , فيرااور مراير الطغاااة ومراير التراااة   ثام
  المتسائلين عن النبأ العظيمو

و  شارابا , إ   ميماا واسااقا   اردا إن ه نم كانل مرصادا , للطااين مآبا ,   ثين يي اا أ راباا     ياذوقون يي اا)
بآعاتناا كاذابا   وكال شا ء أ رايناه كتاباا   ياذوقوا يلان نزياركم  وكاذ وا   إن م كانوا   يرهون  ساابا ,   هزاء وياقا
  إ  عذابا(   

معاارة ل اام , م يااأة  ها  ه اانم رلراال ووهاار  وكانال مرصااادا للطااااين تنتظاارهم وتتارقب م وينت ااون إلي ااا يااإذا إن
ا صاايل   وهاام يااردون هااذا المااآ  لوقامااي  مااأواهم ا إلااى ساات بال م   وكأنمااا كااانوا ياا  ر لااي ياا  ا ر  ثاام ن ااو 

  الطويلي المتجردة أ رابا بعر أ را و

إ   ميمااا واساااقا(    إ  الماااء ):وأدهااى   يااذوقون يي ااا  ااردا و  شاارابا(    ثاام عسااتثن      يااإذا ا سااتثناء أماار)
ساع مان أهسااد الم اروقين ويسايل   ي اذا وإ  الغسااق الاذي عغ ! السارن عشوي ال لاوق والبطاون   ي اذا هاو البارد

  هو الشرا   

 
 

 ِإ    ( َيُذوُقوا َيَلان ن ِزياَرُكمْ 29َوُكل  َشْ ٍء َأْ َرْيَناُه ِكَتابًا ) (28) ( َوَكذ ُ وا ِبآَعاِتَنا ِكذ اباً 27َكاُنوا َ  َيْرُهوَن ِ َسابًا ) ِإن ُ مْ 

 (    َعْساَمُعوَن ِييَ اا34( َوَكْأسًا ِدَهاقاًا )33َوَكَواِعَ  َأْتَرابًا ) (32) ( َ َراِئَع َوَأْعَناباً 31 )( ِإن  ِلْلُمت ِريَن َمَفا.اً 30َعَذابًا )

بَِّك َعَطاء ِ َساابًا )35َوَ  ِكذ ابًا ) َلْغواً  اَماَوا ِ  ( َر ِّ 36( َهَزاء مِّن ر    ِمْناهُ َواْ َْرِ  َوَماا َ ْيَنُ َماا الارْ َمِن َ  َعْمِلُكاونَ  الس 

  (37) ِرَطاباً 

و  يتوقعاون مآباا    )وكاذ وا بآعاتناا  . .( ساابا هزاء وياقا(    يوايع ما أسلفوا وماا قارموا    )إن ام كاانوا   يرهاون )
  التكذي  وشرة انصرار عليه   بشرة كذابا(    وهرس اللف  فيه شرة تو  

هناا عجا ء  . .(كتاباا مناه  ر و)وكال شا ء أ رايناه كان هللا ع ر  علي م كل ش ء إ راء دقيرا   عفلل  ينما
  إ  عذابا(    نزيركم التأني  الميل  من كل رهاء ي  تغيير أو تخةيفو)يذوقوا يلن
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  لرطا  من نميم المترين ي  الجني 36 - 31الخام و الررس

  ععر  المش ر المرا لومش ر التراة ي  النميم   بعر مش ر الطغاة ي  ال ميمو ثم

لغاوا و  كاذابا     هازاء مان  يي اا لمترين مفا.ا    ارائع وأعناباا   وكواعا  أتراباا   وكأساا دهاقاا     عسامعون إن ل)
  ربك عطاء  سابا(   

ينت اون إلاى مفاا.ة  المتراين كانال ه انم هنااك مرصارا ومآباا للطاااين ,   عفلتاون من اا و  يتجاو.ون اا , ياإن ياإذا
 ن ااا مماا ععرياه المخااطبون    )وكواعاا (وهن  والتعيااين يخي ا عناا  بالااذكرومنجااة , تتمثل) ارائع وأعناباا(و 

  ثري ن)أترابا(متوافيا  السن والجما   )وكأسا دهاقا(مترعي بالشرا    استرار  الفتيا  الناهرا  اللوات 

أهال ا ر  وهام ياررك ا  ياال مناعم ظاهرها  س  , لترريب ا للترور البشري   أماا   يراي ماذاق ا والمتااو   اا وه 
الضامير وياررك ا الشاعورو)  عسامعون يي اا لغاوا  يتذوق ا مريرون بمرارك ا ر  وترورات ا     وإلى هوارها  الي

اللغو والتكذي  الاذي عراا به الجار    يال  يراي مةشاويي   مجاا  يي اا لجار   من و  كذابا(    ي    ياة مروني
  الخلود      رار  رير فيه     وه   الي من الريعي والمتعي تليعكما أنه   مجا  للغو الذي   ; تكذي  و 

 ين)هزاء(و)عطااء(   الترسايم هزاء من ربك عطاء  سابا(    ونلمح هنا ظاهرة ا ناقي ي  التعبير والموسايرى يا )
الجازء كلاه الترريا      وها  الظااهرة الواضا ي يا   وهاه   كما نلم  ا ي  انعراو المشرود ي  الفواصل كل ا على

  إهما   

    كالم يوم ال يامي إ  بإذن هللا 38 - 37السادسو الررس

فياه المختلفاون    ويختلا  لمشااهر الياوم الاذي الاذي ياتم فياه ذلاك كلاه , والاذي يتسااء  عناه المتساائلون , وتكملاي
ري الار من راشاعين   والمالئكاي صافا  اين يا "الساالم عج ء المش ر الختام  ي  السورة ,  ين عر  هبريل  عليه

  ي  الموق  الم ي  الجليلو - إ  من أذن له الر من -  يتكلمون 

صافا   يتكلماون إ   والمالئكاي ر  السماوا  وا ر  وما  ين ما الر من   عملكون منه رطابا   يوم عروم الارو )
  من أذن له الر من وقا  صوابا(   

مان رباك(    )ر  الساماوا  ) هزاء الطغااة وهازاء الترااة   هاذا الجازاءالجازاء الاذي يراله يا  المرطا  الساا عو ذلك
ول اذه ال  يراي الكبيارة     يراي الربوبياي الوا ارة  اللمساي وا ر  وما  ين ما الر من(    ي   المناسابي الم ياأة ل اذه

 يياان والتراوى ,الساماوا  وا ر  , وتشامل الارنيا واآلرارة , وتجاا.ي علاى الط تشامل التا  تشامل اننساان   كماا

 تاى عاذا  الطغااة  . وهان ء إلي اا اآلرارة وا ولاى     ثام هاو)الر من(    ومان ر متاه ذلاك الجازاء ل ان ء وتنت ا 
  يتساوى م  الخير ي  مريره   وأ  ينبثع من ر مي الر من   ومن الر مي أن عجر الشر هزاءه
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  -هبريل  عر  يوم الم ي  الرهي ويومالر مي والجال و )  عملكون منه رطابا(    ي  ذلك ال وم 

 
 

وُ  َواْلَماَلِئَكاُي َصاّفًا    َيَتَكل ُماوَن ِإ   َمانْ  َيْومَ   ( َذِلاَك اْلَياْوُم اْلَ اع  َيَمان َشااء38َلاُه الارْ َمُن َوَقااَ  َصاَوابًا ) َأِذنَ  َعُراوُم الار 

َمْل َياَراهُ َوَيُراوُ  اْلَكااِيُر َعاا َياْومَ  َذابًا َقِريبااً ( ِإن اا َأناَذْرَناُكْم َعا39ِإَلاى َربِّاِه َمآباًا ) ات َخاذَ  ُكناُل ُتَراباًا  َلْيَتِنا  َينُظاُر اْلَماْرُء َماا َقار 
(40)  

عةاون الراو  صاوابا   يماا   يان والمالئكاي اآلرارون )صافا   يتكلماون(    إ  باإذن مان الار من -الساالم  علياه
  عأذن الر من به إ  وقر علم أنه صوا   

  دعوة للنجاة من ذلك اليوم 40 - 39الساب و الررس

  يتكلمااون إ  بااإذن  صااامتين هاان ء المرااربين إلااى هللا , ا  رياااء ماان الااذن  والمعراايي   مااوقف م هةااذا وموقاا 
ويا  ظال هاذا المشا ر تنطلاع صاي ي مان صااي ا   . وب ساا      عغمار الجاو بالروعاي والرهباي والجاال  والوقاار

  :الخمار للنائمين السادرين ي اننذار , وهزة 

المارء ماا قارمل ياراه , ويراو   ينظار الياوم ال اع   يمان شااء اتخاذ إلاى رباه مآباا   إناا أناذرناكم عاذابا قريبااويوم ذلاك
  الكايروعا  ليتن  كنل ترابا    

وا راتال       للتسااؤ  مجاا  ال ازة العنيفاي  وللاك الاذين يتسااءلون يا  ارتياا و )ذلاك الياوم ال اع(    ياال إن اا
  قبل أن تكون ه نم مرصادا ومآبا   . والفرصي ما تزا  سان ي   )يمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا( 

تنتظاركم وتترصار لكام    يج انم انناذار الاذي ياوق  مان الخماارو )إناا أناذرناكم عاذابا قريباا(    لاي  بالبعيار , وهاو
  ! قري  وعمرعلى الن و الذي رأيتم   والرنيا كل ا ر لي قريرة , 

يااراه   ويرااو   قاارمل عااذا  ماان ال ااو  ب ياان ياارو الكاااير ياانثر العاارم علااى الوهااودو )يااوم ينظاار الماارء مااا وهااو
  الكايروعا ليتن  كنل ترابا(    وما عرول ا إ  وهو ضائع مةرو   

رار م مال .هيار   إلاى عن ويراير تعبير يلر  ظال  الرهبي والنرم ,  تى ليتمنى الكاائن اننساان  أن ينعارم   وهو
الااذي عرا اال تساااؤ  المتسااائلين وشااك  الموقاا  وياارى هااذا أهااون ماان مواه ااي الموقاا  الرعياا  الشاارير     وهااو

 المتشةكين   ي  ذلك النبأ العظيم    
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 النا.عا  سورة
 
 

ااِبَ اِ  َساْب اً 2( َوالن اِشاَطاِ  َنْشاطًا )1َاْرقااًا ) َوالن اِ.َعاا ِ  اابِ  (3) ( َوالس  ( َيااْوَم 5( َياْلُماَر َِّراِ  َأْمارًا )4َراِ  َساْبرًا )َيالس 
  (7َتْتَبُعَ ا الر اِدَيُي ) (6) الر اِهَفيُ  َتْرُه ُ 

  النا.عا  سورة

  بسورة النا.عا  تعريف

وهاريت ا ,  , وضاخامت ا الساورة نماوذج مان نمااذج هاذا الجازء نشاعار الرلا  البشاري   يراي اآلرارة ,   ول اا هاذه
العلاوي لمرا ال هاذه النشاأة ورطوات اا علاى ظ ار  والتار ير ي  التررير انل   لنشأة هاذا العاالم اننساان  ,وأصالت ا 

  الت  تمثل ن اعي هذه النشأة وع باها   , اآلررة ا ر  وي  هوي ا   ثم ي  الرار

الساياق إعراعاا  منوعاي  يوقا  الطريع إلى إشعار الرل  البشري   يري اآلررة ال ائلي الضخمي العظيماي الكبيارة وي 
وها  إعراعاا  ولمساا  تمال إلي اا برالي    . الكبارى  علاى أوتاار الرلا  , ويلمساه لمساا  شاتى  او  تلاك ال  يراي

   ست بال ا ي  عرظي وي   ساسيي     وت يله يتلك ال  يري تم ر ل ا ي  ال  

إعرااو موساير  راها   يا      عسوقهل ا بمطل  اامض الكنه يثير بغموضه شيلا من ال رس والرهبي والتوه عم ر
والنا.عاا  ارقاا   والناشاطا  نشاطا   ):وا نب اار  هن , كأنما تنرط  به ا نفاس من الذعر وا رتجا  والمفاهاأة

  أمرا(    يالمر را  والساب ا  سب ا   يالسابرا  سبرا  

مان ظاال ذلااك  ظلااه الياوم   هااذا المطلا  الغااامض الراها  الواهاا  عجا ء المشاا ر ا و  ماان مشااهر ذلااك وعرا 
الراهفاي تتبع اا الرادياي   قلاو   ترها  المطل  وطابعه من طابعه   كأنماا المطلا  إطاار لاه وااال  يار  علياهو ياوم

يا  ال اايرة   أئاذا كناا عظاماا نخارة   قالواوتلاك إذا كارة  لماردودون  يوملاذ واهفاي   أبراارها راشاعي   عرولونوأئناا
    يإذا هم بالساهرة    وا رة  .هرة راسرة   يإنما ه 

مرارو المةاذ ين  من هنالك     من هذا الجو الراه  الواه  المب ور المذعور     عأرذ ي  عر  مررو ومن
شايلا ماا , ليناسا  هاو ال ةاعاي  ويساترر  العتااة يا   لراي مان قراي موساى ما  يرعاون   يي ارأ انعرااو الموساير 

المرارس طوىواذها  إلاى يرعاون إناه طغاى   يرلوهال لاك  باالواد والعار و هال أتااك  ارين موساى   إذ نااداه رباه
 يتخشى   يأراه اآلعي الكبرى , يكذ  وعرى , ثم أد ار عساعى , ي شار يناادى , ربك إلى أن تزكى   وأهرعك إلى

تلاك وب اذا يلترا  ويم ار ل . . أنا ربةم ا على   يأرذه هللا نكا  اآلررة وا ولى   إن ي  ذلك لعبرة لمان عخشاى:يرا 
  ال  يري الكبرى  
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باالروة والتار ير والترارير  الشااهرة ينترال مان ساا ي التااريخ إلاى كتاا  الكاون المفتاو  , ومشااهر الكاون ال ائلاي , ثام
الارنيا واآلرارة   فيعرضا ا يا  تعبيارا  قوياي ا سار , قوياي  يا  لضلوهياي المنشالي للكاون , الم يمناي علاى مراائره ,

 وأاطش وإعراع ا العامو )أأنتم أشر رلرا أم السماء    ناها , ري  سمة ا يسواها , لسورةا انعراو , تتسع م  مطل 

أرساااها , متاعااا لكاام  والجبااا  ليل ااا وأراارج ضاا اها   وا ر  بعاار ذلااك د اهااا , أراارج من ااا ماءهااا ومرعاهااا ,
  و نعامةم(   

وماا عراا ب ا مان هازاء  , الكبارى  ش ر الطامايعج ء م -بعر هذه التم يرا  المرربي وهذه اللمسا  المو يي  - وهنا
مشااااهر تتناساااع صاااورها وظالل اااا مااا  الطاماااي  يااا  علاااى ماااا كاااان يااا  ال يااااة الااارنيا   هااازاء يت راااع هاااو اآلرااار

اننساان ماا ساعى , وباار.  الج ايم لمان ياارى   يأماا مان طغااى  يتاذكر الكبرىو)ياإذا هااء  الطاماي الكباارى , ياوم
 م ها  الماأوى   وأماا مان راا  مراام رباه ون اى الانف  عان ال اوى ياإن الجناي ها الج اي ياإن ونثار ال يااة الارنيا ,

  . .(المأوى 

المبار.ة لمان يارى  والج ايم الل ظي الت  عغمر الوهران يي ا ذلك الشعور المنبعن من مشااهر الطاماي الكبارى , وي 
 يرتار    يا  هاذه الل ظيالانف  عان ال اوى  ون اى , وعاقباي مان طغاى ونثار ال يااة الارنيا , ومان راا  مراام رباه

 الذين عسألون الرسو  [   و عن موعرها   يرتر إلي م بإعراو يزير مان روعاي , الساعي السياق إلى المةذ ين   ذه

إلااى ربااك  ? ذكراهااا وهول ااا ياا  ال اا  وضخامت او)عسااألونك عاان الساااعي أعااان مرساااها   فاايم أناال ماان السااعي
عشايي أو ضا اها(    وال ااء الممارودة ذا   إ   م ياوم يرون اا لام يلبثاوامنت اها   إنما أنل منذر من عخشاها   كأن

  وتجسيم الت ويل   الضخامي انعراو الضخم الطويل , تشارك ي  تشخيي

  الرسم بمخلوقا  عظيمي 5 - 1ا و و الررس

قيال يا  تفساير هاذه أمارا(   يالمار را  والنا.عا  ارقا   والناشطا  نشطا   والساب ا  ساب ا   يالساابرا  سابرا  )
ناشاطا  منطلراا  يا   ركات اا   سااب ا  يا  العاوالم العلياا  . شاريرا الكلما وإن اا المالئكاي نا.عاا  لاضروا  نزعاا

   مر رب ا مر را  ما يوكل من ا مور إلي ا     للطاعي سابرا  لوعمان أو

ساب ا يا  يضااء هللا وها   وتسابح مناز    إن ا النجوم تنزو ي  مرارات ا وتت ارك وتنشا  منترلاي مان مناز  إلاى:وقيل
والظاواهر ماا وكلاه هللا إلي اا مماا يانثر يا   يااة  النتاائن معلراي باه   وتسابع سابرا يا  هريان اا ودوران اا   وتار ر مان

  ا ر  ومن علي ا  

  . النا.عا  والناشطا  والساب ا  والسابرا  ه  النجوم   والمر را  ه  المالئكي:وقيل

  . . والناشطا  والساب ا  ه  النجوم   والسابرا  والمر را  ه  المالئكيالنا.عا  :وقيل
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ينشا  أو  وقبال كال  , الن او ماا كانال مارلو ت ا يان ن ن ا  مان ال يااة يا  الجاو الررننا  أن إيرادهاا علاى هاذا وأعا
ك يا  المطلا  ي او  وياروو   ومان ثام ي ا  تشاار  لشا ء ش ء هزة ي  ال   , وتوهسا ي  الشعور , وتاويزا وتوقعاا

  وي و  من أمر الراهفي والراديي والطامي الكبرى ي  الن اعي   يروو مشاركي قويي ي  إعراد ال   لتلر  ما

لنمايش يا  ظاال   ; ومناقشات ا ما  هاذا ان سااس نانثر أن نارع ا هةاذا  ارون .ياادة يا  تفرايل مارلو ت ا وتمشايا
هار  ياا  ذاتاه , يت اراه الخطااا  الررننا   وسااائل  وإعراظاه لا الرارنن بمو ياتاه وإع اءاتااه علاى طبيعت ااا   ي ازة الر

أساوة   وقار قارأ ساورة  عاب  وتاولى    تاى هااء إلاى  -رضا  هللا عناه  - الخطاا  شتى     ثم إن لنا ي  عمر  ن
لعمارك عاا ا ان الخطاا  إن :قاائال وياك اي وأباا(    يراا و  قار عريناا الفاك اي   يماا ا     ثام اساتررك):تعاالى قولاه
تعاالى            ويا  رواعاي أناه قا وكال هاذا قار عريناا  هللا ذا ل و التكل    وما عليك أ  تعر  لفظا ي  كتا ه

وقااا و  هااذا لعماار هللا التكلاا    ومااا  -أي كساارها اضاابا علااى نفسااه  - يااره  كاناال يماا ا     ثاام ريااض عرااا
يارعوه        ,   تباين لكام مان هاذا الكتاا  , ومااأم عمر أن   ترري ماا ا       ثام قاا و  اتبعاوا ماا   ن عليك عا

كلماا  الار    التاا  قار عةاون براؤهااا  أماام ي اذه كلماا  تنبعان عاان ا د  أماام كلماا  هللا العظيمااي   أد  العبار
  مغلفي هريا ي  ذاته , يندي ارضا  ذاته  

  الراهفي والراديي ورسارة الكفار يي ا 14 - 6الثان و الررس

  ء ي  صيغي الرسم , على أمر تروره اآلعا  التاليي ي  السورةوالمطل  ها هذا

أإناا لماردودون يا  ال اايرة   :عرولاون  تره  الراهفي   تتبع ا الرادياي   قلاو  يوملاذ واهفاي   أبراارها راشاعي   يوم
    يإنما ه  .هرة وا رة   يإذا هم بالساهرة   . . ! أإذا كنا عظاما نخرة   قالواوتلك إذن كرة راسرة

والراديايوورد  . .(والجباا  ورد أن اا ا ر  اساتنادا إلاى قولاه تعاالى يا  ساورة أرارىو )ياوم ترها  ا ر  والراهفاي
  تنشع وتتناثر كواكب ا      ين أن ا السماء   أي أن ا ترد  ا ر  وتتبع ا ي  ا نرال 

  ويرعع ل ا , هميعا وا  ياءورد أن الراهفي ه  الري ي ا ولى , الت  تره  ل ا ا ر  والجبا   كذلك

 
 

 (11( َأِئاَذا ُكن اا ِعَظاماًا ن ِخاَرًة )10ِيا  اْلَ ااِيَرِة ) َلَماْرُدوُدونَ  ( َعُروُلوَن َأِئن اا9( َأْبَراُرَها َراِشَعي  )8َيْوَمِلٍذ َواِهَفي  ) ُقُلو   
اِهَرِة ) (13) اِ َرة  ( َيِإن َما ِهَ  َ.ْهَرة  وَ 12ِتْلَك ِإذًا َكر ة  َراِسَرة  ) َقاُلوا   (14َيِإَذا ُهم ِبالس 

التا  عرا ون علي اا وي شارون [  الثانياي ي  السماوا  ومن ي  ا ر  إ  من شااء هللا   والرادياي ها  النفخاي من
  و     68كما هاء ي  سورة الزمر نعي 
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واهتاز هازة الخااو   ; ضاطرا وا  كانال هااذه أم تلاك   يرار أ اا  الرلا  البشاري بالزلزلااي والرهفاي وال او  وساواء
يوملاذ مان الفازو الاذي   ثباا  معاه و  قارار   وأدرك  الرلاو  والوهل والرع  وا رتعا    وت يأ ندراك ما عراي 

  واهفي   أبرارها راشعي(    يوملذ وأ     يري قولهو)قلو 

وهاذا هاو الاذي عرا   . وا ن ياار شريرة ا ضطرا  , بادعي الاذ  , عجتما  علي اا الخاو  وا نكساار , والرهفاي , ي  
الرسام بالنا.عاا  ارقاا والناشاطا  نشاطا , والساااب ا   يتناولاه ياوم ترها  الراهفاي تتبع اا الرادياي   وهاذا هاو الااذي

  أمرا   وهو مش ر يتفع ي  ظله وإعراعه م  ذلك المطل    يالمر را  سب ا , والسابرا  سبرا ,

  رهم  ين عرومون من قبورهم ي  ذهو وعمض  السياق يت رة عن وهلت م وانب ا ثم

  أإنا لمردودون ي  ال ايرة   أإذا كنا عظاما نخرة      :عرولون 

أي يا  طريراه التا  : ايرتاه يتساءلونوأن ن مردودون إلى ال ياة عائرون ي  طريرناا ا ولاى     عراا وره  يا  ي م
طارير م إلاى  ياات م   ويرهشاونوكيف عةاون  يا  هااء من اا   ي ام يا  وهلات م وذهاول م عساألونوإن كاانوا راهعاين

  يي ا ال واء    عرو  هذا بعر إذ كانوا عظاما نخرة   منخوبي

فيشاعرون بالخساارة والوباا   , ا رارى  عةيراون , أو يبرارون , فيعلماون أن اا كارة إلاى ال يااة , ولكن اا ال يااة ولعل ام
  ي  هذه الرهعي , يتنر من م تلك الكلميو

  ة راسرة  تلك إذن كر :قالوا

  ! الخالي لم ع سبوا  سا  ا , ولم عررموا ل ا .ادها , ولي  ل م يي ا إ  الخسران كرة

  ععر  السياق الررنن  ب  يري ما هو كائنو -ي  مواه ي هذا المش ر  - هنا

  يإنما ه  .هرة وا رة   يإذا هم بالساهرة(   )

الساورة هميعاا   والسااهرة  مشااهر عنيف تنسيرا لجو المشا ر ما ه  الري ي   ولكن ا ترا  هنا   ذا اللف  ال:والزهرة
نارري ن ان أيان تكاون   والخبار عن اا   نعرياه إ     ها  ا ر  البيضااء الالمعاي   وها  أر  الم شار , التا 

  عليه شيلا اير موثوق به و  مضمون   نزير من الخبر الرادق نتلراه , يال

نفخااي البعاان وال شاار    . أن ااا النفخااي الثانيااي -ناد إلااى النرااو  ا راارى با ساات -الزهاارة الوا اارة عغلاا   وهااذه
كل اا فياه هاذا اللاون مان انساراو وانعجاا     الساورة والتعبير عن ا فيه سرعي   وه  ذات ا تو   بالسرعي   وإعراو

, ويا  كال سارعي النابض , يالتناساع مل اوظ يا  كال  ركاي ويا  كال لم اي  مان والرلو  الواهفاي تأراذ صافت ا هاذه
  ظل ي  السياق  
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  لرطا  من طييان يرعون ودماره 26 - 15الثالنو الررس

 اين موساى ويرعاون ,  كاان ي رأ انعراو شيلا ما , ي  الجولي الرادماي , ليناسا  هاو الرراي , وهاو ععار  ماا ثم
  وما انت ى إليه هذا الطاةيي عنرما طغىو

  يرلوهل لك . ررس طوى   اذه  إلى يرعون إنه طغىأتاك  رين موسى   إذ ناداه ربه بالوادي الم هل

 
 

سِ 15أتَااَك َ اِريُن ُموَساى ) َهلْ  ( َيُراْل َهال 17اْذَهاْ  ِإَلاى ِيْرَعاْوَن ِإن اُه َطَغاى ) (16) ُطاًوى  ( ِإْذ َنااَداهُ َرب اُه ِبااْلَواِد اْلُمَرار 
  (19ى )( َوأَْهِرَعَك ِإَلى َربَِّك َيَتْخشَ 18َتَزك ى ) َأن ل َك ِإَلى

أد ار عساعى   ي شار يناادى    ثام أن تزكى   وأهرعك إلى ربك يتخشى   يأراه اآلعي الكبرى   يكذ  وعرى , إلى
  إن ي  ذلك لعبرة لمن عخشى(    . . وا ولى يرا وأنا ربةم ا على   يأرذه هللا نكا  اآلررة

كثيارة   ورد   ساور ر ورد  مان قبال يا موسى ه  أكثر الرري ورودا وأكثرها تفريال ي  الررنن     وقا وقري
التاا  ورد  يي اا   وتشااارك ياا   الساورة من اا  لرااا  منوعاي   وورد  ياا  أساالي  شااتى   كال من ااا تناسا  سااياق

  إيراد الرري وسرده   ي  أداء الغر  البار. ي  السياق   على طريري الررنن

يرعاون     أراذه  أراذ باالوادي المرارس , إلاىتارد هاذه الرراي مخترارة ساريعي المشااهر مناذ أن ناودي موساى  وهناا
اآلررة   وهذا المارى الطويال مان الرراي    يري ي  الرنيا ثم ي  اآلررة     ينلتر  بموضوو السورة ا صيل   وهو

  طبيعي السورة وإعراع ا   ليناس  يرد هنا ي  نعا  معرودا  قرار سريعي ,

  مشاهر من الرري    هذه اآلعا  الررار السريعي عرة  لرا  و  وتتضمن

وإعاراد الانف   للتم يار تبرأ  توهيه الخطا  إلى الرسو  [   وو)هل أتااك  ارين موساى  (    وهاو اساتف ام وه 
  وا ذن لتلر  الرري وتملي ا    

بمشا ر المنااداة  يتبارأ تأراذ يا  عار  ال ارين كماا تسامى الرراي   وهاو إع ااء  واقعيت اا ي ا   ارين هارى   ثام
علااى ا رهااح   وهااو بجاناا  الطااور ا عماان  الااوادي إذ ناااداه ربااه بااالواد المراارس طااوى(    وطااوى اسااموالمناهاااةو)

  . بالنسبي للرادم من مرين ي  شما  ال جا.

لعبار مان عبااده أمار  - ساب انه -الناراء ل ظاي رهيباي هليلاي   وها  ل ظاي كاذلك عجيباي   وناراء هللا  ذاتاه  ول ظاي
أسرار ا لوهيي العظيمي , كما ها  سار مان أسارار  من البشريي أن تعبر   وه  سر هائل   أهو  مما تملك ا لفاظ

الكاائن , وهياأه   اا لتلرا  ذلاك الناراء   وهاذا أقراى ماا نملاك أن نرولاه يا   هاذا التكاوين اننساان  التا  أودع اا هللا
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هللا لاه عناه  عةشا   تاىالاذي   عملاك اندراك البشاري أن ع اي  مناه بشا ء   فيرا  علاى إطااره ,  , المراام هاذا
  ييتذوقه بشعوره  

ارترااار  مجااا  مواضاا  أراارى تفراايل للمناهاااة  ااين موسااى وربااه ياا  هااذا الموقاا    يأمااا هنااا يالمجااا  وياا 
عرا  ذكار الناراء باالوادي المرارس  , وإعراعا  سريعي   ومن ثم يبادر السياق ب ةاعي أمار التكلياف انل ا  لموساى

  وأهرعك إلى ربك يتخشى  (    ! تزكى غى   يرلوهل لك إلى أنطوىو)اذه  إلى يرعون   إنه ط

كرياه , مفسار لاضر   أمار اذه  إلى يرعون   إنه طغى(    والطييان أمر   ينبغ  أن عةون و  أن يبراى   إناه)
ه  نفساه هللا عبارا مان عبااده المختاارين   ينتربا ينتار  , مخال  لما ع به هللا , مند إلى ما عةره     يمن أهل منعه

هاذا الفسااد , ووقا  هاذا الطيياان     إناه أمار كرياه شارير الكراهياي  تاى  ومن  سب انه   لي او  وق  هذا الشر ,
قبال أن عأراذه  إلياه  ذاتاه عبارا مان عبااده لياذه  إلاى الطاةياي , في ااو  رده عماا هاو فياه , وانعاذار هللا ليخاط 

  هللا تعالى نكا  اآلررة وا ولى  

للرلاو  , لعلاه  هاذ ياي عون   إنه طغاى     ثام ععلماه هللا كياف عخاطا  الطاةياي بأ ا  أسالو  وأشارهإلى ير  ذه 
لاك إلااى أن تتط ار ماان رها  الطييااان  هال ينت ا  , ويترا  اضاا  هللا وأراذهو)يرلوهل لااك إلاى أن تزكااى  (   

ك أن أعرياك طرياع وأهارعك إلاى رباك يتخشاى(    هال لا)? ودنا  العرايان   هال لاك إلاى طرياع الراالة والبركاي
  يما عطغى اننسان ويعرى إ   ين يذه  عن ربه . رشيته ربك   يإذا عريته وقعل ي  قلبك

 
 

( َيَرااَ  َأَنااا َرب ُكاُم اْ َْعَلااى 23َيَ َشاَر َيَناااَدى ) (22) ( ثُاام  َأْدَ اَر َعْسااَعى21( َيَكااذ َ  َوَعَراى )20اآْلَعاَي اْلُكْباَرى ) َياَأَراهُ 
  (25َنَكاَ  اآْلِرَرِة َواْ ُوَلى ) ّللا ُ  هُ ( َيَأَرذَ 24)

  ! والتمرد وإ   ين عضل طريره إليه فيرسو قلبه ويفسر , فيةون منه الطييان , بعيرا

  عةارره يا  مشا ر التبليا   والساياق هذا ي  مش ر النراء والتكليف   وكان بعره ي  مش ر المواه اي والتبليا    كان
النااراء , ويختراار عبااارة التبلياا  ياا  مشاا ر التبلياا     مشاا ر كااره   فيطااوي مااا كااان بعاار  اكتفاااء بعرضااه هناااك وذ

  مش ر المواه يو رتام ويسر  الستار هنا ليريعه على

  يأراه اآلعي الكبرى   يكذ  وعرى(   )

ناي الرلا  ال بيا  يا  إ  ا سالو   ل  موسى ما كل  تبليغه   با سلو  الاذي لرناه رباه وعرياه   ولام عفلاح هاذا لرر
نعااي العراا والياار البيضااء كماا هاااء يا  المواضاا   . الكبارى  الطااا  الخااوي ماان معرياي رباه   يااأراه موساى اآلعااي

  اللراء والتبلي  عنر التكذي  والمعريي ي  ارترار وإهما    مش ر ا ررىو)يكذ  وعرى(    وانت ى
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السا ر وال اع     اين   السا رة للمبااراة ععر  مش را نرر   مش ر يرعاون يتاولى عان موساى , ويساعى يا  هما ثم
   ين عز عليه أن عستسلم لل ع وال رىو

  ثم أد ر عسعى   ي شر ينادى   يرا وأنا ربةم ا على(   )

وتفرايالت ا   يرار أد ار  للسا رة السياق هنا إلى عر  قولي الطاةيي الكايرة , مجمال مشااهر ساميه و شاره ويسارو
انطلرل مناه الكلماي الوق اي المتطاولاي , المليلاي باالغرور  ثم شر الس رة والجماهير  عسعى ي  الكير والم اولي , ي 

  . .(ا على والج اليو )أنا ربةم

تخارع م افلاي الجمااهير  ماا الطاةياي مخاروعا بغفلاي همااهيره , وإذعان اا وان يادهاا   يماا عخارو الطغااة شا ء قال اا
ال  يراي قاوة و  سالطانا   إنماا ها  الجمااهير الغايلاي  يا  رد   عملاكوذلت ا وطاعت ا وان يادها   وماا الطاةياي إ  يا

وتمار لاه أعناق اا فيجار   وت نا  لاه رؤوسا ا فيساتعل    وتتناا.  لاه عان  ر اا  ! ييركا  الاذلو  , تمطا  لاه ظ رهاا
  والكرامي فيطغى   العزة ي 

الاوهم   يالطاةياي  مان  ينبعان إ تفعل هذا مخروعي من ه ي ورائفي من ه اي أرارى   وهاذا الخاو    والجماهير
شاعر  بإنساانيت ا وكرامت اا وعزت اا و ريت اا  أن اا   عمةن أن عةون أقوى من ا لاو  والمالياين , لاو -وهو يرد  -

الروة ولكن الطاةيي عخرع ا ييوهم ا أناه عملاك ل اا شايلا   وماا عمةان  نا يي   وكل يرد يي ا هو كفء للطاةيي من
يا  أماي  يرد كريمي أ را   وما عمةن أن عطغى يرد ي  أمي رشيرة أ را   وما عمةن أن عطغىأمي  ي  أن عطغى يرد

  ! رشرا تعر  رب ا وتنمن به وتأ ى أن تتعبر لوا ر من رلره   عملك ل ا ضرا و 

ماي باه علاى قاو  هاذه الكل هارؤ يرعون يوهر ي  قومه من الغفلي ومن الذلي ومن رواء الرل  من انعماان , ماا يأما
لااو وهاار أمااي واعيااي كريمااي منمنااي , تعاار  أنااه عباار  أ اارا الكااايرة الفاااهرةو )أنااا ربةاام ا علااى(    ومااا كااان ليرول ااا

  الذبا  شيلا   عستنرذ من الذبا  شيلا   عسلبه ضميف   عررر على ش ء   وإن

  هذا التطاو  الوقح , بعر الطييان البش  , ت ركل الروة الكبرىو وأمام

   نكا  اآلررة وا ولى(   يأرذه هللا)

عأراذ الطغااة والعرااة  الاذي هناا نكاا  اآلرارة علاى نكاا  ا ولاى      ناه أشار وأبراى   ي او النكاا  ال  يرا  ويرارم
اآلرارة ويجعل اا موضاوعه الرئيسا      و ناه  عان بشارته وبخلاوده     و ناه ا نسا  يا  هاذا الساياق الاذي يت ارة

  بعر اتساقه معنويا م  الموضوو الرئيس  , وم  ال  يري ا صيلي   الرافيي ير  ي يتسع لفظيا م  انعراو الموس

  قوة وسلطان ذا ا ولى كان عنيفا قاسيا   يكيف  نكا  اآلررة وهو أشر وأنكى   ويرعون كان ونكا 
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امَ  ( َأَأنُتْم َأَشر  َرْلرًا َأمِ 26ِي  َذِلَك َلِعْبَرًة لَِّمن َعْخَشى ) ِإن    ( َوَأْاَطاَش َلْيَلَ اا28( َرَياَ  َساْمَكَ ا َيَساو اَها )27َ َناَهاا ) اءالس 

  (32( َواْلِجَباَ  َأْرَساَها )31َماءَها َوَمْرَعاَها ) ِمْنَ ا ( َأْرَرجَ 30( َواْ َْرَ  َبْعَر َذِلَك َدَ اَها )29ُضَ اَها ) َوَأْرَرجَ 

  من المشركين   الرعوة ف   ن ء الذين يواه ون موروة عريع   يكيف بغيره من المةذ ين   وكي ومجر

  إن ي  ذلك لعبرة لمن عخشى(   )

  ععار  قلباه التراوى  الاذي ععار  رباه ويخشااه هاو الاذي ياررك ماا يا   اادة يرعاون مان العبارة لساواه   أماا يالذي
ى عأراذه هللا نكاا  بالعاقباي اصاطراما   و تا عراطرم يبيناه وباين العبارة  ااهز , وبيناه وباين العظاي  جاا     تاى

  ميسر لعاقبي   والعبرة لمن عخشى     وكل اآلررة وا ولى   وكل ميسر لن ن ,

  من نعا  هللا ي  السماء وا ر  27الراب و الررس

كاذلك   يياردهم إلاى  براوت م هاذه الجولاي يا  مراارو الطغااة المعتارين براوت م , ععاود إلاى المشاركين المعتازين ومان
  بال ياس إليه شيلاو قوت م ة الكبرى , ي  هذا الكون الذي   تبل ش ء من مظاهر الرو 

وا ر  بعار ذلاك د اهاا  . ضا اها أأنتم أشر رلرا أم السماء    ناها   ري  سمة ا يسواها   وأاطش ليل ا وأررج)
  و نعامةم(    لكم   أررج من ا ماءها ومرعاها   والجبا  أرساها   متاعا

أم الساماء  (    الساماء    رلراا إ  إهاباي وا ارة بالتساليم الاذي   عربال الجار و )أأناتم أشاراساتف ام   ع تمال  وهو
أشر رلرا منكم , والاذي رلر اا أشار من اا   هاذا هانا  مان  والسماء  ال هرا  و  كالم   يما الذي عغركم من قوتكم

هااو رلااع السااماء وهاا  أشاار ماان نراار   يمااا الااذي تسترااعبونه ماان أماار بعااثكم   و  هاناا  إع ااء الساانا    وهناااك
  هو إعادة لخلركم , والذي  نى السماء وه  أشر , قادر على إعادتكم وه  أعسر   وبعثكم رلركم  

كاذلك   متماسااةي      والسااماء الساماء ا شاار رلراا  ااال ماراء    ) ناهااا(    والبنااء يااو   باالروة والتماسااك , هاذه
ومارارات ا , و  تت ااوى و  تن اار   ي ا   نااء ثا ال وطيار  أيالك اا تخرج مانتختل و  تتناثر نجوم ا وكواكب ا   و  

  متماسك ا هزاء  

وهااذه هاا   . وتماسااك رياا  ساامة ا يسااواها(    وساامك كاال شاا ء قامتااه وارتفاعااه   والسااماء مريوعااي ياا  تناسااع)
لاع   والمعرياي ب  يراي الراوانين المط التناساع التسوييو)يساواها(    والنظارة المجاردة والمال ظاي العادعاي تشا ر   اذا

 ركات اا ونثارهاا وتأثرات اا , توسا  مان معناى هاذا التعبيار , وتزيار يا    اين الت  تمسك   ذه الخالئاع ال ائلاي وتنساع
تغمارهم  , مب اورين ال ائلاي , التا  لام ياررك النااس بعلاوم م إ  أطراياا من اا , وقفاوا تجاه اا ال  يراي مساا ي هاذه

ماار رة مرااررة , ولااو لاام عةونااوا ماان  كباارى  لروعااي , ويعجاازون عاان تعليل ااا بغياار ايتاارا  قااوةالرهشااي , وتأرااذهم ا
  المنمنين  رين من ا دعان إطالقا  
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الشاارة والرااوة    عان وأاطاش ليل ااا وأرارج ضاا اها(    ويا  التعبياار شاارة يا  الجاارس والمعناى , يناساا  ال ارين)
يتمشى يا  تناساع ما  الساياق      ا لفاظ   ولكن ارتياروأاطش ليل ا أي أظلمه   وأررج ض اها   أي أضاءها 

الاذي هاو أو  الن اار ,   يراي يراهاا كال أ ار   ويتاأثر   اا كال  والضا ى وتوال   الت  الظاالم والضاياء , يا  الليال
د كال تتجار . ا لفي والتكرار , فيعير الررنن هرت ا  توهيه المشاعر إلي ا   وها  هريارة أ ارا بطو  قل    وقر ينساها

كذلك من الرقاي والعظماي ب يان تاروو  ي   يوم , ويتجرد الشعور   ا وا نفعا   وقع ا   يأما النوامي  الت  وراءها
  وترهش ا كلما اتس  علم ا وكبر  معريت ا   الرلو  وترهش من ععري ا     يتظل هذه ال  يري تروو

    أرساها(   وا ر  بعر ذلك د اها   أررج من ا ماءها ومرعاها   والجبا)

لونباا  , وإرسااء  ترالح ا ر  تم يرها وبس  قشرت ا , ب ين تربح صال ي للسير علي اا , وتكاوين ترباي ود و
ا عتارا  الااذي عسامح بال ياااة    هللا  هاذا الجباا  وهاو نتيجااي  ساتررار سااطح ا ر  ووصاو  درهاي  رارتااه إلاى

  أو ما ينز  من السماء ي و أصال من مائ ا الذي تبخر , الينا ي  أررج من ا ر  ماءها سواء ما يتفجر من

 
 

  (33ل ُكْم َوِ َْنَعاِمُةْم ) َمَتاعاً 

وتمايش علياه ا  يااء  وا نعاام نز  ي  صورة مطر   وأررج من ا ر  مرعاهاا وهاو النباا  الاذي عأكلاه النااس ثم
  مباشرة وبالواسطي    

ال ريثاي ترار  مان  الفلكياي طاا  الليال وإراراج الضا ى   والنظرياا أوللك قر كان بعار  نااء الساماء , وبعار إا وكل
المالياين مان السانين , وها  تارور دورات اا  ملا  مرلو  هذا الني الررنن   ين تفتر  أنه قر مضى على ا ر 

قا ليت ااا للاازرو   وقباال اسااتررار قشاارت ا علااى مااا هاا  عليااه ماان  وقباال ويتعاقاا  اللياال والن ااار علي ااا قباال د وهااا
  تفعا  ومستويا   مر 

ل ام مان نا ياي   كماا عشاير  هللا ععلن أن هذا كله كانو)متاعا لكم و نعاامةم(    يياذكر النااس بعظايم تار ير والررنن
الن او , ود او ا ر  علاى هاذا الن او أعضاا لام عةوناا  هاذا إلى عظمي تررير هللا ي  ملكه   يإن  ناء السماء علاى

يي مااا  سااا  هااذا الخلااع الااذي سيسااتخل  ياا  ا ر    والااذي عرتضاا   بام سااو  يلتااي و  مراااديي   إنمااا كااان
 ويا  موايرا  كثيرة هرا ي  ترميم الكون   وي  تراميم المجموعاي الشمسايي برافي راصاي   ورقيه وهوده ونموه

  ترميم ا ر  برفي أري  

مان هاذه الموايراا   نااء  هناا ياذكر -على طريرته ي  انشارة المجملي المو يي المتضمني  صال ال  يراي  - والررنن
مائ ااا ومرعاهااا , وإرساااء هبال ااا   متاعااا  وإرااراج السااماوا  , وإاطااا  اللياال , وإرااراج الضاا ى , ود ااو ا ر 

التر ير والتررير ي  بعض مظاهرهاا المةشاويي للجميا  , الراال ي  ن  ب  يري لونسان وأنعامه   وه  إشارة تو  
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نراي   علاى ي وي  كل .مان , يال ت تاج إلى درهي مان العلام والمعرياي , تزيارإنسان , ي  كل  يل كل عخاط    ا
اننساان , يا  هميا  ا .ماان  أطاوار اننسان  ين كان    تى ععم الخطا  بالررنن لجمي   ن  اننسان ي  همي 

   

راميم هاذا الكااون يا  ت والتار ير هااذا المساتوى نمااد وأيااق أرارى ماان هاذه ال  يراي الكبارى     يرااي الترارير ووراء
هاذا الكااون , وطبيعااي المرااديي التاا  عساات يل  طبيعاي الكبيار   واسااتبعاد المرااديي والجاازا  واسااتبعادا تنطاع بااه

  . مع ا تجم  كل تلك الموايرا  العجيبي

ناادر  اين ملاا  المالياين  تنظايم الموايرا  الت  تبرأ من كون المجموعي الشمسيي الت  تنتما  إلي اا أرضانا ها  هذه
الكواكا  بموقع اا هاذا يا  المنظوماي الشمسايي     اين ن المجموعا  النجميي   وأن ا ر  نم  يريار ايار مةاررم

كوكبااا نرار تجتماا  لااه هااذه الموايرااا   - تااى اليااوم  -و  ععار  البشاار  . الاذي عجعل ااا صااال ي لل ياااة اننسااانيي
  باآل     تعر الضروريي   وه 

فياه عناصار الماادة  تتالقاى الكوكا  علاى  جام مالئام , وبعار معتار  , وتركيا ذلاك أن أسابا  ال يااة تتاواير يا  "
  على النسبي الت  تنش  يي ا  ركي ال ياة  

  الجاذ يي   قوة   ر من ال جم المالئم ,  ن براء الجو ال وائ   و  الكوك  يتوق  على ما فيه من"

البعيار مان الشام   والجارم   تتماساك فياه ا هساام ,و  ر من البعر المعتر   ن الجرم الرريا  مان الشام   اار "
  بارد   تتخلخل فيه تلك ا هسام  

 ن هاذه النسابي  .ماي  , ال يااة و  ار مان التركيا  الاذي تتواياع فياه العناصار علاى النسابي التا  تنشا    اا  ركاي"
  . الغذاء لنشأة النبا  ونشأة ال ياة الت  تعتمر عليه ي  تمثيل

  الرورة الت  ي   ين ه  أصلح المواق  لتويير هذه الشرو  الت    انى عن ا لل ياة , وموق  ا ر "

 
 

ُي اْلُكْبَرى ) َيِإَذا نَساُن َما34َهاءِ  الط ام  َ.ِ  اْلَجِ يُم ِلَمن َياَرى ) (35) َسَعى ( َيْوَم َيَتَذك ُر انِْ اا َمان َطَغاى 36َوُبرِّ ( َيَأم 
ْنَيا )اْلَ َيااَة ا َونثَارَ  (37) اا (39( َياِإن  اْلَجِ ايَم ِهاَ  اْلَماْأَوى )38لار  َماْن َرااَ  َمَرااَم َربِّاِه َوَنَ اى الان ْفَ  َعاِن اْلَ اَوى  َوَأم 
(40)  

  و  نعر  ل ا صورة ايرها  تى اآلن     , نعري ا
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مل ااوظ ياا  رلرااه  فيااه   يرااي التاار ير والتراارير ياا  ترااميم هااذا الكااون الكبياار , و سااا  مةااان لونسااان وتررياار
وهازاء باطملناان وتساليم   يماا عمةان أن   ساا  وتطاويره أمار ععار الرلا  والعرال لتلرا    يراي اآلرارة وماا يي اا مان

ثاام   تااتم تمام ااا , و  تلرااى هزاءهااا   و  عةااون معرااو  أن  اننسااانيي عةااون هااذا هااو واقاا  النشااأة الكونيااي والنشااأة
بماا كاان  ناهياا يا  هاذه العاهلاي الفانياي   وأن عمضا  الشار والطيياان والباطالال يااة الررايرة   ن اعاي ينت ا  أمرهاا

ا ر      ي ااذا الفاار   هااذه منااه ياا  هااذه ا ر    وأن عمضاا  الخياار والعاار  وال ااع بمااا أصااابه كااذلك ياا 
رااي الكاون الكبيار     ومان ثام تلترا  هاذه ال  ي تراميم مخاال  يا  طبيعتاه لطبيعاي الترارير والتار ير الواضا ي ياا 

اآلررة الت  ه  الموضوو الرئيس  ي  السورة   وترالح تم يارا ل اا يا   ب  يري الت  لمس ا السياق ي  هذا المرط 
  عج ء بعره ذكر الطامي الكبرى ي  موضعه وي   ينه   , والعرو  الرلو 

  ما بعر الطامي الكبرى وصفا  الفائزين وصفا  الخاسرين 41 - 34الخام و الررس

مان طغاى ونثار ال يااة  يأماا لطامي الكبرى , يوم يتذكر اننسان ما سعى , وبر.  الج يم لمن يارى  يإذا هاء  ا)
  النف  عن ال وى , يإن الجني ه  المأوى(    ون ى الرنيا , يإن الج يم ه  المأوى , وأما من را  مرام ربه

ال يااة واننساان   ولكناه  ونشاأة كون كلاهال يااة الارنيا متااو   متااو مرارر  رقاي وإ ةاام   وياع تار ير يارتب  باال إن
اطال علاى كال شا ء , وطمال علاى كال شا ء    الكبارى  متااو   متااو ينت ا  إلاى أهلاه     ياإذا هااء  الطاماي

الماانظم   علااى السااماء المبنيااي وا ر  الماار وة والجبااا   المراارر علااى المتاااو الموقااو    وعلااى الكااون المتااين
 ل ما كاان مان مراارو ومواقا    ي ا  أكبار مان هاذا كلاه , وها  تطام وتعام علاىوعلى ك وال ياة المرساة وا  ياء

  كله   هذا

المتااو أافلتاه عناه  وشااال يتاذكر اننساان ماا ساعى   يتاذكر ساميه ويست ضاره , إن كانال أ اراة ال يااة , عنرئاذ
ساى وتراور ماا وراءه مان إ  ال سرة وا  وا ست ضار وأنسته إعاه   يتذكره ويست ضره ولكن  ين   عفيره التذكر

  العذا  والبلوى  

 ر. (تشاريرا للمعناى )اللفا  وبر.  الج يم لمن يارى(    ي ا  باار.ة مةشاويي لكال ذي نظار   ويشارد التعبيار يا )
  والجرس , وديعا بالمش ر إلى كل عين  

  تختل  المرائر والعواق    وتتجلى ااعي التر ير والتررير ي  النشأة ا ولىو عنرئذ

  ما من طغى , ونثر ال ياة الرنيا , يإن الج يم ه  المأوى(   يأ)

مان الطغااة ذوي  أوسا  هنا أشمل من معناه الرري    ي و وص  لكل مان يتجااو. ال اع وال ارى   وماراه  والطييان
الارنيا , وارتارهاا علاى اآلرارة   يعمال  ال يااة السلطان والجبرو  ,  ين عشمل كل متجااو. لل ارى , وكال مان نثار

اآلرارة هاو الاذي ع ايم الماوا.ين يا  يار اننساان وضاميره   ياإذا  واعتباار ل اا و ارها , ايار  اسا  ل رارة  ساابا  
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وارتلال كال  , أو نثار علي اا الارنيا ارتلال كال الماوا.ين يا  ياره , وارتلال كال ال ايم يا  تراريره اآلرارة أهمال  ساا 
  او.ا للمرى  قواعر الشعور والسلوك ي   ياته , وعر طاةيا وباةيا ومتج

  يوم الطامي الكبرى   . هذا    )يإن الج يم ه  المأوى(    الج يم المةشويي المبر.ة الرريبي ال اضرة يأما

  وأما من را  مرام ربه ون ى النف  عن ال وى   يإن الجني ه  المأوى(   )

  هذا المرام رو  قاده عخا  مرام ربه   عررم على معريي , يإذا أقرم علي ا ب ةم ضعفه البشري  والذي

 
 

اَعِي َأع انَ 41اْلَجن َي ِهَ  اْلَمْأَوى ) َيِإن     (43ِفيَم َأنَل ِمن ِذْكَراَها ) (42) ُمْرَساَها ( َعْسَأُلوَنَك َعِن الس 

  إلى النرم وا ستغفار والتوبي   يظل ي  دائرة الطاعي   الجليل

طيياان , وكال تجااو.  لكال رة الطاعاي   ياال وى هاو الاراي  الراوي النف  عن ال وى هو نرطي ا رتكا. يا  دائا ون ى
إ  مان قبال ال ااوى   يالج ال ساا ل  اننساان , وكال معرايي   وهااو أسااس البلاوى , وينبااوو الشار , وقال أن ياانتى

  ت تاج إلى ه اد شاق طويل ا مر لعاله ا   الت  عالهه   ولكن ال وى بعر العلم هو نيي النف 

أماام ديعاا   ال ااهز هاو ال ااهز الرال  أماام ديعاا  ال اوى العنيفاي   وقال أن يثبال ايار هاذامان هللا  والخاو 
هنا هو راالع هاذه الانف  العلايم  ارائ ا  يت رة ال وى   ومن ثم عجم   ين ما السياق الررنن  ي  نعي وا رة   يالذي

أهواؤهاا وأدواؤهاا , وكياف تطاارد يا   ومن نيات اا , ويعلام أيان تكمان دروب اا , الخبيار  اروائ ا وهاو و اره الاذي ععلام
  ! ومخا ل ا مةامن ا

عان طاقتاه   ولكناه كلفاه  راارج ععلم أن هاذا -سب انه  -عةل  هللا اننسان أ  عشتجر ي  نفسه ال وى   ي و  ولم
الخاو  مان مراام رباه الجليال العظايم الم يا   . باالخو  أن ين اها ويةب  ا ويمسك  زمام ا   وأن عستعين ي  هاذا

مثاباي ومأوىو)يااإن الجناي هاا  الماأوى(    ذلاك أن هللا ععلاام ضاخامي هااذا  الجناي   وكتا  لاه   ااذا الج ااد الشاااق ,
  كذلك ي  ت ذي  النف  البشريي وترويم ا وريع ا إلى المرام ا سنى   وقيمته الج اد  

نفساه ل واهاا , وإطاعاي هواذباه  تارك  اننسان إنسان   ذا الن   , وب ذا الج ااد , وب اذا انرتفااو   ولاي  إنساانا إن
نفساه ا ساتعراد لجيشاان ال اوى , هاو الاذي أودع اا  أودو إلاى درك اا , ب جاي أن هاذا مركا  يا  طبيعتاه   يالاذي

النف  عناه , وريع اا عان هاذ يتاه   وهعال لاه الجناي هازاء وماأوى  اين ينترار  ون ى ا ستعراد لومساك  زمامه ,
  . ويرقى ويرتف 
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وا نطاالق مان أسار  الانف  إنساانيي تلياع  تكاريم هللا لونساان   تلاك ها   رياي اننتراار علاى هاوى  رياي  وهنالاك
اننسان    وهنالك  رياي  يوانياي , ها  هزيماي  والتررير الش وة , والترر    ا ي  توا.ن تثبل معه  ريي ا رتيار

 وها   رياي   ي تا    اا إ  مخلاوق م ازوموانفاال  الزماام مان إرادتاه    , لشا وته اننساان أماام هاواه , وعبوديتاه

  مستعبر يلب  عبوديته رداء .ائفا من ال ريي   اننسانيي

اآلراار ي ااو الااذي ارتكاا   أمااا ا و  هااو الااذي ارتفاا  وارترااى وت يااأ لل ياااة الرفيعااي الطليرااي ياا  هنااي المااأوى   إن
مان  -توقار باه الناار التا  وقودهاا النااس شايلا  ويرتار واناتك  وت ياأ لل يااة يا  درك الج ايم  يان ت ارر إنساانيته ,

  وال جارة   -هذا الرن  

  ا شياء       يري وتلك ه  المرير الطبيع  لالرتكاس وا رتراء ي  ميزان هذا الرين الذي يزن  وهذه

  علم الساعي را  باهلل وقروم ا مفاه ء وم مي الرسو  46 - 42السادسو الررس

  السورة هائال عميرا مريراوعج ء انعراو ا رير ي   وأريرا

مناذر مان عخشاااها    أنال عساألونك عان السااعيوأعان مرسااها   فايم أناال مان ذكراهاا   إلاى رباك منت اهاا   إنمااا)
  كأن م يوم يرون ا لم يلبثوا إ  عشيي أو ض اها(   

وماا تنت ا  إلياه  اوأ اراث  المتعنتون من المشركين عسألون الرسو  [   و كلماا سامعوا وصا  أهاوا  السااعي وكان
  هناو )أعان مرساها  (    عن م من  سا  وهزاء     متى أو إعان موعرها     أو كما ع ة 

السانا  تاي اا باهتاا ,  هاذا فيم أنل من ذكراها  (    وهو هوا  يو   بعظمت ا وضخامت ا , ب ين يبارو):والجوا 
  من ذكراها  (    إن ا  عظم أنل وتطفال كذلك وتجاو.ا   ي ا هو ذا عرا  للرسو  العظيمو)فيم

 
 

  (46) َيْوَم َيَرْوَنَ ا َلْم َيْلَبُثوا ِإ   َعِشي ًي َأْو ُضَ اَها َكَأن ُ مْ  (45( ِإن َما َأنَل ُمنِذُر َمن َعْخَشاَها )44َربَِّك ُمنَتَ اَها ) ِإَلى

  شأنكو من وليسلأن تسأ  أو تسأ  عن موعرها   يأمرها إلى ربك وه  من راصي شأنه  من

  يتولى كل ش ء يي ا   الذي إلى ربك منت اها(    ي و الذي ينت   إليه أمرها , وهو الذي ععلم موعرها , وهو)

وهاو الااذي  , اننااذار إنماا أنال منااذر مان عخشاااها(    هاذه وظيفتاك , وهااذه  ارودك     أن تنااذر   اا مان ينفعااه)
  إلى صا ب ا سب انه وتعالى   الموكو  توقع ا ي  موعرهاعشعر قلبه ب  يرت ا فيخشاها ويعمل ل ا , وي

This file was downloaded from QuranicThought.com



يا  إ سااس الناااس  إلي اا عراور هول ااا وضاخامت ا يا  صانيع ا بالمشااعر والتراورا    وقيااس ال ياااة الارنيا ثام
  وترريرهمو

  كأن م يوم يرون ا لم يلبثوا إ  عشيي أو ض اها(   )

ومتاع ااا ,  , وأ اراث ا ارهااا ال ياااة الاارنيا , وأعمارهااماان ضااخامي الوقاا  ياا  الاانف  ب يان تتضاااء  إلااى هو  ي ا 
  ! ض اها وأشياؤها , يتبرو ي     أص ا  ا كأن ا بعض يوم     عشيي أو

يا  سابيل ا نرايب م يا   ويارعون  هاذه ال يااة الارنيا التا  يتراتال علي اا أهل اا ويتطاا نون   والتا  ينثرون اا وتنطاوي 
والطيياان   والتا  عجاري م ال اوى فيميشاون  والمعرايي رتكباون مان الجريماياآلرارة   والتا  يرتكباون مان أهل اا ماا ي

  أص ا  ا أنفس م , يإذا ه  عنرهم عشيي أو ض اها   نفوس له يي ا     تنطوي هذه ال ياة ي 

بااآلررة   ومان  عضا ون  ه وقرايرة عاهلاي , هزيلاي ذاهباي , .هيارة تاي اي     أيمان أهال عشايي أو ضا اها هاذه
  لي يرعون الجني مثابي ومأوى  أهل ش وة .ائ

  إن ا ال ماقي الكبرى   ال ماقي الت    يرتكب ا إنسان   عسم  ويرى   أ 
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 عب  سورة
 

  (2( َأن َهاءُه اْ َْعَمى )1َوَتَول ى ) َعَبَ  

  عب  سورة

  بسورة عب  تعريف

مو يااي  , وانع اااءا  ور والظااال السااورة قويااي المراااط  , ضااخمي ال رااائع , عميرااي اللمسااا  , يرياارة الراا هااذه
  انعراعا  الشعوريي والموسي يي على السواء  

هماعاي مان كباراء  مشاغو بأمر المرط  ا و  من ا عالج  ادة معين مان  اوادة السايرةوكان النبا  [   و يتولى
مشاغو  باأمر الراوم  وهاو   ععلام أناه -هاءه ا ن أم مةتوم الرهل ا عمى الفريار   ينما قريش يرعوهم إلى انسالم

الراارنن  يناز  مناه أن ععلمااه مماا علماه هللا , يكااره رساو  هللا [   و هاذا وعااب  وه اه وأعار  عنااه , عطلا  -
 يااة الجماعاي المسالمي يا  أسالو   يا  بررر هذه السورة ععات  الرسو  [   و عتابا شريرا   ويررر   يري ال يم

عاب  وتاولى أن هااءه ا عماى   وماا يارريك لعلاه يزكاى   أو ): ااوطبيعت قوي  اسم , كما عررر   يري هاذه الارعوة
أمااا ماان اسااتغنى يأناال لااه تراارى   ومااا عليااك أ  يزكااى   وأمااا ماان هاااءك عسااعى وهااو  . يااذكر يتنفعااه الااذكرى 

 بأياري عناه تل اى    كاال   إن اا تاذكرة , يمان شااء ذكاره , يا  صا   مةرماي , مريوعاي مط ارة , يأنال عخشاى ,

  رة(   سفرة , كرام  ر 

نشاأته , وتيساير  وأصال المرطا  الثاان  ه اود اننساان وكفاره الفاا ش لرباه , وهاو ياذكره بمرارر وهاوده , ويعاالن
  :أمره  ياته , وتول  ربه له ي  موته ونشره   ثم ترريره بعر ذلك ي 

تاه ياأقبره , ثام إذا ثام أما , قتال اننساان ماا أكفاره   مان أي شا ء رلراه   مان نطفاي رلراه يرارره , ثام السابيل عساره)
  شاء أنشره , كال   لما عرض ما أمره(   

وماا وراء ذلاك الطعاام  .  يواناه الثالن ععالن توهيه الرل  البشري إلى أم  ا شياء به وهو طعامه وطعام والمرط 
  :نشأته من تر ير هللا وترريره له , كتر يرة وترريره ي 

يي اا  باا , وعنباا وقضابا ,  يأنبتناا مااء صابا   ثام شاررنا ا ر  شارا ,يلينظار اننساان إلاى طعاماه , أناا صاببنا ال)
  لكم و نعامةم(    متاعا و.يتونا ونخال , و رائع البا , وياك ي وأبا ,

تتجلاى نثارهاا يا   كماا المرطا  ا ريار ييتاولى عر )الرااري(يوم تجا ء   ول اا , الاذي يتجلاى يا  لفظ اا , يأماا
  :دهاها عراها   وي  الوهوه الت  ت رة عما الرل  البشري الذي يذهل عما
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مان م يوملاذ شاأن عغنياه  امارو  يإذا هاء  الراري   يوم عفر المرء من أريه , وأمه وأ يه , وصا بته وبنيه , لكال)
  ترهر ا قترة , أوللك هم الكفرة الفجرة(    , ابرة , وهوه يوملذ مسفرة , ضا ةي مستبشرة , ووهوه يوملذ علي ا

التاأثير   ي ا   شاريرة عساة  يا  ال ا  إعراعاا  -علاى هاذا الن او الساري   -را  مراط  السورة ونعات اا استع إن
  .  ذات ا من الروة والعمع ب ين تفعل يعل ا ي  الرل  بمجرد لمس ا له

ى ترركاه النظارة ا ولا   أن نكش  عن هوان  من اآلماد البعيرة الت  تشير إلي ا بعض مراطع ا مما قار وسن او 
   

   ادثي الرسو  م  ا ن أم مةتوم 16 - 1ا و و الررس

مان اساتغنى يأنال لاه  أماا عب  وتولى   أن هااءه ا عماى   وماا يارريك لعلاه يزكاى   أو ياذكر يتنفعاه الاذكرى  )
عناه تل اى    كاال   إن اا تاذكرة   يمان  يأنل تررى   وما عليك أ  يزكى   وأما من هاءك عسعى وهو عخشى ,

  سفرة , كرام  ررة(    بأيري , ي  ص   مةرمي , مريوعي مط رة , شاء ذكره

وهلاي   إناه معجازة ,   و  هذا التوهيه الذي نز  بشأن هذا ال ادة هو أمر عظيم هرا   أعظم بةثير مما يبارو إن
ي   ولعل اا ها  علاى إقرارهاا بالفعال يا   يااة البشاري ترتبال هو وال  يري الت  أراد إقرارها ي  ا ر  , واآلثار التا 

 علاى -تعريبا على  اادة ياردي  -الكبرى كذلك   ولكن هذا التوهيه يرد هةذا  ومعجزته معجزة انسالم ا ولى ,

  المطلري والمن ن المطرد   ال  يري الررنن انل يي ي  اتخاذ ال ادة المفرد والمناسبي الم رودة يرصي لتررير طريري

هناا واآلثاار الواقمياي التا  ترتبال بالفعال علاى ترريرهاا يا   يااة  ترريرهاا التوهياهيإن ال  يري الت  اسات ر  هاذا  وإ 
 ارسا ا -وكال رساالي ساماويي قبلاه  -ه  انسالم ي  صميمه   وه  ال  يراي التا  أراد انساالم  , ا مي المسلمي

  ي  ا ر   

هاو المعناى  كماا النااس   ال  يري ليسل ه  مجردوكياف ععامال يارد مان النااس   أو كياف ععامال صان  مان هذه
إن ااوكيف يازن النااس كال أماور  . هارا الرريا  لل اادة وللتعريا    إنماا ها  أبعار مان هاذا هارا , وأعظام مان هاذا

  ? ويرررون  ال ياة   ومن أين عستمرون ال يم الت  يزنون   ا

مان اعتباارا  ساماويي  ين موماوا.  الت  است ر  هذا التوهيه إقرارها ه وأن عستمر الناس ي  ا ر  قيم م وال  يري
أرضاا م , و  بمواضااعا   يااات م , و  نابعااي مااان  بمالبسااا  إل يااي ب تااي , نتيااي ل اام ماان السااماء , اياار مرياارة

  وتلك المالبسا    المواضعا  ترورات م المريرة   ذه

ي مان الساماء نتيا وموا.ين أمر عظيم هرا , كما أنه أمر عسير هرا   عسير أن عميش الناس ي  ا ر  ب يم وهو
  .   مطلري من اعتبارا  ا ر    مت ررة من ضغ  هذه ا عتبارا 
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علاى النفاوس ,  وضاغطه عظمي هذا ا مر وعسره  ين نررك ضخامي الواق  البشري , وثرله على المشاعر , نررك
معاشاا م , المنبثرااي ماان أ ااوا   , للناااس وصااعوبي التخلاا  عاان المالبسااا  والضااغو  الناشاالي ماان ال ياااة الواقميااي

وساائر الظارو  ا رارى التا  تشارهم إلاى ا ر  شارا  , تاريخ م وارتباطا   يات م , وموروثا   يلت م , ورواس 
  وترورات ا على النفوس   وقيم ا , وتزير من ضغ  موا.ين ا

 -كا  تبلغاه  - ا تاهال ناررك عظماي هاذا ا مار وعساره  اين ناررك أن نفا  م مار  ان عبار هللا [   و قار كاذلك
   ر التعجي  من ترريه   يبل  إلى هذا التوهيه من ربه    ل إلى هذا العتا  الشرير , الذي

 -  و قار ا تاهال  ] هللا ليةف  لتروير عظمي أي أمر ي  هذا الوهود أن عرا  فيهوإن نف  م مر  ن عبار وإنه
  إل  تنبيه وتوهيه   -ك  تبلغه 

إلاى تنبياه  -كا  تبلغاه  - ريعت ا , تجعل ا مار الاذي ع تااج من ااعةف  هذا   يإن عظمي هذه النف  وسموها و  نعم
هاذا ا مار , الاذي اسات ر  التوهياه انل ا     يراي وتوهياه أمارا أكبار مان العظماي , وأريا  مان الريعاي   وهاذه ها 

مان قايم المفرد     أن عستمر النااس قايم م وماوا.ين م مان الساماء , طلرااء  ال ادة إقراره ي  ا ر  , بمناسبي هذا
  المنبثري من واقع م كله     وهذا هو ا مر العظيم     وموا.ين ا ا ر 

عنار هللا أترااكم(    هاذه ها   أكارمةم الميزان الذي أنزله هللا للناس م  الرسل , ليروماوا باه ال ايم كل اا , هاوو )إن إن
,   عالقاي ل اا بمواضاعا  ا ر  وها  قيماي ساماويي ب تاي  ! ال يمي الو يرة الت  يارهح   اا و.ن النااس أو عشايل

  ومالبسات ا إطالقا    

ثرال وذا  هاذ ياي  وذا  الناس عميشون ي  ا ر  , ويرتبطون فيما  ين م بارتباطا  شاتى   كل اا ذا  و.ن  ولكن
ذه ويي اا الماا    ويي اا ماا ينشاأ عان تو.يا  ها , الروة ي   يات م   وهم يتعاملون ب يم أررى     يي ا النس  , ويي ا

واير اقترادعي     تتفاو  يي ا أوضااو النااس بعضا م بالنسابي لابعض    اقترادعي ال يم من ارتباطا  عمليي    
  أرهح من بعض ي  موا.ين ا ر      بعض م فيربح

الثريلاي الاو.ن يا   يااة  ال ايم عج ء انسالم ليرو و )إن أكرمةم عنر هللا أتراكم(    فيضر  صف ا عان كال تلاك ثم
ال يماي الجريارة  تلاكا ر    ويبار  مان هاذا كل  إلاى , العنيفاي الضاغ  علاى مشااعرهم , الشاريرة الجاذ ياي النااس

  من السماء , المعتر    ا و رها ي  ميزان السماء   مباشرة المستمرة

الميازان ا ساسا ووهو أن  المبارأ عج ء هذا ال ادة لتررير هذه ال يمي ي  مناسبي واقمياي م اردة   وليرارر مع اا ثم
أن ترو كل ما تعار  عليه النااس , وكال ماا ينبثاع  المسلمي ميزان السماء , وال يمي قيمي السماء   وأن على ا مي

 وموا.ين واعتبارا  , لتستمر ال يم من السماء و رها وتزن ا بميازان الساماء وترورا  من عالقا  ا ر  من قيم

  ! و ره
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النفاار ماان سااادة  بااأمر م مةتااوم     إلااى رساو  هللا [   و وهااو مشااغو الرهال ا عمااى الفرياار     ا ان أ ويجا ء
رلا  , والولياار  اان المغياارة , ومع اام   اان قاريش   عتبااي وشاايبي ا ناا  ربيعاي , وأ اا  ه اال عماارو  ان هشااام , وأميااي

إلاى انساالم   ويرهاو بإساالم م ريارا لوساالم يا  عسارته  يارعوهم المطلا      والرساو  [   و بارالمبااس  ان ع
 وهان ء النفار عرفاون يا  طريراه بماال م وهااه م وقاوت م   ويرارون النااس عناه , ; بمةاي شارته التا  كاان يي ااو 

  عربلاون علاى  , مةاي لاه كيارا شاريرا  تاى ليجماروه يا  مةاي تجميارا ظااهرا    ينماا عرا  اآلرارون راارج ويةيارون 
ياا   يلااي هاهليااي قبليااي , تجعاال لموقاا   , الارعوة التاا  عراا  ل ااا أقاار  الناااس إلااى صااا ب ا , وأشاارهم عراابيي لااه

  الربيلي كل قيمي وكل اعتبار  

لنفساه و  لمرال ته ,    هذا الرهل ا عمى الفرير إلاى رساو  هللا [   و وهاو مشاغو  باأمر هان ء النفار   عج ء
رياع الارعوة العنيفاي وا شاواك ال اادة مان ط الع باا  ولكان لوساالم ولمرال ي انساالم   يلاو أسالم هان ء  نزا ال

   ول ا , بعر إسالم هن ء الرنادير الكبار     فيما ي  مةي   و نسا  بعر ذلك انسالم

ويةارر هاذا وهاو ععلام  . . هللا هذا الرهل , فيرو  لرسو  هللا [   ووعا رسو  هللا أقرئنا  وعلمنا  مماا علماك عج ء
لكالمه واهتمامه   وتظ ار الكراهياي يا  وه اه  قطعه الرسو  تشاال الرسو  [   و بما هو فيه من ا مر   فيةره

ويعار    ععار  عان الرهاال المفارد الفريار الاذي ععطلااه عان ا مار الخطياار    فيمااب  -الاذي   ياراه الرهال  -
وإرالصاه  , ديناه يرهاو مان ورائاه لرعوتاه ولريناه الشا ء الكثيار   والاذي تريعاه إلياه رابتاه يا  نرارة الاذي ا مار

  رل ي انسالم , و رصه على انتشاره   مر دعوته , و به لم

ولترارر الميازان الاذي  , كلاه تتررل السماء   تتررل لترو  كلمي الفرل ي  هذا ا مر   ولتضا  معاالم الطرياع وهنا
بماا يا  ذلاك اعتباار مرال ي الارعوة كماا يراهاا  . وا عتباارا  بغض النظر عن همي  المالبساا  -تو.ن فيه ال يم 

    و   ] البشر اها سيرالبشر    ل كما ير 

عنياف شارير   وللمارة  أسالو  عج ء العتا  من هللا العل  ا على لنبياه الكاريم , صاا   الخلاع العظايم , يا  وهنا
وها  كلماي ردو و.هار يا  الخطاا    ذلاك أناه ا مار (! الو يارة يا  الرارنن كلاه عراا  للرساو  ال بيا  الرريا و)كال

  العظيم الذي عروم عليه هذا الرين  

الكتاباي البشاريي   يلغاي  لغاي الذي تولى به الررنن هاذا العتاا  انل ا  أسالو  يريار ,   تمةان ترهمتاه يا  وا سلو 
يا  صاورت ا ال ياي المباشارة   وينفارد ا سالو   المو ياا  الكتابي ل ا قياود وأوضااو وتراليار , تغاض مان  ارارة هاذه

  ساريعي   وياا  عبااارا  مترطعاي   وياا  تعبياارا  كأن ااا الراورة ياا  لمسااا هااذه الررننا  بالرااررة علااى عرضا ا ياا 
  وسما  ولم ا   يي   ونبرا  انفعا   ,
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هاذا ا سالو   ويا  عب  وتاولى   أن هااءه ا عماى(    برايغي ال ةاعاي عان أ ار نرار اائا  ايار المخاطا   )
هاه باه نبياه و بيباه   أن يوا - ساب انه -إع ااء باأن ا مار موضاوو ال ارين مان الكراهاي عنار هللا ب يان   ع ا  

  ا مر الكريه     ذا عطفا عليه , ور مي به , وإكراما له عن المواه ي

 
 

ْكَرى 3ُيْرِريَك َلَعل ُه َيز ك اى ) َوَما اا َماِن اْساَتْغَنى ) (4) ( َأْو َياذ ك ُر َيَتنَفَعاُه الاذِّ ى )5َأم   ( َوَماا َعَلْياَك َأ   6( َيَأناَل َلاُه َتَرار 

( َيَمان َشااء َذَكاَرُه 11َكاال  ِإن َ اا تَاْذِكَرة  ) (10) َتَل  ى ( َيَأنَل َعْنهُ 9( َوُهَو َعْخَشى )8َوَأم ا َمن َهاءَك َعْسَعى ) (7) َيز ك ى
َماٍي ) ُصاُ  ٍ  ( ِيا 12) اَرٍة )13م َكر  نَسااُن َماا َأْكَفاَرُه ( ُقِتاَل ا16َ اَرَرٍة ) ِكاَرامٍ  (15( ِبَأْياِري َساَفَرٍة )14( م ْرُيوَعاٍي م َط   نِْ
َرُه ) (18) َرَلَرهُ  ( ِمْن َأيِّ َشْ ءٍ 17) َرهُ 19ِمن ن ْطَفٍي َرَلَرُه َيَرر  ِبيَل َعس  ( ثُام  ِإَذا َشااء 21ُثم  َأَماتَاُه َياَأْقَبَرُه ) (20) ( ُثم  الس 

  (23َعْرِض َما َأَمَرُه ) َلم ا ( َكال  22َأنَشَرُه )

يا  صايغي الخطاا    ييبارأ  العتاا  عساترير إلاى -بعار ماواراة الفعال الاذي نشاأ عناه العتاا   -يار عساترير التعب ثام
الذكرى  (    ما يرريك أن يت راع هاذا الخيار الكبيار   أن  يتنفعه هادئا شيلا ماو)وما يرريك لعله يزكى   أو يذكر

 يتنفعاه وأن يتاير  قلباه ييتاذكر - الاذي هااءك راةباا فيماا عنارك مان الخيار -الفريار  ا عماى يتط ار هاذا الرهال

تساتربل ناور الساماء    ا ر  الاذكرى   وماا يارريك أن عشارق هاذا الرلا  ب اب  مان ناور هللا , فيسات يل مناارة يا 
  فيه   وهو ا مر العظيم الثريل ي  ميزان هللا     انعمان ا مر الذي يت رع كلما تفتح قل  لل رى وتمل   يري

مان اساتغنى , يأنال لاه  أماا وتشتر ل جته   وينترال إلاى التعجيا  مان ذلاك الفعال م ال العتاا وتعلو نبرة العتا   ثم
عنااه تل ااى        أمااا ماان أظ اار  يأناال تراارى ومااا عليااك أ  يزكااى    وأمااا ماان هاااءك عسااعى وهااو عخشااى ,

ى لاه وت فال والناور والط اارة     أماا هاذا يأنال تترار والخيار ا ساتغناء عناك وعان ديناك وعماا عنارك مان ال ارى
لاه وهااو عنااك معاار   )وماا عليااك أ  يزكااى  (    وماا عضاايرك أن عظاال ياا   وتتعاار  أماره , وتج اار ل رايتااه ,

 وأناال   تسااأ  عاان ذنباااه   وأناال   تنراار بااه   وأناال   ترااوم بااأمره    )وأمااا ماان هاااءك ? رهسااه ودنسااه

الرااا  يا   المانمن ننشاغا  عان الرهالطائعا مختارا ,)وهو عخشى(ويتوقى)يأنل عنه تل ى  (    ويسمى ا(عسعى
  الخير التر  تل يا     وهو وص  شرير    

رطا  عساترع  النظار يا   وهو ترتف  نبرة العتا   تى لتبل   ر الردو والزهرو)كال  (      عةن ذلك أ را     ثم
  هذا المرام  

كال سانر وعنايت اا يرا   وعان كال أ ار   يباين   يراي هاذه الارعوة وكرامت اا وعظمت اا وريعت اا , واساتغناءها عان ثام
إن ااا تااذكرة   يماان شاااء ذكااره   ياا  صاا   ) :الاارنيا بمان يرياارها لااذات ا , كائنااا مااا كااان وضااعه وو.نااه ياا  مااوا.ين

 ااررة  (    ي اا  كريمااي ياا  كاال اعتبااار   كريمااي ياا  صاا ف ا ,  كاارام مةرمااي   مريوعااي مط اارة   بأيااري ساافرة  
كاذلك  وهام سافراء مان الماض ا علاى ينرلون اا إلاى المختاارين يا  ا ر  ليبلغوهاا    اا ال الموكال المريوعاي المط ارة
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بعياار   وهاا  عزياازة    ماان كاارام  ااررة     ي اا  كريمااي طاااهرة ياا  كاال مااا يتعلااع   ااا , ومااا عمساا ا ماان قرياا  أو
    ا    ععر  كرامت ا ويطل  التط ر  لمن يتررى   ا للمعرضين الذين عظ رون ا ستغناء عن ا   ي   ير 

النااس وا وضااو     وهاذه ها   باه هو الميزان   ميزان هللا   الميزان الذي تو.ن باه ال ايم وانعتباارا  , ويرارر هذا
  وكل  ةم , وكل يرل   , قو  الكلمي   كلمي هللا   الكلمي الت  ينت   إلي ا كل

ينبعن من مرال ي ذاتياي      ري للكبراءهذا   ومتى   ي  مةي , والرعوة مطاردة , والمسلمون قلي   والتر وأين
ه  الارعوة أو  وأريارا   ولكان الارعوة إنماا ها   إنما وا نشغا  عن ا عمى الفرير   ينبعن من اعتبار شخر   

 وقار هااء  لترارر هاذا الميازان وهاذه ال ايم يا   يااة البشار   ي ا    تعاز و  , ال ايم هاذا الميازان , وإنماا ها  هاذه

  إ  بإقرار هذا الميزان وهذه ال يم     و  تنرر تروى 

إنماا هاو أن يتلراى  . أعظام وأشامل مان هاذا ال اادة المفارد , ومان موضاوعه المباشار -كماا ترارم  -إن ا مار  ثام
  مان ا عتباارا  ا رضايي     )إن  الساماويي الناس الموا.ين وال يم مان الساماء   مان ا ر  , ومان ا عتباارا 

هااو الااذي عساات ع الرعاعااي وا هتمااام وا  تفااا  , ولااو تجاارد ماان كاال  هللا أتراااكم(    وا كاارم عناارأكاارمةم عناار هللا 
 . ا رضايي ا ررى , الت  يتعار  علي اا النااس ت ال ضاغ  واقع ام ا رضا  ومواضاعات م وا عتبارا  المروما 

والتروى   وال الاي الو يارة التا   عمانان النس  والروة والما      وسائر ال يم ا ررى ,   و.ن ل ا  ين تتعرى عن
  ل سا  انعمان والتروى   أنفرل عرح ل ا يي ا و.ن واعتبار ه   الي ما إذا

إقرارهاا يا  هاذه المناسابي , علاى طريراي الرارنن يا  اتخااذ  انل ا  ها  ال  يراي الكبيارة التا  اسات ر  التوهياه هاذه
  ال  يري المطلري والمن ن المطرد   الم رودة , وسيلي نقرار والمناسبي ال ادة المفرد

واناريعل إلاى إقارار هاذه  , انفعلال نفا  الرساو  [   و ل اذا التوهياه , ولاذلك العتاا    انفعلال براوة و ارارة ولرار
  ه    يري انسالم ا ولى    وصف ا ال  يري ي   ياته كل ا , وي   ياة الجماعي المسلمي  

وهاذا انعاالن أمار  . الن ماا ناز  لاه مان التوهياه والعتاا  يا  ال اادةال ركاي ا ولاى لاه [   و ها  إعا وكانال
  ي   ينه   إليه عظيم رائ   را   أمر   عروى عليه إ  رسو  , من أي هان  نظرنا

الفريارة يا  رطاأ أتااه    الراورة   عراوى إ  رساو  علاى أن ععلان للنااس أناه عوتا  هاذا العتاا  الشارير ,   اذه نعام
يتالياااه يا  المساتربل   ولكن اا النباوة   أماار  وأن أن ععاار  هاذا الخطاأ -ايار الرساو   -ظايم وكاان عةفا   ي ع

  نرر   ونياق أررى  

التا  كانال يي اا  الظارو  عروى إ  رساو  علاى أن عراذ    اذا ا مار هةاذا يا  وهاوه كباراء قاريش يا  مثال تلاك  
ي   يلي   مةان يي ا لغيار هاذه ا عتباارا  ,  , قوت مو  الرعوة , م  أمثا  هن ء المستعزين  نسب م وهاه م ومال م
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عباار هللا  اان عباار المطلاا   اان هاشاامو )لااو  نااز  هااذا الراارنن علااى رهاال ماان   اان إلاى  اار أن عرااا  يي ااا عاان م ماار
  وهذا نسبه يي م , لمجرد أنه هو شخريا لم تكن له رياسي يي م قبل الرسالي   . .(! الرريتين عظيم

ينبثاع هاذا مان ا ر       أن هذا ا مر ي  مثل هذه البيلي إ  من و ا  الساماء   يماا عمةان إنه   عةون مثل ثم
  ومن هذه ا ر   ذات ا ي  ذلك الزمان   

  و إلاى البيلاي مان  ] النبا  قوة السماء الت  ديعل مثل هذا ا مر ي  طريره   يإذا هو ينفذ من رال  نفا  وه 
  ي   ياة ا مي المسلمي   طويلي رياو , عطرد به أ.مانا وله   ييتررر يي ا بعمع وقوة وان

أن ينطلاع اننساان  . . قيمتاه كاان مايالدا هريارا للبشاريي كمايالد اننساان يا  طبيعتاه   وأعظام مناه رطارا يا  لرار
إلاى قايم أرارى تتناز  لاه مان الساماء منفرالي  , ا ر  من كل ال يم المتعار  علي ا ي  -شعورا وواقعا  -  يري 

وتراورا  واعتباارا  ومالبساا  عملياي , وارتباطاا  واقمياي ذا   وماوا.ين عزلاي عان كال ماا يا  ا ر  مان قايممن
الجميا   مان متلبسي بالل م والرم وا عرا  والمشاعر   ثم أن تربح ال يم الجريارة مف وماي ووشائن ضغ  وثرل ,

كا  تبلغاه إلاى التنبياه  [     م مار [, مسالما   اا مان الجميا    وأن عسات يل ا مار العظايم الاذي ا تاهال نفا
وشريعي المجتم  المسالم , و  يراي ال يااة ا ولاى  , المسلم والتوهيه , أن عست يل هذا ا مر العظيم  ري يي الضمير

  ي   ياة المسلمين   طويلي ي  المجتم  انسالم  آلماد

ا نطاالق مان كال ماا تنشاله  هاذا مائرنا   يراي  نكاد نررك   يري ذلك المايالد الجريار    نناا   نتمثال يا  ضا إننا
الثراال إلااى ال اار الااذي عخياال لاابعض أصاا ا   سااا ري أوضاااو ا ر  وارتباطات ااا ماان قاايم ومااوا.ين واعتبااارا 

هاو الاذي عرارر مراائر النااس وعرائارهم  -هو ا وضااو ا قتراادعي  - من ا المذاه   التررميي     أن هانبا وا را
 ضايع وعري م وترورهم لل ياة   كما عرو  أص ا  ماذه  التفساير الماادي للتااريخ يا  ن موقواني وينون م وندا  م

  أيع , وي  ه الي طاةيي ب رائع النف  و رائع ال ياة  

  المعجزة   معجزة الميالد الجرير لونسان على ير انسالم ي  ذلك الزمان     إن ا

لام تكان هيناي و  عسايرة  يالكون  العظايم     ولكان المساأل ةال اد ذلك الميالد ساد  ال يم الت  صا بل ذلك ومنذ
هاو  وبترارياته باإرادة هللا , -ي  المسلمين أنفس م     اير أن الرسو  [   و قر اساتطاو  و  ي  البيلي العربيي ,

  ال يااة   هاذه ال  يراي يا  الضامائر ويا يازرو أن -وتوهي اتاه المنبعثاي مان  ارارة انفعالاه بالتوهياه الررننا  الثا ال 
يروع ااا , وتظلال  ياااة الجماعااي المسالمي قرونااا طويلااي      وتمتاار وأن ع رسا ا ويرعاهااا ,  تاى تتأصاال هااذورها ,

  ا نتكاس ا ررى     عوامل على الرام من همي 

 أهاال بمان عااتبن  فياه ":ل ياه رسو  هللا [   و بعر هذا ال ادة ي ش   ن أم مةتوم ويرعاه   ويراو  لاه كلماا كان
  رب    وقر استخلفه مرتين بعر ال جرة على المريني    
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.ينا   نال ه اش  رالتاه ع طام ماوا.ين البيلاي وقيم اا المنبثراي مان اعتباار ا ر  ومواضاعات ا , .وج  نال ولكا 
شاريرة ال ساسايي   ويا  البيلاي العربياي   ساساي ا سرعي , لمو ه .ير  ان  ارثاي   ومساألي الازواج والمرااهرة مساألي

  ي راصي  برف

وهعال رالار  ان روي اي  . أروين ذلك  ينما نرى  ين المسلمين ي  أو  ال جرة , هعل عمه  مزة ومو ه .يرا وقبل
  الخثعم  وبال   ن ربا  أروين  

عباار هللا  اان روا ااي  ثاام .ياارا أمياارا ياا  ااازوة منتااي , وهعلااه ا مياار ا و  , يليااه هعفاار  اان أ اا  طالاا  , وبعاان
  الولير    ن ثي ن   من الم اهرين وا نرار , يي م رالرا نراري , على ثال

  عن م   هللا رسو  هللا [   و  نفسه عشيع م     وه  الغزوة الت  استش ر يي ا الثالثي رض  وررج

مان الم ااهرين  كثارة نرار عمال مان أعمالاه [   و أن أمار أساامي  ان .يار علاى هايش لغازو الاروم , عضام وكاان
بإهماااو المساالمين   ويااي م سااعر  اان أ اا   بعااره و بةاار وعماار و.يااراه , وصااا باه , والخليفتااانوا نرااار , يااي م أ اا

  . انسالم وقا  قريبه [   و ومن أسبع قريش إلى

بعان رساو  هللا :- عن ماا تململ بعض الناس من إمارة أسامي وهاو  ارة   ويا  ذلاك قاا  ا ان عمار رضا  هللا وقر
النااس يا  إمارتاه , يراا  النبا  [   و  بعاض يطعن -رض  هللا عن ما  - [   و بعثا أمر علي م أسامي  ن .ير

أ ياه مان قبال   وأعام هللا إن كاان لخليراا لوماارة , وإن كاان لمان  إماارة إن تطعناوا يا  إمارتاه يرار كناتم تطعناون يا 
  وإن هذا لمن أ   الناس إل      . أ   الناس إل 

الرومياي الضايري , ضار   إع اءا  رثوا عن الفارسيي والعربيي , ب ةملغطل ألسني بشأن سلمان الفارس  , وت  ولما
ب اايم السااماء  -منااا أهاال البياال   يتجاااو. بااه  ساالمان رسااو  هللا [   و ضااربته ال اساامي ياا  هااذا ا ماار يرااا و 

باه , وكال  ارود الرومياي الضايري التا  يت مساون ل اا     وهعلاه مان  عساتعزون  كال نيااق النسا  الاذي -وميزان اا 
  ! رأسا هل البيلأ 

ذر بةلماي  عاا  ان  أ ا  ماا أيلال معاه لساان -رضا  هللا عن ماا  -وقا   اين أ ا  ذر الغفااري وباال   ان رباا   ولماا
أباا ذر طا   عاا أ ا  ذر عنيفاي مخيفايو وهاه السوداء      اض  ل ا رسو  هللا [   و اضابا شاريرا   وألراهاا يا 

    يفرق ي  ا مر إلى هاذوره البعيارة     إماا إساالم ي ا  قايم يضل  السوداء الراو لي    ن البيضاء على ا ن
  السماء   وإما هاهليي ي   قيم ا ر  وموا.ين ا ر    وموا.ين السماء

ووضاا  هب تااه علااى  , الكلمااي النبويااي ب رارت ااا إلااى قلاا  أ اا  ذر ال ساااس   يانفعاال ل ااا أشاار ا نفعااا  ووصاالل
  !   تكفيرا عن قولته الكبيرة ا ر  عرسم أ  يريع ا  تى عطأها  ال 
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قا وقاا  رساو  هللا [  - عناه رضا  هللا -الميازان الاذي ارتفا  باه  اال  هاو ميازان الساماء     عان أ ا  هريارة  وكاان
ياإن  سامعل الليلاي رشا  نعلياك  اين ياري  . عنارك   وو  عا  ال   رثن  بأرهى عمل عملته يا  انساالم منفعاي

أرهاى عناري منفعاي مان أنا    أتط ار ط اورا تاماا يا  سااعي مان  عماال انسالميا  الجناي     يرا وماا عملال يا  
  الط ور ما كت  ل  أن أصل     ذلك ليل أو ن ار إ  صليل

المطيا        وقاا   بالطيا  رسو  هللا [   و عرو  عن عمار  ن عاسر وقر استأذن عليهو  ائذنوا لاه مر باا وكان
رضا  هللا عناه قاا  رساو  هللا [    - ذعفي  وعن انا إلى مشاشه      إعم -رض  هللا عنه  -عنهو  مل  عمار 

واهتاروا  -وأشار إلاى أ ا  بةار وعمار رضا  هللا عن ماا  -من بعري  باللذين وو  إن    أدري ما برائ  فيةم ياقتروا
   رثكم ا ن مسعود يررقوه     وما   ري عمار  

 -هللا عناه  رضا  - يال رساو  هللا     عان أ ا  موساى  ا ان مساعود ع سابه الغريا  عان المريناي مان أهال وكاان
مان أهال  يال رساو  هللا [   و مان  إ  قا وقارمل أناا وأرا  مان الايمن , يمةثناا  يناا وماا نارى ا ان مساعود وأماه

  كثرة درول م على رسو  هللا [   و ولزوم م له   

ا نراار   يلماا  مان ه ليزوهاه امارأة كاان رساو  هللا [   و عخطا  لاه  نفسا -وهاو رهال مان الماوال   - وهليبيا 
إن كاان قار رضايه لكام ياأنك وه   يرضاايا  ? تاأ ى أ واهاا قالال ه وأتريارون أن تاردوا علاى رساو  هللا [   و أماره

  و.وهاها  

 -عن أ ا   ار.ة ا سالم   . . ايترره رسو  هللا [   و ي  الوقعي الت  استش ر يي ا بعر يترة قريرة من .واهه وقر
هللا علياه   يراا   صا ابهو  هال تفرارون مان  يأيااء قا وكاان رساو  هللا [   و يا  مغازى لاه , -عناه رضا  هللا 

 ثم قاا و  هال تفرارون مان أ ار     قاالواونعم يالناا ويالناا ويالناا   ثام قاا و  . ويالنا أ ر     قالواونعم يالنا ويالنا

سابعي قار قاتل م ثام قتلاوه    هنا    يطلبوه , يوهروه إلاى تفررون من أ ر     يرالواو    قا و  لكن  أيرر هليبيبا هل
هاذا مناا  وأناا مناه   هاذا مناا  وأناا مناه     ثاام  . قتلاوه ياأتى النبا  [   و يوقا  عليااه , ثام قاا و  قتال ساابعي ثام

  إ  ساعرا النب  [   و قا وي فر له , ووض  ي  قبره ولم يذكر اسال   سريرا وضعه على ساعرعه , لي  له

للبشريي علاى هاذا الن او الفريار   ونشاأ المجتما  الرباان  الاذي  الميالد لتوهيه انل   وب ذا ال ري النبوي كانا  ذلك
 ها  مان الساماء , طليراا مان قياود ا ر  ,  ينماا هاو عمايش علاى ا ر      وكانال هاذه وموا.يناه يتلراى قيماه

تار   اذات ا علاى أن هاذا  والتا  لاه , وبعمال رساو   المعجازة الكبارى لوساالم   المعجازة التا    تت راع إ  باإرادة إ
  الرين من عنر هللا , وأن الذي هاء به للناس رسو   

وصاا به الثاان  عمار      , من تر ير هللا ل ذا ا مار أن يلياه بعار رساو  هللا [   و صاا به ا و  أ او بةار وكان
رسااو  هللا , وأعمااع اثنااين  بااا لرسااو  هللا ,  ى  اار أقاار  اثنااين ندراك طبيعااي هااذا ا ماار , وأشاار اثنااين انطباعااا

  . رطاه و رصا على تتب  مواض   به ومواق 
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لاه بعار تولياه  عمال عان صاا به [   و ماا أراده يا  أمار أساامي   يكاان أو  -رضا  هللا عناه  -أ او بةار   فا 
ه  نفساه إلاى ظااهر   و وساار يودعا ] الخالياي هاو إنفااذه بعان أساامي , علاى رأس الجايش الاذي أعاره رساو  هللا

أساامي الفتاى ال ارة أن يركا  والخليفاي الشايخ عمشا     فيسات ي  المريني   أسامي راكا  وأ او بةار الخليفاي راهال  
أن  علا  لتاركبن أو  نازلن       فيرسام الخليفايو   هللا   تناز    و هللا   أركا    وماا هللا فيرو و  عاا رليفاي رساو 

         أابر قرم  ي  سبيل هللا ساعي 

هاو هناري يا  هايش  إنماا يرى أ و بةر أنه ي   اهي إلى عمر   وقر  مال عا ء الخالياي الثريال   ولكان عمار ثم
عراو و  إن رأيال أن تعيننا  بعمار يايعال        الخليفاي أسامي   وأسامي هو ا مير   يال  ر من استلذانه فيه   يإذا

 عاوا  ,   يرقاى إلي اا النااس إ  باإرادة هللا , علاى ياري رساو  مان إن اا نيااق . . يايعال عاهلل   إن رأيال أن تعيننا 

  هللا   عنر

  تمض  عجلي الزمن ينرى عمر  ن الخطا  رليفي يول  عمار  ن عاسر على الكويي   ثم

قاريش مان  كباراء  باا  عمار سا يل  ان عمارو  ان ال اارة  ان هشاام , وأ او ساةيان  ان  ار  , وهماعاي مان وير 
ومان أهاال  ارر   يتاورم أنا  أ اا   انسااالم قابل م لرا ي  وبااال     ن ماا كاناا مان الساابرين إلااى الطلرااء   فياأذن

عأذن ل ن ء العبير ويتركنا على باباه         فيراو  لاه صاا به  . ق  سةيان , ويرو  بانفعا  الجاهلييو لم أر كاليوم
 يااضابوا الذي ي  وهاوهةم   إن كناتم اضاابا  يري انسالمو أي ا الروم   إن   هللا أرى   سه وقر استرر  ي  -

  دعوا يوم ال يامي وتركتم       إذا على أنفسةم   دع  الروم إلى انسالم ودعيتم   يأسرعوا وأبطأتم   يكيف بةم

عان سار ذلاك قاا  لاهو عا  هللا عمر  سامي  ن .ير أكبر مما عفر  لعبر هللا  ن عمر    تى إذا ساأله عبار ويفر 
 -رضاا  هللا عنااه  -أ ياك   وكااان أساامي  مان أ اا  إلاى رسااو  هللا [   و -رضاا  هللا عناه  -يار  نا    كااان . 

هللا [   و علاى  با       عرول اا عمار وهاو ععلام أن  ا   رساو  أ   إلى رسو  هللا [   و منك   ياآثر   ا 
  بميزان السماء   مروما رسو  هللا [   و إنما كان

 ردائاه     وياروى أناه  ييلببه -الرائر المظفر صا   النس  العريع  -لولير عمر عمارا لي اس  رالر  ن ا ويرسل
 كلاهوثاقاه ويعمماه  ياره     ورالار   يارى يا  هذا فيفاك أوثره بشا  عمامته  تى ينت   مان  ساابه يتظ ار  راءتاه

  ! قا    و ماعمار صا   رسو  هللا [   و السا ع إلى انسالم الذي قا  عنه رسو  هللا [  هو بأسا   يإنما

الاذي كاان مملوكاا  .  ال  هو سيرنا وأعتع سيرنا   ععن  -رض  هللا عن ما  -هو الذي عرو  عن أ   بةر  وعمر
بةار وأعتراه     وعناه عراو  عمار  ان الخطاا     أ او  ميي  ن رل    وكان ععذبه عذابا شريرا    تى اشاتراه مناه

    عن  ال      سيرنا  

عساتخل  عثماان و  علياا  لام لو كان سالم مولى أ    ذعفي  يا  ساتخلفته  عراو  هاذا , وهاوهو الذي قا و و  وعمر
  عستخل  أ را  ذاته   ولم , و  طل ي و  الزبير     إنما هعل الشورى ي  الستي بعره
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 إلاى أهال الكويااي - رضا  هللا عن ماا -يرسال عماارا وال سان  ان علا   -كارم هللا وه اه  - ان أ ا  طالا   وعلا 
إنا   علام أن اا .وهاي نبايةم [   و ":فيراو  -رضا  هللا عن اا  -عستنفرهم ي  ا مر الذي كان  ينه وباين عائشاي 

أو تتبعوها      فيسم  له النااس يا  شاأن عائشاي أم المانمنين , وبنال  لتتبعوه ي  الرنيا واآلررة , ولكن هللا ا تالكم
  رض  هللا عن م هميعا   -بةر  أ   الرريع

قاوم مان أهال الايمن    مان  ان رباا  يرهاوه أراوه يا  انساالم أ او روي اي الخثعما  أن يتوسا  لاه يا  الازواج وباال 
ساوء يا  الخلاع والارين   ياإن شالتم أن تزوهاوه  امارؤ فيرو  ل مو أناا  اال   ان رباا  , وهاذا أرا  أ او روي اي , وهاو

  مان أمار أرياه شايلا , و  ياذكر أناه وساي  ياال يارل  علاي م , و  عخفا . . يزوهاوه , وإن شالتم أن تارعوا يارعوا  
وهاو  - و ساب م أماام هللا فيماا عراو      فيطمالن الراوم إلاى هاذا الرارق     ويزوهاون أرااه , مسانو  وينساى أناه

  أن عةون  ال  المولى ال بش  وسيطه   -العرب  ذو النس  

ماان عواماال  الاارام ادا طويلااي علااىتلااك ال  يرااي ياا  المجتماا  انسااالم  , وظلاال مسااتررة بعاار ذلااك نماا واسااترر 
وكاان عبار هللا ا ان عمار ياذكر  . عةرماي ا نتكااس الكثيارة    وقار كاان عبار هللا  ان عبااس ياذكر وياذكر معاه ماو ه

ا ان سايرين   وأ او هريارة ومعاه ماو ه عبار الار من  ان هرماز    مو ه ويذكر معه مو ه ناي    وأن   ن مالك ومعه
 رري   وي  مةي كان مجاهر  ان هبار , وعطااء  ان رباا  , وطااووس  ان كيساان هامالب ال سن وي  البررة كان

  أسود من دنرلي       مولى وي  مرر تولى الفتيا يزير  ن أ    بي  ي  أعام عمر  ن عبر العزيز وهو . الفر اء

ويا  اعتباار النااس  أنفسا م ميزان السماء يرهح بأهل التروى ولو تجردوا من قيم ا ر  كل ا     وي  اعتباار وظل
أن طغاال الجاهليااي طييانااا شااامال ياا  أن اااء  بعاار ماان  ااول م   ولاام يرياا  هااذا المياازان ماان ا ر  إ  قريبااا هاارا

الرو را  ي  أمريةا .عيماي الارو  الغربياي   وأصابح اننساان كلاه  من ا ر  هميعا   وأصبح الرهل عروم  رصيره
   روسايا .عيماي الارو  الشارقيي   أماا أر  المسالمين يرار سااد الماادي المسايطر يا الماذه    عسااوي اآللاي يا 

انسالم قر قضاى علي اا    كان الجاهليي ا ولى , الت  هاء انسالم ليريع ا من وهرت ا   وانطلرل يي ا نعرا  يي ا
  تمل برلي إلى انعمان والتروى       و طمل ذلك الميزان انل   وارتر  إلى قيم هاهليي .هيرة

ياري ا  علاىوأن يت رر ; الجاهلياي ععر هنالك إ  أمل ينا  بالرعوة انسالميي أن تنرذ البشاريي كل اا مارة أرارى مان ولم
أو  مرة , والذي هاء ذلك ال اادة الاذي  ةااه مطلا  هاذه الساورة ليعلناه  ش رته ميالد هرير لونسان كالميالد الذي

  الرليلي ال اسمي العظيمي     اآلعا  ي  تلك

  تذكير اننسان بأصله وتكريمه ورعاعي هللا له 23 - 17الثان و الررس

ماان السااورة , ععجاا   ا و  تررياار تلااك ال  يرااي الكبياارة ياا  ثناعااا التعرياا  علااى ذلااك ال ااادة , ياا  المرطاا  وبعاار
ويساتغن  عان انعماان , ويساتعل   , ال ارى الساياق يا  المرطا  الثاان  مان أمار هاذا اننساان , الاذي ععار  عان

  ياذكر مرارر وهاوده , وأصال نشاأته , و  يارى عناعاي هللا  وهاو الرعوة إلى ربه     ععج  من أماره وكفاره ,على 
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ماان مرا اال نشااأته ياا  ا ولااى واآلراارة   و  يااندي مااا عليااه لخالرااه وكايلااه  مر لااي بااه وهيمنتااه كااذلك علااى كاال
  وم اسبهو

ثام أماتاه ياأقبره   ثام إذا  . يرارره   ثام السابيل عسارهقتال اننساان ماا أكفاره   مان أي شا ء رلراه   مان نطفاي رلراه )
  شاء أنشره   كال   لما عرض ما أمره(   

 ماره   وإياادة  وتشاني  قتل اننسان  (    يإنه ليست ع الرتل على عجيا  تراريه     ي ا  صايغي تفظيا  وتربايح)
  أنه يرتك  ما عستوه  الرتل لشناعته وبشاعته    

لشاةر رالراه ,  المرتضايا  ر كفاره وه اوده ونكراناه لمرتضايا  نشاأته ورلرتاه   ولاو رعاى هاذهأكفره       ماا أشا ما
  ولتواض  ي  دنياه , ولذكر نررته    

  يعالم يتكبر ويستغن  ويعر    وما هو أصله وما هو مبرؤه   وإ 

  من أي ش ء رلره  (   )

  ومن ترريره وتر يرهو أصل متواض  .هير عستمر كل قيمته من يضل هللا ونعمته , إنه

  من نطفي رلره يررره(   )

الاذي قارره   قارره   مان  هاو هذا الش ء الذي   قيماي لاه   ومان هاذا ا صال الاذي   قاوام لاه     ولكان رالراه من
ساويا , وهعلاه رلراا كريماا   وارتفا  باه مان ذلاك  رلراا ترارير الران  وإ ةاماه   وقاررهومن من اه قاررا وقيماي يجعلاه

  الذي تسخر له فيه ا ر  وما علي ا   الرفي  لمتواض  , إلى المراما صل ا

  ثم السبيل عسره(   )

واساتعرادا    ساواء  رراائي لاه سابيل ال يااة   أو م ار لاه سابيل ال راعاي   ويساره لسالوكه بماا أودعاه مان يم ار
  لر لي ال ياة , أو لوهتراء يي ا  

  :يرار الت  عرير إلي ا كل       ال ارتيار و إذا انت ل الر لي , صار إلى الن اعي   تى

  ثم أماته يأقبره(   )

 اين شااء , وهعال   ياتاه يا  ن ايتاه كاأمره يا   رايتاه , يا  يار الاذي أررهاه إلاى ال يااة  اين شااء , وأن اى ياأمره
أودو يطرتاه ظ رهاا للجاوار  والكواسار   و  علاى مثواه هو  ا ر  , كرامي له ورعاعي , ولام عجعال الساني أن يتارك

  من تر يره له وترريره   طريا ال ر  على مواراة ميته وقبره   يكان هذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  :ا مر إذا  ان الموعر الذي اقتضته مشيلته , أعاده إلى ال ياة لما يراد به من  تى

  ثم إذا شاء أنشره(   )

  ? واستعر متروكا سرى   و  ذاهبا  ال  سا  و  هزاء     ي ل تراه ت يأ ل ذا ا مر يلي 

 
 
 

نَساُن ِإَلى َطَعاِمِه ) َيْلَينُظرِ    (24انِْ

  كال   لما عرض ما أمره(   )

يا   ياتاه   وهاو انع ااء  ل ظاي عامي , بأيراده هملي , وبأهياله كايي     لما عرض ماا أماره     إلاى نرار اننسان
أصاله ونشاأته  اع الاذكرى     ولام عشاةر  لام ياذكر . واهباه الاذي يل ياه التعبيار  لماا   كاال إناه لمررار , لام ياند

ولم عرض هذه الر لي على ا ر  يا  ا ساتعراد لياوم ال ساا  والجازاء     هاو  . رالره وهادعه وكايله  ع الشةر
  يوق أن الكثرة تعر  وتتولى , وتستغن  وتتكبر على ال رى   . مجموعه هةذا ي 

  ن ي  الطعامرعاعي هللا لونسان وال يوا 32 - 24الثالنو الررس

نظار إلاى طعاماه وطعاام  ي اال السياق إلى لمسي أررى ي  مرط  هرير     يتلك ه  نشأة هاذا اننساان     وينترل
  ? رالره أنعامه ي  هذه الر لي   وه  ش ء وا ر من أشياء عسرها له

 اا  باا , وعنباا وقضابا   يي يأنبتناا يلينظار اننساان إلاى طعاماه   أناا صاببنا المااء صابا   ثام شاررنا ا ر  شارا  )
  لكم و نعامةم(    متاعا و.يتونا ونخال   و رائع البا   وياك ي وأبا  

هال لاه مان تار ير  ? يي اا ه  قري طعاماه   مفرالي مر لاي مر لاي   هاذه ها  يلينظار إلي اا   ي ال لاه مان يار هذه
  الت  أررهل طعامه وأ رعل قرته    الير  ذات ا  مرها   إن الير الت  أررهته إلى ال ياة وأ رعل قرته , ه 

إلاى هاذا ا مار  لينظار يلينظر اننساان إلاى طعاماه(    ألراع شا ء باه , وأقار  شا ء إلياه , وألازم شا ء لاه    )
ياإن عسارها ينسايه ماا يي اا مان العجا     , اليسايرة الميسر الضروري ال اضر المةارر   لينظار إلاى قراته العجيباي

  من رطوات ا  ير الرررة الت  أ رعتهو رطوة أته   وكلوه  معجزة كمعجزة رلره ونش

يا  أعاي درهاي كاان  ,  يلاي صببنا الماء صبا     وص  الماء ي  صورة المطر   يري ععري ا كل إنساان يا  كال إنا
يأما  ين تررم اننساان يا  المعرياي يرار عار   . من درها  المعريي والتجربي   ي     يري عخاط    ا كل إنسان

ع اارا ماان هااذا المطار الااذي يتكاارر اليااوم ويااراه كاال أ اار   وأقاار   وأقاارم و  هااذا الااني مااا هااو أبعاار مارىمان ماارل
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الم يطاا  الكبيارة التاا  يتبخار ماؤهاا ثاام يناز  يا  صااورة مطار , أقار  الفاارو  أن  وهااود الفارو  اآلن لتفساير
  تكونل أو  ي  السماء يوقنا ثم صبل على ا ر  صبا   الم يطا  هذه

وقال انفراال ا عان  ا رضايي عراو  أ ار علمااء العرار ال اضارو إذا كاان صا ي ا أن درهاي  ارارة الكارةهاذا  ويا 
ا ر    يعنرئاذ كانال كال العناصار  ساطح درهاي   أو كانال تلاك درهاي  ارارة 000   12الشام  كانال  اوال  

رضاايي , أو ا هاازاء ذي شااأن   ولمااا أرااذ  الكاارة ا  كيميااائ   اارة   ولااذا لاام عةاان ياا  انمةااان وهااود أي تركياا 
  اارثل تركيبااا  , وتكوناال رليااي العااالم كمااا نعريااه   ومااا كااان لضكساايجين , تاارريجيا المةونااي ل ااا ياا  أن تباارد

النرطاي اناريعل  هاذه درهاي يارن ايال   وعنار 4000أن يت ارا إ  بعار أن هبطال درهاي ال ارارة إلاى  وال يارروهين
و   ار أناه كاان هاائال يا  ذلاك ال اين  . ا رضايي آلن أنه هواء الكارةمعا تلك العناصر , وكونل الماء الذي نعريه ا

تلاك العناصار التا  لام تكان قار ات ار  كانال ااا.ا  يا  ال اواء    وهميا    وهمي  الم يطاا  كانال يا  الساماء  
 الجاو الخااره  سار  ن او ا ر    ولكناه لام عساتط  الوصاو  إلي اا   إذ كانال درهاي يا  وبعار أن تكاون المااء

الااذي صااار  الوقاال علااى مرربااي ماان ا ر  أعلااى مماا كاناال علااى مسااايي ن   ا ميااا    وباالطب  هاااء رارةال ا
الم يطاااا  يااا  ال اااواء ياااإن  كانااال الطويااان عرااال فياااه إلاااى ا ر  ليطيااار من اااا ثانياااا يااا  شاااةل بخااار   ولماااا

  التفتل           الخ    وتمشى الجيشان م  . ال سبان الةيضانا  الت  كانل ت رة م  تررم التبرير كانل يوق 

 
 
 ( َوَ.ْيُتوناًا َوَنْخاالً 28( َوِعَنباًا َوَقْضابًا )27ِييَ اا َ ّباًا ) َيَأنَبْتَناا (26( ثُام  َشاَرْرَنا اْ َْرَ  َشاّرًا )25َصَبْبَنا اْلَماء َصاّبًا ) َأن ا

َتاعًا ل ُكمْ 31( َوَياِكَ ًي َوَأّبًا )30َوَ َراِئَع ُاْلبًا ) (29)   (32) َوِ َْنَعاِمُةمْ  ( م 

للني والتااريخ الاذي عشاير إلياه  ن ن يوس  من  رود ترورنا -ولو أننا   نعلع به الني الررنن   -الفر   وهذا
يارو  أرارى عان أصال المااء يا  ا ر    ويبراى  تجار   تاريخ ص  الماء صبا   وقر عرح هذا الفار  , وقار

  ي  كل  يلي وي  كل هيل   سالنا الني الررنن  صال ا  ن عخاط  به كل

يا  أي صاورة مان صاوره ,  المااء كان أو  قري الطعامو)أنا صببنا الماء صبا(    و  يزعم أ ر أناه أنشاأ هاذا ذلك
  قري الطعام ي  هذا الطريع   لتسير وي  أي تاريخ ل روثه   و  أنه صبه على ا ر  صبا ,

  اا اننساان البارائ   عخاطا  ليي لرا  المااء   وها  صاال ي  نثم شررنا ا ر  شرا(    وهذه ه  المر لي التا)
تار يره   ثام ياراه عشاع ا ر  ويتخلال تربت اا    ايار الذي يرى الماء ينرا  مان الساماء براررة ايار قررتاه , وتار ير

الخااالع وينمااو علاى وه  ااا , ويمتاار ياا  ال اواء يوق ااا     وهااو ن ياال  برااررة أو يارى النباال عشااع ترباي ا ر  شاارا
نا ال لاين  وهاو ثريلي ثريلي   ولكن الير المر رة تشع له ا ر  شرا , وتعيناه علاى النفااذ يي اا يوقه ن يل , وا ر 

ورائاه انطاالق الراوة الخةياي الكامناي  مان لطيف   وه  معجزة يراها كال مان يتأمال انبثااق النبتاي مان الترباي   وي ا 
  ي  النبتي الرريي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



شااع ا ر   عةاون  ن يرار ععان لاه مارى نرار ماان التراوير يا  هاذا الاني   وقار اين تترارم معاار  اننساا يأماا
صااخور الرشاارة ا رضاايي بسااب   ياا  لترابح صااال ي للنبااا  أقاارم بةثياار مماا نترااور   إنااه قاار عةااون ذلاك التفتاال

اء وبساب  العوامال الجوياي الكثيارة التا  عفتار  علما . الساا ع الةيضاانا  ال ائلاي التا  عشاير إلي اا الفار  العلما 
الراالبي التاا  كاناال تكساو وهااه ا ر  وتكااون قشاارت ا    تااى وهاار  طبرااي  الرااخور الياوم أن ااا تعاوناال لتفتياال

أكثار ما   يتساع للازرو   وكاان هاذا أثارا مان نثاار المااء تالياا يا  تاريخاه لرا  المااء صابا   مماا الراال ي الطما 
  هذا التتاب  الذي تشير إليه النرو     

يراار كانال المر لااي  الساابرتان م ساواهما هااو الاذي  ارة , وهااو الاذي تشااير إلياه اآليتاانكااان هاذا أم ذاك أ وساواء
من ااا هناا أقرب اا للمخاااطبين , وأعم اا يا  طعااام  ياذكر الثالثاي يا  الرراي هاا  النباا  بةال صاانويه وأنواعاه   التا 

  الناس وال يوانو

وماا يتغاذى باه ال ياوان  , صوره أعي صورة من يأنبتنا يي ا  با(    وهو عشمل همي  ال بو    ما عأكله الناس ي )
  ي  كل  الي من  ا ته  

مارة بعار أرارى  ترطا  وعنبا وقضبا(    والعن  معرو    والرض  هو كل ما ينكل رطبا اضا من الخضر التا )
رعراي , معروياان لكال عربا  وال ارائع هما    والنخال    )و.يتونا ونخال   و رائع البا   وياك ي وأبا(    والزيتاون 

ب ااوائ  ت مي ااا   و)البااا(هم  الباااء   أي ضااخمي عظيمااي ملتفااي  المسااورة وها  البساااتين ذا  ا شااجار المثماارة
عناه عمار  ساأ  مان ثماار ال ارائع و  ا    أالا  الظان أناه الاذي ترعااه ا نعاام   وهاو الاذي والفاك اي ا شاجار  

  يال نزير ن ن شيلا   ! النا.عا  عن سورة  ن الخطا  ثم راه  نفسه فيه متلوما   كما سبع ي  ال رين

يارعي ا , يا  أعاي مر لاي  يار ه  قري الطعام   كل ا من إ راو الير الت  ا رعل اننسان   ولي  يي ا لونساان هذه
إناه لام يبارع ا , ولام يبتارع ا   والمعجازة  . . ا ر  من مرا ل ا      تى ال باو  والباذور التا  قار يلري اا هاو يا 

وإدراكه   والتربي وا رة  ين يرعه , ولكن البذور وال باو  منوعاي , وكال  اننسان  ا ا تراء من وراء تروري  إنشائ
تناوو النباا   المبرعاي أكلاه يا  الرطا  المتجااورا  مان ا ر    وكل اا تسارى بمااء وا ار , ولكان اليار يانت  من اا

يتنرل اا إلاى  نت اا التا  تلارها     كال أوللاك   اولارت وتناوو الثماار   وت فا  يا  الباذرة الراغيرة رراائي أم اا التا 
  و  عرض  أمرها , و  عستشار ي  شأن من شنون ا     سرها ي  رةيي عن اننسان     ععلم

 
 

ُي ) َيِإَذا ار  هِ  (34( َيْوَم َعِفر  اْلَمْرُء ِمْن َأِريِه )33َهاءِ  الر  اْنُ مْ 36( َوَصااِ َبِتِه َوَبِنياِه )35َوَأِ يِه ) َوُأمِّ  ( ِلُكالِّ اْماِرٍو مِّ

ْساِفَرة  )37َشاْأن  ُعْغِنياِه ) َيْوَمِلاذٍ  ْسَتْبِشاَرة   ( َضااِ َةي  38( ُوُهاوه  َيْوَمِلاٍذ م   ( َتْرَهُرَ اا40َوُوُهاوه  َيْوَمِلاٍذ َعَلْيَ اا َاَباَرة  ) (39) م 

  (42ُأْوَلِلَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة ) (41) َقَتَرة  
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فياه هاذا المتااو   الاذي قارره  ينت ا  رراي التا  أررهت اا يار الراررةو)متاعا لكام و نعاامةم(    إلاى  اين  ها  ال هاذه
  المتاو   أمر عجرر باننسان أن يتر ره قبل أن عج ءو ععر  هللا  ين قرر ال ياة   ثم عةون بعر ذلك أمر نرر

  بيي  الراري وهوه مسفرة مستبشرة ووهوه معذ 42 - 33الراب و الررس

مان م يوملاذ شاأن عغنياه  أمارو  هاء  الراري , يوم عفر المرء مان أرياه , وأماه وأ ياه , وصاا بته وبنياه   لكال يإذا
  ابرة , ترهر ا قترة , أوللك هم الكفرة الفجرة     علي ا     وهوه يوملذ مسفرة , ضا ةي مستبشرة , ووهوه يوملذ

لكال رطاوة وكال مر لاي يا   , الترارير الطويال , والتار ير الشاامله  راتمي المتاو   وهذه ه  التا  تتفاع ما   ي ذه
هااء عساعى وهاو عخشاى   والاذي اساتغنى  الاذي نشاأة اننساان   ويا  هاذا المشا ر رتاام يتناساع ما  المطلا    ما 

  . وأعر  عن ال رى   ثم هذان هما ي  ميزان هللا

عرال إلاى ا ذن   تاى عشاع ال اواء شارا , والراري لف  ذو هرس عنيف ناياذ , عةااد عخارق صاماذ ا ذن , وهاو"
  صارا مل ا  

باهو)يوم عفار المارء  النااس وهو عم ار   اذا الجارس العنياف للمشا ر الاذي يليهومشا ر المارء عفار وينسالخ مان ألراع"
باه وشاائن وروابا    تنفرام   ولكان هاذه الرااري  تاربط م من أريه وأمه وأ يه , وصا بته وبنياه(    أوللاك الاذين

  تلك الوشائن ترطيعا   وترط  ه الرواب  تمزيرا ,تمزق هذ

اساتبرادا   يلكال نفساه    ا وال و  ي  هذا المش ر هو  نفس  ب ل , عفزو النف  ويفرل ا عن م يط ا   ويستبر"
من وع  أو ه ارو)لكل امارو مان م يوملاذ شاأن  يضلي وشأنه , ولرعه الكفاعي من ال م الخا  به , الذي   يرو له

  عغنيه(   

أشامل مان هاذا التعبيار  و  والظال  الكامني وراء هذه المبارة وي  طيات ا ظال  عميري س يري   يماا يوهار أررار"
  شأن عغنيه(  يوملذ , لتروير ال م الذي عشغل ال   والضميرو)لكل امرو من م

المانمنين و اا    اا   ا  الخلع هميعا ي  هاو  ذلاك الياوم     إذا هااء  الرااري     ثام عأراذ يا  تراوير ذلك
  الكايرين , بعر ترويم م وو.ن م بميزان هللا هناكو

  وهوه يوملذ مسفرة   ضا ةي مستبشرة(   )

مان رضااه عن اا   ي ا   تستشاعره وهوه مستنيرة منيرة مت للي ضا ةي مستبشرة , راهيي يا  رب اا , مطملناي بماا ي ذه
أو هاا  قاار عرياال مراايرها , وتبااين ل ااا  . شااروتستب تنجااو ماان هااو  الراااري المااذهل لتت لاال وتسااتنير وتضاا ك

  . . المذهل مةان ا , يت للل واستبشر  بعر ال و 
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  ووهوه يوملذ علي ا ابرة   ترهر ا قترة   أوللك هم الكفرة الفجرة(   )

قاارمل ياسااتيرنل مااا  مااا هااذه يتعلوهااا اباارة ال اازن وال ساارة , ويغشاااها سااواد الااذ  وا ن بااا    وقاار عرياال يأمااا
باااهلل وبرساا ته , والااذين ررهااوا عاان  ااروده  ينمنااون  ا ماان هاازاء    )أوللااك هاام الكفارة الفجاارة(    الااذين  ينتظرها

  وانت ةوا  رماته    

ارتسم مالمح وسما  مان راال  ا لفااظ والمباارا    وكأنماا  . وهن ء هذه الوهوه وتلك قر ارتسم مرير هن ء وي 
  ودقي لمساته  التعبير الررنن   لروة الوهوه شارري ,

وتساترل هاذه الساورة  . الميازان يتناساع المطلا  والختاام     المطلا  عرارر   يراي الميازان   والختاام عرارر نتيجاي  اذلك
وانعراعاا  والمو ياا    وتفا  كل اا هاذا الويااء  , والمنااظر الررايرة   اذا ال شار مان ال راائع الضاخام , والمشااهر

  الجميل الرقيع    
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 يرالتكو  سورة
 
 
َرْ  ) ِإَذا ْمُ  ُكوِّ   (3ُسيَِّرْ  ) اْلِجَبا ُ  ( َوِإَذا2( َوِإَذا الن ُجوُم انَكَرَرْ  )1الش 

  التكوير سورة

  بسورة التكوير تعريف

  :العريرة السورة ذا  مرطعين اثنين تعالن ي  كل مرط  من ما تررير   يري ضخمي من  رائع هذه

والجباا  والب اار ,  والنجاوم ب ا مان انراال  كاون  هائال كامال , عشامل الشام   يراي ال ياماي , وماا عراا  ا ولاى
  . اننسان وا ر  والسماء , وا نعام والو و  , كما عشمل  ن 

يتلرااه , ثام شاأن الرااوم  الاذي   يراي الاو   , وماا يتعلاع   اا مان صافي الملاك الاذي ع ملاه , وصافي النبا  والثانياي
  ونزلل ل م الو     يطرت م وم  المشيلي الكبرى التىالمخاطبين   ذا الو   معه , 

 السااكنكل ش ء   وت يج وتنثر العام للسورة أشبه ب ركي هائ ي   تنطلع من عرال ا   يترل  كل ش ء , وانعراو

وت ز الانف  البشاريي هازا عنيفاا طاويال , عخلع اا مان كال ماا  ; مع ود وتروو اآلمن   وتذه  بةل مألو  وتبر  كل
 و  وتتشبن به , يإذا ه  ي  عاصفي ال و  المرمر الجاار  ريشاي   و.ن ل اا و  قارار   ,   أن تسةن إليهاعتاد

  و ره الررار وا طملنان     وعنره مالذ ل ا و  ملجأ إ  ي   مى الوا ر الر ار , الذي له و ره البراء والروام ,

بةنا  هللا , وتاأوي إلاى  لتلاوذ ل ماا تطمالن إلياه وتاركن ,ثام يالساورة بإعراع اا العاام و اره تخلا  الانف  مان كا ومان
   ماه , وتطل  عنره ا من والطمأنيني والررار    

ناراه , أو يا  ذلاك  الاذي ثاروة ضاخمي مان المشااهر الرائعاي , ساواء يا  هاذا الكاون الرائا  -ما  هاذا  -الساورة  ويا 
وثاروة كاذلك مان التعبيارا  ا نيراي   المنترااة  . اوالياوم اآلرار الاذي ينرلا  فياه الكاون بةال ماا نع اره فياه مان أوضا

وتلاك يا   ياز الساورة الضايع , يتضاغ  علاى ال ا  وتنفاذ إلياه يا  قاوة  هاذه لتلوين المشااهر وانعراعاا    وتلترا 
  وإع اء  

تاندي آلثار  تارك الساورة  , الزماان أن يا  التعبيار ألفاظاا وعباارا  لام تعار مألوياي و  واضا ي للراارو يا  هاذا ولاو 
أعااي ترهمااي ل ااا يا  لغااي البشاار   وتراال  ااذات ا إلااى  تندعااه بإعراع اا وصااورها وظالل ااا و رائر ااا ومشاااهرها , ماا 

  . ا عماق أوتار الرلو  يت زها من
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     ر مما لي  منه  ر   وقر بعرنا ي  .ماننا هذا عن مألو  لغي الررنن   ولكن

  من مشاهر يوم ال يامي 14 - 1ا و و الررس

الو او   شار  , وإذا  وإذا الشام  كاور  , وإذا النجاوم انكارر  , وإذا الجباا  ساير  , وإذا العشاار عطلال , ذاإ
قتلال   وإذا الرا   نشار  , وإذا الساماء  ذنا  الب اار ساجر  , وإذا النفاوس .وهال , وإذا الماوءودة سالللوبأي

   ضر     علمل نف  ما أ . . أ.لفل كشطل , وإذا الج يم سعر  , وإذا الجني

عشامل ا هارام الساماويي  الاذي هاو مشا ر ا نراال  التاام لكال مع اود , والثاورة الشااملي لكال موهاود   ا نراال  هاذا
وأوضااو ا مااور    ياان ينكشاا  كاال مسااتور ,  , البشار وا رضايي , والو ااو  النااايرة وا نعااام ا ليفااي , ونفاوس

الرصاير والازاد يا  موقا  الفرال وال ساا    وكال شا ء أ ضار  مان  ماا ويعلم كل مج او    وترا  الانفف  أماام
  من  ول ا مرلو    ش ء من  ول ا عاص    وكل

الجميال , الماو.ون  المنساع ا  راة الكونياي الضاخام تشاير بجملت اا إلاى أن هاذا الكاون الاذي نع اره   الكاون  وهذه
ذا الكاون ساينفر  عرار نظاماه , وتتنااثر أن ها . وإ ةاام ال ركاي , المضابو  النسابي , المتاين الرانعي , المبنا  بأيار

عرااوم   ااا   وينت اا  إلااى أهلااه المراارر ,  ياان تنت اا  الخالئااع إلااى صااورة  التاا  أهاازاؤه , وتااذه  عنااه صاافاته هااذه
  ومن ال ياة ومن ال رائع اير ما ع ر  ن ائيا من هذا الكون المع ود   الكون  أررى من

 -م ماا  ار  ل اا ثا تاي  - الزائلاي رلو  ك  تنفرل من هذه المظااهرما تست ر  السورة إقراره ي  المشاعر وال وهذا
و  ياازو  ,  ااين ع ااو  كاال شاا ء ماان ال ااوادة وياازو     ع ااو  وتتراال بال  يرااي الباقيااي       يرااي هللا الااذي  

  يا  هاذا الكاون المشا ود   إلاى ال  يراي المطلراي التا    تتريار  زماان و  الماألو  ولكا  تنطلاع مان إساار المع اود
  رؤيي و     , و  مظ ر من المظاهر الت  تريرها ي  ظر  أو إطار م رود   و  مةان

  . المرهو  هو الشعور العام الذي ينسر  إلى النف  وه  تطال  مشاهر هذا ا نرال  وهذا

  اعرنااآلن بمش نررك ا   يري ما عجري لكل هذه الكائنا  , يعلم ا عنر هللا   وه    يري أكبر من أن يأما

 
 

َلْل ) َوِإَذا َرْ  ) اْلِبَ ارُ  ( َوِإَذا5( َوِإَذا اْلُوُ وُ  ُ ِشَرْ  )4اْلِعَشاُر ُعطِّ   (7( َوِإَذا الن ُفوُس ُ.وَِّهْل )6ُسجِّ

هاو أن ترها   ناا ا ر  يا  .لازا   ا نرالباا  المريارة بماألو   سانا وتفكيرناا     وأكبار ماا نع اره مان وتراوراتنا
أن يانرض علاى ا ر  شا ا  صاغير , أو صااعري     وأشار ماا  أو جار مان باطن اا  ركاان هاائح ,مارمر , أو يتف

كااان هااو الطويااان     كمااا أن أشاار مااا رصاارته ماان ا  ااراة الكونيااي كااان هااو  الماااء عريتااه البشااريي ماان طييااان
  ي  الشم  على بعر ملا  الماليين من ا ميا      هزئيي انفجارا 
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  !!! أطفا  ى ذلك ا نرال  الشامل ال ائل ي  يوم ال يامي     تسليا كل ا بال ياس إل وهذه

يا  عباارا  مماا ناأل  يا   ترريب اا لم عةن  ر أن نعار  شايلا عان   يراي ماا عجاري للكائناا  , يلاي  أمامناا إ  يإذا
  هذه ال ياة  

تمتار مان هوانب اا كل اا اآلن  التا  تكوير الشم  قر ععن   رودت ا , وانطفاء شعلت ا , وانكما  ألسانت ا الملت باي إن
المراصار يا  وقال الكساو    واسات الت ا مان الغا.ياي  مان إلاى ألاو  ا مياا   ول اا يا  الفضااء   كماا يتبارى هاذا

درهي , والتا  ت او  هميا  الماواد التا  تتكاون من اا الشام  إلاى  12000تبل   الت  المنطلري  تأثير ال رارة الشريرة
لاه و  امتاراد  ألساني   است الت ا من هذه ال الي إلى  الاي تجمار كرشارة ا ر  , وتكاور  ملت بي    منطلري اا.ا 

   

  هللا   عنر عةون هذا , وقر عةون ايره     أما كيف عر  والعوامل الت  تسب  وقوعه يعلم ذلك قر

وإظاالم ضاوئ ا      هللا أعلام  شعلت ا النجوم قر عةون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربط ا , وانطفاء وانكرار
مان النجاوم الرريباي مناا     مجموعتناا الشمسايي ماثال    طائفاي ما ه  النجوم الت  عريب ا هاذا ال اادة   وهال ها 

 الماليين من النجوم     أم ه  النجوم هميع ا والت    ععلم عردها ومواضع ا إ  ملا  أو مجرتنا هذه الت  تبل 

نجاوم سيرايب ا  ي نااك ن اا بمراصارنا مجارا  ويضااءا  ل اا   نعار  ل اا عاردا و  ن اعاي  ياوراء ماا نارى م . هللا
  . . هللا ا نكرار كما عررر هذا الخبر الرادق الذي   ععلم   يرته إ 

ويساألونك عان الجباا  ):أرارى  الجبا  قر عةون معناه نسف ا وبس ا وتذريت ا ي  ال اواء , كماا هااء يا  ساورة وتسيير
وساير  الجباا  يكانال سارابا(    يكل اا تشاير ). .(منبثاا ساف ا ربا  نسافا(   )وبسال الجباا  بساا يكانال هبااءيرال ين

 ثبات اا ورساور ا وتماساة ا واساتررارها , وقار عةاون مبارأ ذلاك الزلازا  الاذي  ييذه  إلى  رة ك ذا عري  الجبا  ,
وكل اا أ اراة ترا  (. وأررهال ا ر  أثرال اا   والذي عرو  عنه الررننو)إذا .لزلل ا ر  .لزال اا , ا ر  عري 

  ي  ذلك اليوم الطويل    

وها  أهاود وأثمان ماا  . العاشار قولاه ساب انهو)وإذا العشاار عطلال(    يالعشاار ها  الناوق ال باالى يا  شا رها أماا
النفا    يفا  هاذا   ن ا مرهوة الولار واللابن , قريباي , عنره عملكه العرب    وه  ي   الت ا هذه تكون أالى ما تكون 

 والعربا  ت مل هذه العشار وتعطل يال تربح ل ا قيماي , و  ي اتم بشاأن ا أ ار     ا هوا  اليوم الذي تر  فيه هذه

  يراها أشر ما يلم به    الي المخاط  ا تراء   ذه اآلعي   ي مل هذه العشار و  ينفض يره من ا إ  ي 

 
 

  (9( ِبَأيِّ َذنٍ  ُقِتَلْل )8اْلَمْوُؤوَدُة ُسِلَلْل ) َوِإَذا
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تتجما  مان ال او  وها   وانازو  وإذا الو او   شار (    ي اذه الو او  الناايرة قار هال اا الرعا  وال او  ي شار )
يرائس ا , ومضال هائماي علاى وهوه اا ,    نسيل الشاردة ي  الشعا    ونسيل مخاوي ا بعض ا من بعض , كما

و  تنطلاع وراء يرائسا ا كماا هاو شاأن ا   ياال و  والرعا    يارعان  , دت ااعا تأوي إلى ه ورها أو  يوت اا كماا ها 
  ب يي من طباع ا وررائر ا   يكيف بالناس ي  ذلك ال و  العري     الو و  ل ذه

كااالت  عرااا  إن ااا  فيضااانا  تسااجير الب ااار يراار عةااون معناااه ملنهااا بالمياااه   وإمااا أن تجيل ااا هااذه المياااه ماان وأمااا
وإمااا بااالز .  والبااراكين التاا  تزياال  [ النا.عااا   ر  وبرودت ااا [ التاا  ت اارثنا عن ااا ياا  سااورةصااا بل مولاار ا

وإماا أن عةاون معنااه الت ا  اا وانفجارهاا كماا قاا  يا  موضا   . . بعاض ال اواهز  اين الب اار ييتاريع بعضا ا يا 
 علاى يي اا   أو تفجيار ذرات اايتفجير عناصرها وانفرا  ا يرروهين عان ا كساوهين  . .(يجر  نررو)وإذا الب ار

نيراناا هائلاي   يتراور  ياإن ن و ما عر  ي  تفجير الذرة , وهو أشر هو    أو علاى أي ن او نرار   و اين عرا  هاذا
الرنبلاي الذرياي أو ا يرروهينياي ع ارة هاذا ال او   يا  مراها تنطلع من الب ار   يإن تفجير قرر م ارود مان الاذرا 

الب ااار علااى هااذا الن ااو أو ن ااو نراار , يااإن اندراك البشااري ععجااز عاان  ذرا  انفجاار  الااذي عريتااه الاارنيا   يااإذا
  وترور ه نم ال ائلي الت  تنطلع من هذه الب ار الواسعي   ; ترور هذا ال و 

أن عةااون ضاام كاال  وي تماال النفااوس ع تماال أن عةااون هااو هماا  ا روا  بأهسااادها بعاار إعااادة إنشااائ ا   وتاازوين
وكناتم أ.واهاا ثالثاي(أي صانويا ثالثاي هام ):نرار المتجانسي ي  مجموعي , كماا قاا  يا  موضا هماعي من ا روا  

  أو ي  اير ذلك من التشةيال  المتجانسي   . المرربون وأص ا  الميمني وأص ا  المشأمي

د انتشاار  عااادة وأ أن المااوءودة ساالللوبأي ذناا  قتلاال   وقاار كااان ماان هااوان الاانف  اننسااانيي ياا  الجاهليااي وإذا
هاذه الشاناعي علاى الجاهلياي , التا   عساجل البناا  راو  العاار أو راو  الفرار   و ةاى الرارنن عان هاذه العاادة ماا

كل ااا   يرااا  ياا  موضاا و)وإذا بشاار أ اارهم بااا نثى ظاال  البشااريي هاااء انسااالم ليرياا  العاار  ماان وهاارت ا , ويرياا 
مساةه علاى هاون أم يرساه يا  التارا    أ  مان الراوم مان ساوء ماا بشار باه   أع يتاوارى  وه اه مساودا وهاو كظايم  

مساودا  وه اه وقا  ي  موض و وإذا بشر أ رهم بما ضر  للر من مثال [ أي البناا  و ظال . .(! ع ةمون  ساء ما
ثالانو )و  ترتلاوا أو دكام  موضا  وهو كظيم   أو من ينشأ ي  ال ليي وهو ي  الخرام ايار مباين       وقاا  يا 

  وإعاكم(   رشيي إمالق ن ن نر.ق م 

الطارق   يمان م مان  بشاتى الاوأد ياتم يا  صاورة قاسايي   إذ كانال البنال تارين  ياي   وكاانوا عفتناون يا  هاذا وكاان
عراو   م اوطيبي اا و.يني اا  تاى أذها    اا  ثام كان إذا ولر  له  نل ترك اا  تاى تكاون يا  السادساي مان عمرهاا ,

بلا    اا البلار , فيراو  ل ااوانظري يي اا   ثام ياريع ا ديعاا وي يال يي , الرا راء إلاى أ مائ اا   وقار  فار ل اا  لارا يا 
 نتاا  المولاود وعنار بعضا م كانال الوالارة إذا هاءهاا المخاا  هلسال ياوق  فارة م فاورة   ياإذا كاان ! علي اا التارا 

يناي إلاى أ  يلار الوليارة أمساة ا م  ناوى  رمال   اا يي اا وردمت اا   وإن كاان ا ناا قامال باه مع اا   وبعضا م كاان إذا
  ويرسل ا ي  البادعي ترعى له إ له   شعر أن تررر على الرع  , ييلبس ا هبي من صو  أو
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والابخ      كانال إذا  الخسا  الذين   يلرون البنا  و  يرسلون ن للرع  , يكانل ل م وسائل أرارى نذاقت اا يأما
  ا من الناس يال يتزوه ا أ رعمنع  أن تزوهل وما  .وه ا هاء وليه يألرى علي ا ثوبه   ومعنى هذا

 
 

ُ ُ  ُنِشَرْ  ) َوِإَذا َماء ُكِشَطْل )10الر    (11( َوِإَذا الس 

تماو  ييرث اا   أو أن تفتاري   تاى أعجبتاه تزوه اا ,  عبارة  رابت اا ها  و  إرادت اا   وإن لام تعجباه  بسا ا ياإن
أة ويشاتر  علي اا أ  تانكح اياره إ  مان أراد   المار  عطلاع نفس ا منه بما  ي  هذه ال الي أو تلك     وكاان بعضا م

أعطاها     وكان بعض م إذا ما  الرهال  بساوا .وهتاه علاى الراب  ياي م  تاى  كان إ  أن تفتري نفس ا منه بما
تماو  امرأتاه  أن وكاان الرهال تكاون اليتيماي يا   جاره يلا  أمرهاا , في بسا ا عان الازواج , رهااء . . فيأراذها عةبار

  يزوه ا من ا نه الرغير طمعا ي  مال ا أو همال ا     ييتزوه ا   أو

وي ب  اا   وين اى  العاادا  كانال نظارة الجاهلياي إلاى المارأة علاى كال  اا     تاى هااء انساالم   عشان    اذه ي اذه
ال يامااي   يااذكره يا  سااياق هااذا ال ااو   يااوم عان الااوأد ويغلاا  يعلتاه   ويجعل ااا موضااوعا مان موضااوعا  ال سااا 

العظاام   ويرااو وإن الماوءودة ستساأ  عاان وأدهاا     يكيااف  ا  ااراة ائن , كأنااه  ارة كاون  ماان هاذهال اائن الما
   وائرها   

هللا ون جااه ياا  كرامااي  شااريعي كااان عمةاان أن تنباال كراماي الماارأة ماان البيلااي الجاهلياي أ اارا   لااو  أن تتنااز    ااا وماا
إلاى المةاان الالئاع بةاائن ع مال نفخاي مان رو  هللا  يعاهر  البشاريي كل اا , ويا  تكاريم اننساانوالذكر وا نثاى   ويا 

كرامي المرأة التا  هااء   اا انساالم ,   مان أي عامال مان عوامال البيلاي  انبثرل العل  ا على   يمن هذا المررر
   

ت ررال للماارأة  , ا ر  ت راع مايالد اننسااان الجريار باسااتمراد ال ايم التاا  يتعامال   اا ماان الساماء   ماان و اين
يا  ترويم اا وتراريرها    ن هاذه ليسال مان قايم  و.ن  لكرامي , يلم ععر لضعف ا وتكاليف  يات اا المادعاي علاى أهل ااا

الو.ن للرو  اننسان  الكريم المترل بااهلل   ويا  هاذا يتسااوى الاذكر وا نثاى  إنما السماء و  و.ن ل ا ي  ميزان ا  
   

تعار هاذه النرلاي يا   . . إلياه هللا , وأن الاذي هااء باه رساو  أو ا تعار الار ئل علاى أن هاذا الارين مان عنار  و اين
توهر يا  البيلاي أماارة وا ارة ينتظار أن تنت ا  باالمرأة  تكن مةاني المرأة إ رى هذه الر ئل الت    تخط     ين لم

 الان ن انل ا مان دوايا  البيلاي وأ وال اا ا قتراادعي برافي راصاي لاو  أن ناز   وا ار إلاى هاذه الكراماي   و  دايا 

يأنشاأ وضا  المارأة  . راصاي هذا ا تراء  اراي  ايار دوايا  ا ر  كل اا , وايار دوايا  البيلاي الجاهلياي برافي ليرن 
  ! كذلك الجرير إنشاء , يتعلع ب يمي سماويي م ضي وبميزان سماوي م ض
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اامضااي   وهااذه   و  وإذا الراا   نشر (صاا   ا عمااا    ونشاارها عفياار كشااف ا ومعريت ااا , يااال تعااود رافيااي)
ماان ذكراهاا , ويرهاا  وياذو  ماان  ذاتاه العلنياي أشار علااى النفاوس وأنكااى   يكام مان سااوأة مساتورة عخجاال صاا ب ا

  ! مش ودة كشف ا   ثم إذا ه  هميع ا ي  ذلك اليوم منشورة

  ياان عةشاا  ا نرااال  هااذا النشار والكشاا  لاون ماان ألااوان ال او  ياا  ذلاك اليااوم   كماا أنااه سامي ماان ساما  إن
  المخبوء , ويظ ر المستور , ويفتضح المةنون ي  الررور  

ماا يتباادر إلاى الاذهن  وأو  التكش  ي  رفاعا الررور عرا له ي  الكاون مشا ر مثلاهو)وإذا الساماء كشاطل(    وهذا
إ.الت اا     يأماا كياف عرا  هاذا وكياف عةاون ياال  وكشط ا من كلمي السماء هو هذا الغطاء المريوو يوق الرؤوس  

أن ينظار اننسااان يااال يارى هااذه ال باي يوقااه نتيجااي  ي ساب  عغياار هااذه  نتراور سابيل إلااى الجازم بشاا ء   ولكنااا
  الت  توهر   ا هذه الظاهرة   وهذا عةف      , الكونيي ا وضاو

 
 

َرْ  ) َوِإَذا  ( اْلَجاَوارِ 15( َيااَل ُأْقِساُم ِبااْلُخن ِ  )14ْ  )م ا َأْ َضارَ  َنْف    ( َعِلَمْل 13( َوِإَذا اْلَجن ُي ُأْ.ِلَفْل )12اْلَجِ يُم ُسعِّ

  (17َوالل ْيِل ِإَذا َعْسَعَ  ) (16) اْلُكن  ِ 

  تج ء الخطوة ا ريرة ي  مشاهر ذلك اليوم ال ائل المرهو و ثم

  وإذا الج يم سعر    وإذا الجني أ.لفل(   )

وتتوقار   وباأي  تتساعر  اا     أماا أيان ها    وكيافتتوقار الج ايم وتتساعر , ويازداد ل يب اا ووهج اا و رارت  يان
وذلك بعار إلرااء أهل اا يي اا   أماا قبال  .(وال جارة ش ء تتوقر   يلي  لرينا من ذلك إ  قوله تعالىو )وقودها الناس

  ذلك ياهلل أعلم   ا وبوقودها  

ي ا  مزلفاي مررباي  . ولوه اا سارترر  الجني وتظ ر لروادها الموعاودين   اا , وتبارو ل ام سا ولي ماررل ا , وي و ين
  !! إلي ا م يأة   واللف  كأنما يز لر ا أو يز لع ا قرام  يسر

عنرئاذ   يبرااى لاارى  . وا شاياء ترا  هااذه ا  ااراة ال ائلاي كل ااا , يا  كيااان الكاون , وياا  أ اوا  ا  ياااء عنارما
  ا للعر  , وما أ ضر  لل سا ووما  ملل مع  , اليوم النفوس شك ي    يري ما عملل , وما تزود  به ل ذا

  علمل نف  ما أ ضر (   )

ع اي    اا ويغمرهاا     تعلام  ال او  نف  تعلم , ي  هذا اليوم ال ائل ما مع ا وماا ل اا وماا علي اا     تعلام وهاذا كل
ا و  أن تنري مناه     تعلام وقار انفرالل عان كال ما عليه وه    تملك أن تغير شيلا مما أ ضر  , و  أن تزير
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تراورها   وقار انرطعال عان عالم اا وانرطا  عن اا عالم اا   وقار تغيار كال  أو هاو ماألو  ل اا , مع اود يا   يات اا
النفاوس إلاى  تتجاه ولم يبرى إ  وهه هللا الكريم , الذي   يت و  و  يتبر      يما أولى أن , ش ء ش ء وتبر  كل

  ! ن كله ويتبر عنرما يت و  الكو  -سب انه  -وهه هللا الكريم , يتجره 

  هذا ا نرال    فيه انعراو ينت   المرط  ا و  وقر امتض ال   ويا  بمشاهر اليوم الذي يتم وب ذا

  الرسم  بعض المظاهر الكونيي 18 - 15الثان و الررس

ي     الرسام ل اا تعبيارا  أنيرا تختاار عج ء المرط  الثان  ي  السورة يبرأ باالتلويح بالرسام بمشااهر كونياي هميلاي , ثم
  الذي يتلراه , وموق  الناس  ياله ويع مشيلي هللاو والرسو  على طبيعي الو   , وصفي الرسو  الذي ع مله ,

كاريم , ذي قاوة عنار  رساو  أقسم بالخن  , الجوار الكان  , والليال إذا عساع  , والرابح إذا تانف    إناه لراو  يال
با يع المبين , وما هاو علاى الغيا  بضانين  رنه  مجنون   ولررذي العر  مةين , مطاو ثم أمين   وما صا بةم ب

إن هااو إ  ذكاار للعااالمين   لماان شاااء ماانكم أن عساات يم   ومااا  ? تااذهبون    ومااا هااو برااو  شاايطان رهاايم   يااأين
  هللا ر  العالمين     عشاء تشاءون إ  أن

والتعبيار عخلا   . وتختفا  لفلكياي وتجاري الجوار الكن      ه  الكواك  الت  تخان  أي ترها  يا  دورت اا ا والخن 
مان نا ياي أرارى   ي نااك  يااة تنابض  وترها  علي اا  يااة رشايري ك يااة الظبااء   وها  تجاري وتختبا  يا  كناسا ا

وهنااك إع ااء شاعوري بالجماا  يا   ركت اا   يا  ارتفائ اا  , الكواكا  مان راال  التعبيار الرشايع ا نياع عان هاذه
  . وهرسه سفورها   ي  هري ا وي  عودت ا   عرا له إع اء بالجما  ي  شةل اللف  وي  تواري ا وي  ظ ورها   ي 

منلااا  مااان  عساااع  والليااال إذا عساااع (    أي إذا أظلااام   ولكااان اللفااا  فياااه تلاااك انع ااااءا  كاااذلك   يلفااا )
    يره أو  رهله   يرى  الظالم مرطعينوع    ع    وهو يو   بجرسه ب ياة ي  هذا الليل , وهو عع  ي 

 
 

اْبحِ  ( 21( ُمَطااٍو ثَام  َأِمايٍن )20ِعناَر ِذي اْلَعاْرِ  َمِكايٍن ) ُقاو ةٍ  ( ِذي19( ِإن اُه َلَراْوُ  َرُساوٍ  َكاِريٍم )18ِإَذا تَاَنف َ  ) َوالر 
  (24ِنيٍن )َعَلى اْلَغْيِ  ِبَض  ُهوَ  ( َوَما23( َوَلَرْر َرنُه ِباْ ُُيِع اْلُمِبيِن )22ِبَمْجُنوٍن ) َصاِ ُبُكم َوَما

  إع اء عجي  وارتيار للتعبير رائ    وهو

النااور وال ياااة  أنفاسااه والراابح إذا تانف (     اال هااو أظ ار  يويااي , وأشار إع اااء   والراابح  ا  يتاانف   ):ومثلاه
 التعبيرياي   ت تاوي نظيارا ل اذا التعبيار مأثورات اا وال ركي الت  تر  ي  كل      وأكاد أهزم أن اللغي العربيي بةال

المتفااتح أنااه بالفعاال يتاانف    ثاام عجاا ء هااذا التعبياار فيرااور هااذه  الرلاا  عاان الراابح   ورؤيااي الفجاار تكاااد تشااعر
  الرل  المتفتح     ا ال  يري الت  عشعر
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والليال إذا عساع  ,  , الكان  متذوق لجما  التعبير والتروير يررك أن قوله تعالىو)يال أقسم بالخن  الجوار وكل
مان  راائع كونياي   ثاروة هميلاي  رععاي رشايري    إلياه   ثاروة شاعوريي وتعبيرياي   ياوق ماا عشايروالربح إذا تانف (  

  وه  تستربل هذه الظواهر الكونيي بال   الشاعر   , تضا  إلى رصير البشريي من المشاعر

  من صفا  هبريل عليه السالم 21 - 19الثالنو الررس

رااال  التعبياار ال اا   ماان ال ياااة   ويراال رو  اننسااان بأروا  ااا  ااذه المشاااعر الكونيااي التاا  عخلاا  علي ااا  يلااو 
التاا  وراءهااا , وت اارث ا براارق ال  يرااي  بالرااررة الجمياال عن ااا   لتسااة  ياا  رو  اننسااان أساارارها , وتشاا  ل ااا

  ال  يري ي  أنس  ال ا   لذكرها واست بال او هذه انعمانيي الت  ترعى إلي ا     ثم يذكر

  يم   ذي قوة عنر ذي العر  مةين   مطاو ثم أمين(   إنه لرو  رسو  كر )

هاذا الراو  وأ لغاه       مال هذا الررنن , وهذا الوص  لليوم اآلرر     لراو  رساو  كاريم     وهاو هبريال الاذي إن
  يرار قوله باعتبار تبليغه  

هاو الاذي عراو      )ذي  يربه صفي هذا الرسو  , الذي ارتير ل مل هذا الرو  وإ الاه    )كريم(عنر ربه   ويذكر
عنار ذي العار  مةاين(    يا  مراماه ومةانتاه     ) قوة(    مما ياو   باأن هاذا الراو  ع تااج يا   ملاه إلاى قاوة  

مطااو ثم(هنااك يا  الماض ا علاى  )أماين(    علاى ماا ع مال وماا ) . وعنار مان   عنار ذي العار  العلا  ا علاى
  يبل     

تاو   بعناعااي هللا  كماا   بةراماي هاذا الرااو  وضاخامته وساموه كاذلك وارتفاعااه  الرافا  يا  مجموع ااا تاو  وهاذه
الرساالي إلياه , ويبلاا  الاو   إلاى النباا   لي مال ساب انه باننساان ,  تاى ليختااار هاذا الرساو  صاا   هااذه الرافي

 -سااب انه  - الاذي   عساااوي يا  ملااك هللا شايلا , لااو  أن هللا , الكاائن المختاار منااه     وها  عناعااي تخجال هااذا
  هذه الكرامي   فيةرمه يتفضل عليه

  رد ات اما  الكفار للرسو  وإثبا    يري الو   27 - 22الراب و الررس

صاا بةم(    عريتماوه  اع المعرياي )ي او صفي الرسو  الذي  مل الرو  وأداه , يأما الرسو  الذي  ملاه إلايةم ي ذه
مااااا ترولااااون   وتااااذهبون ياااا  أمااااره المااااذاه  ,  فيااااه عماااارا طااااويال   يمااااا لكاااام  ااااين هاااااءكم بااااال ع ترولااااون 

  الغي  الذي ع رثكم عنه عن عرينو على وهو)صا بةم(الذي   تج لون   وهو ا مين

شايطان رهايم    براو  وماا صاا بةم بمجناون   ولرار رنه باا يع المباين   وماا هاو علاى الغيا  بضانين   وماا هاو)
  يأين تذهبون   إن هو إ  ذكر للعالمين(   
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وأمانتاه وتثبتاه , قااالوا  وصاارقه قاالوا عان النباا  الكاريم الاذي ععريوناه  اع المعرياي , ويعريااون رها اي عرلاه , ولرار
بعضا م هاذا كيارا لاه ولرعوتاه كماا ورد   اذلك ا رباار  قاا  عنهوإنه مجنون   وإن شيطانا يتنز  عليه بماا عراو   

  البشر فيما عألفون ويع رون   وتمشيا م  ظن مالرو  الذي   عروله  هذا   وقاله بعض م عجبا ودهشي من

 
 

( ِلَمان َشااء ِمانُكْم َأن َعْساَتِ يَم 27ِذْكار  لِّْلَعااَلِميَن ) ِإ    ( ِإْن ُهاوَ 26( َياَأْيَن تَاْذَهُبوَن )25ُهاَو ِبَراْوِ  َشاْيَطاٍن َرِهايٍم ) َوَماا
  (29َلِميَن )ِإ   َأن َعَشاَء ّللا ُ َر   اْلَعا َتَشاُؤونَ  ( َوَما28)

البعيار   وأن الشايطان عما  بعاض  بالغي  لكل شاعر شيطانا عأتيه بالرو  الفرير   وأن لكل كاهن شيطانا عأتيه أن
التعلياال الو ياار الرااادق , وهااو أنااه و اا  وتنزياال ماان ر   وتركااوا الناااس يينطااع علااى لسااان م بااالرو  الغرياا   

  العالمين  

الجميلاي   لياو   إلاى  مشااهره مان الساورة عان هماا  الكاون البارع  , و يوياي الرارنن ع ارث م يا  هاذا المرطا  يجااء
ذلاك الجماا    علاى ايار مثاا    ولي ارث م برافي  أنشاأ  قلوب م بأن الررنن صادر عن تلك الراررة المبرعاي , التا 

ساو  الكاريم وهاو صاا ب م الاذي عرياوه   ايار مجناون   والاذي رأى الر  .  لغاه الرسو  الذي  مله , والرساو  الاذي
الغيا   علاى با يع المبين الواضح الذي تتم فيه الرؤيي عن عراين   وأناه [   و لمانتمن , الرؤيي  ع -هبريل  -

ومااا هااو برااو  شاايطان ). واليرااين ,   تظاان بااه الظنااون ياا  ربااره الااذي يرويااه عنااه , يمااا عريااوا عنااه إ  الراارق
يااأين تااذهبون  (    أياان تااذهبون ياا   ةمةاام ):مسااتنكرا  مرهيم(يالشااياطين   تااو     ااذا الاان ن الرااويم   ويسااأل

  وهو يواه ةم أينما ذهبتم   ال ع وقولكم   أو أين تذهبون منرريين عن

مان  اول م    )للعاالمين(   الكاون  هو إ  ذكر للعالمين ذكر يذكرهم ب  يري وهودهم , و  يري نشاأت م , و  يراي إن
مطاردة   كماا تشا ر مثال هاذه النراو  المةياي    م اصرة عوة ي  مةي  ي و دعوة عالميي من أو  مر لي   والر

   

  الررنن هرى لمن يرير انسترامي وال راعي 28الخام و الررس

مسانولون عان أنفسا م , وقار  إذن هذا البيان المو   الرقيع يذكرهم أن طريع ال راعي ميسر لمن يرير   وأن م وأمام
  من  م هللا هذا التيسيرو

  منكم أن عست يم(    لمن شاء)

وينفا  كال ريباي , ويسار   , عست يم على هرى هللا , ي  الطرياع إلياه , بعار هاذا البياان , الاذي عةشا  كال شاب ي أن
عساترم ي او مسانو  عان ان راياه   يرار كاان أماماه  لم كل عذر   ويو   إلى الرل  السليم بالطريع المست يم   يمن

  أن عست يم  
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ب يان عراع  علاى الرلا   والثرال رى ومو يا  انعماان يا  ا نفا  واآليااق مان الراوة والعماعأن د ئل ال  والواق 
إلي اا بأسالو  الرارنن الماو   الماوق    وماا  التوهياه التفلال مان ضاغط ا إ  بج ار متعمار   وبخاصاي  اين عسام 

  من يرير أن ين ر    ي  اير عذر و  مبرر   إ  -بعر ذلك  -ين ر  عن طريع هللا 

  ال راعي  ير هللا ي ب ا لمن عطلب ا 29السادسو ررسال

  يراي أن المشايلي  . مشايلت م ساجل علاي م إمةاان ال ارى , ويسار ا ساترامي , عااد لترريار ال  يراي الكبارى وراء يإذا
  الفاعلي من وراء كل ش ء ه  مشيلي هللا سب انه    

  وما تشاؤون إ  أن عشاء هللا ر  العالمين(   )

يإعطاااؤهم  ريااي  . أماار   عف مااوا أن مشاايلت م منفراالي عاان المشاايلي الكباارى , التاا  يرهاا  إلي ااا كاالكاا   وذلااك
  بةل ش ء كان أو عةون   الم يطي ا رتيار , ويسر ا هتراء , إنما يره  إلى تلك المشيلي  

ور انعمااان  التراا تراا يح النرااو  التاا  ععراا    ااا الراارنن الكااريم عناار ذكاار مشاايلي الخالئااع , يااراد   ااا وهااذه
مشايلي هللا   وأن ماا عاأذن باه للنااس مان قاررة  إلاى وشموله لل  يري الكبيرةو  يري أن كل ش ء ي  هذا الوهود مرده

 الطاعيالمطلراي نرر وتر ير   شأنه شأن ما عأذن به للمالئكاي مان تررير على ا رتيار هو طر  من مشيلته كةل

يانمرون   ي او طار  مان مشايلته كإعطااء النااس الراررة علاى ارتياار  ماا لماا يانمرون , والراررة الكاملاي علاى أداء
  والبيان   التعليم أ ر الطريرين بعر

إلاى المشايلي الكبارى  وليلتجلاوا  ار مان إقارار هاذه ال  يراي يا  تراور المانمنين , ليارركوا ماا هاو ال اع لذاتاه   و 
 وما يرعون ي  الطريع   عأرذون  عطلبون عنرها العون والتوييع , ويرتبطون   ا ي  كل ما
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 ا نفطار سورة

 

َماء انَفَطَرْ  ) ِإَذا اَرْ  ) اْلِبَ اارُ  ( َوِإَذا2( َوِإَذا اْلَكَواِكُ  انَتثَاَرْ  )1الس  اا4( َوِإَذا اْلُرُباوُر ُبْعِثاَرْ  )3ُيجِّ  ( َعِلَماْل َنْفا   م 

َمْل  َرْ  ) َقر  نَساُن َما َار َك 5َوَأر  اا7ال ِذي َرَلَرَك َيَسو اَك َيَعَرَلَك ) (6) اْلَكِريمِ  ِ َربِّكَ ( َعا َأي َ ا انِْ  َشااء ( ِي  َأيِّ ُصاوَرٍة م 

  (8َرك َبَك )

  ا نفطار سورة

  بسورة اننفطار تعريف

تتخاذ ل اا شخراايي  ولكن اا هاذه الساورة الررايرة عان ا نراال  الكاون  الاذي تت ارة عنااه ساورة التكاوير   تت ارة
البشاري يي اا   وإلاى لمساا  وإعراعاا   بالرلا  راصاا   اا , وتتجاه إلاى مجاا   راصاي   اا تطاو  أرارى , وسامتا

  وإن كان ي  طياته وعير   . عتا  من لون هرير   هادو عميع   لمسا  كأن ا

الشااأن ياا  سااورة  هااو كمااا -ثاام يإن ااا تختراار ياا  مشاااهر ا نرااال  , يااال تكااون هاا  طاااب  السااورة الغالاا   وماان
الساورة الموساير    ي او ع مال هاذا الطااب   إعرااو  ن هو العتا  أهرأ , وإعراو العتاا  أبطاأ     وكاذلك -التكوير 

  ! والتوايع   ييتم التناسع ي  شخريي السورة

الربااور ك ااا    وبعثاارة تت اارة ياا  المرطاا  ا و  عاان انفطااار السااماء وانتثااار الكواكاا  , وتفجياار الب ااار إن ااا
  ا قرمل وأرر  , ي  ذلك اليوم الخطير    مرا بي لعلم كل نف  بم

رباه يياو  النعماي يا  ذاتاه  مان المرط  الثان  تبرأ لمسي العتاا  المبطناي بالوعيار , ل اذا اننساان الاذي يتلراى وي 
و  عشااةر علاى الفضال والنعمااي والكرامايو)عا أي ااا  , قارره ورلرتاه , ولكناه   ععاار  للنعماي  ر اا , و  ععاار  لرباه

  رلرك يسواك يعرلك   ي  أي صورة ما شاء ركبك(    الذي ا ارك  ربك الكريماننسان م

 

 

يِن ) َكال   ُ وَن ِبالرِّ  َلِف  ( ِإن  اْ َْ َرارَ 12( َعْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن )11َكاِتِبيَن ) ِكَراماً  (10( َوِإن  َعَلْيُكْم َلَ اِيِظيَن )9َ ْل ُتَكذِّ

اَر َلِف  َهِ يٍم )( َوِإن  الْ 13َنِميٍم ) ينِ  ( َعْرَلْوَنَ ا َيْومَ 14ُفج    (16َوَما ُهْم َعْنَ ا ِبَغاِئِبيَن ) (15) الرِّ

وعان هاذا التكاذي   -بال ساا   أي -المرط  الثالان عرارر علاي هاذا الج اود واننكاار   ي ا  التكاذي  بالارين  وي 
ينكار عاقبتاه وهازاءه الم تاومو)كال    ال تكاذ ون و  , توكيارا ينشأ كل سوء وكل ه ود   ومن ثم ينكار هاذا ال ساا 
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 كاتبين   ععلمون ما تفعلون   إن ا  رار لفا  نمايم   وإن الفجاار لفا  ه ايم   كراما بالرين   وإن عليةم ل ايظين

  يوم الرين   وما هم عن ا بغائبين(    عرلون ا

وتفارد هللا ساب انه  , مان كال  او  فياه المرطا  ا ريار فيراور ضاخامي ياوم ال ساا  وهولاه , وتجارد النفاوس يأماا
ياوم   تملاك نفا  لانف  شايلا , وا مار يوملاذ  ? الارين بأمره الجليلو)وما أدراك ما يوم الرين   ثم ما أدراك ما ياوم

  هلل(   

  بشتى الطرق وا سالي    كله ي  مجموع ا  لري ي  سلسلي انعراعا  والطرقا  الت  يتو ها هذا الجزء يالسورة

  بعض مشاهر ال يامي ي  الطبيعي 5 - 1ا و و ررسال

علماال نفاا  مااا قاارمل  . بعثاار  إذا السااماء انفطاار  , وإذا الكواكاا  انتثاار  , وإذا الب ااار يجاار  , وإذا الربااور)
  وأرر (   

يير يار الراررة باالتغ تتناولاه ت رثنا ي  السورة الماضيي عن انع اء الذي يتسر  ي  ال   مان رؤياي هاذا الكاون  وقر
هاذا الكاون الكبيار   وقلنااوإن هاذا انع ااء يتجاه إلاى  يا  , وت زه هزة ا نراال  المثيار , ياال يبراى شا ء علاى  الاه

هاذا الوهاود , إ  هللا ساب انه راالع هاذا الوهاود , البااق  بعار أن عفناى كال  يا  رلا  الانف  مان كال ماا تاركن إلياه
ا مااان  عناارها ا تااي الرائمااي التاا    ت ااو  و  تاازو  , ليجااربالرلاا  إلااى ال  يرااي الو ياارة الث وا تجاااه موهااود  

مااا كاان عع ااره ثا تااا مسااتررا منتظمااا  كاال وا ساتررار , ياا  مواه ااي ا نرااال  وا ضااطرا  والزلزلاي وا ن يااار , ياا 
  ! المعبود انتظاما يو   بالخلود   و  رلود إ  للخالع

يا  مواضا  أررىوقاا   الساماء أي انشراق ا   وقر ذكر انشاراق هنا من مظاهر ا نرال  انفطار السماء     ويذكر
وقااا  ياا  ساورة ال اقيو)وانشاارل السااماء   ي اا   . يا  سااورة الر منو)يااإذا انشارل السااماء يكاناال وردة كالاارهان( 

إذا السااماء انشاارل      (    يانشااراق السااماء   يرااي ماان  رااائع ذلااك ):ا نشااراق يوملاذ واهيااي(    وقااا  ياا  سااورة
عان هيلاي  الراو  أما المررود بانشراق السماء على وهه الت ريار فيراع  الراو  باه , كماا عراع  . العري  ومالي

هيلاي الكاون المنظاور , وانت ااء  يا  ا نشاراق التا  تكاون     وكال ماا عساترر يا  ال ا  هاو مشا ر التغيار العنياف
  لرقيع    هذا النظام ا ي  نظامه هذا المع ود , وانفرا  عرره , الذي عمسك به

معاه يا  أيالك ااا  تجاري  يا  تكاوين هاذا المشا ر ماا ياذكر عان انتثاار الكواكا    بعاار تماساة ا هاذا الاذي ويشاارك
ت يم على وه  اا يا  هاذا الفضااء الاذي    و  بسرعا  هائلي مرعبي , وه  ممسةي ي  دارل مرارات ا   تتعراها ,

اياار  -وأيلتاال ماان ذلااك الربااا  الوثيااع  -وم ينت اا  أهل ااا ل ااا ياا سااير  كمااا -ععلاام أ اار لااه ن اعااي   ولااو انتثاار  
  وي فظ ا , لذهبل ي  الفضاء  ردا , كما تذه  الذرة الت  تنفلل من عرال ا   عشرها الذي -المنظور 
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ع تمال أن عةاون هاو  كماا الب اار ع تمال أن عةاون هاو امتالؤهاا وامرهاا لليابساي وطييان اا علاى ا ن اار   وتفجيار
إلاى هاذين الغاا.ين كماا كانال قبال أن عاأذن  مياه اا لاى عنرريهوا كساوهين وال يارروهين   يتت او تفجيار مائ اا إ

كماا عرا  يا  تفجيار  -ع تمل أن عةون هو تفجيار ذرا  هاذين الغاا.ين  كذلك هللا  تجمع ما وتكوين الب ار من ما  
الرنا ال ال اضارة  تعتبرهاذه ال او  ب يانالياوم     فيةاون هاذا التفجيار مان الضاخامي و  وال يرروهينياي الرنا ال الذرياي

أو أن عةااون   يلااي أرارى اياار ماا ععاار  البشاار علاى كاال  اا      إنمااا هااو  . . المروعاي لعاا  أطفاا  ساااذهي  
  أعرا  البشر ي   ا  من ا  وا    تع ره ال و  الذي لم

 ذاتاه عرا  يا  ذلاك الياوم  ادثاا  الرباور     إماا أن تكاون بساب  مان هاذه ا  اراة الساابري   وإماا أن تكاون  وبعثارة
لتتلراى  -كماا أنشاأها أو  مارة  -الت  أعااد هللا إنشااءها  ا هساد الطويل , الكثير المشاهر وا  راة   يتخرج من ا

   سا  ا وهزاءها    

أي ماا يعلتاه  . .(وأرار  هاذا ويتناساع معاه قولاه بعار عار  هاذه المشااهر وا  اراةو)علمل نفا  ماا قارمل ينيار
مان نثاار يعل اا   أو ماا اساتمتعل باه يا  الارنيا  وراءهاا ماا يعلتاه أريارا   أو ماا يعلتاه يا  الارنيا , وماا تركتاهأو  و 

  . بعرها و رها , وما ادررته ل ررة

ل اا كترويا  هاذه  مروعاا أعاي  اا  سايةون علام كال نفا    اذا مراا با لتلاك ا هاوا  العظاام   ووا ارا من اا علاى
  المشاهر وا  راة كل ا  

أرشاع وأوقا      كماا  ولكناه الررنن  الفرير عراو و )علمال نفا (    وهاو عفيار مان ه اي المعنىوكال نفا    والتعبير
وقعاه العنياف الاذي عشابه عنا  تلاك المشااهر  العلام أن ا مر   عر  عنار  ارود علم اا بماا قارمل وأرار    يل اذا

  را   يإذا هو أرشع كذلك وأوق   دون أن يذكره ن الظل الكونيي المترلبي   والتعبير يلر  هذا

  عتا  اننسان والجماد ي  رلع هللا له 8 - 6الثان و الررس

اننساان ال اضار , ياإذا  واقا  هاذا المطلا  الماوق  المنباه لل اواس والمشااعر والعراو  والضامائر , يلتفال إلاى وبعار
رف  , ويي ا تاذكير  نعماي هللا ا ولاى  ويي ا وعير , هو اايل  ه سادر     هنا يلم  قلبه لمسي يي ا عتا  رض 

علاى  اين عملاك رباه أن يركباه يا  أي صاورة تتجاه إلي اا مشايلته   ولكناه  الساويي عليهونعمي رلره ي  هاذه الراورة
  الرورة السويي المعترلي الجميلي     وهو   عشةر و  عرررو هذه ارتار له

  ركبك(    شاء سواك يعرلك , ي  أي صورة ماعا أي ا اننسان ما ارك  ربك الكريم , الذي رلرك ي)

إنسانيته  التا    اا تمياز عان ساائر " هذا الخطا و )عا أي ا اننسان(ينادي ي  اننسان أكرم ما ي  كيانه , وهو إن
  هللا له , وكرمه الفائض عليه   إكرام ا  ياء   وارتف  إلى أكرم مةان   وتجلى يي ا
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علياك رباك , راعياك  تكارم جليالو )ماا اارك  رباك الكاريم  (عاا أي اا اننساان الاذيعع باه ذلاك العتاا  الجميال ال ثام
ماا الاذي اارك  رباك , يجعلاك تررار يا   راه ,  اننساان ومربياك , بإنساانيتك الكريماي الواعياي الرفيعاي     عاا أي اا

له وباره   ومان وهاو رباك الكاريم , الاذي أاارق علياك مان كرماه ويضا ? هانباه وتت ااون يا  أماره , ويساوء أدباك يا 
يا   ينبغا  التا  تميازك عان ساائر رلراه , والتا  تمياز   اا وتعرال وتاررك ماا ينبغا  وماا   إنساانيتك هاذا انااراق

  هانبه  

المشاتمل علاى الكثيار مان  , عفرل شيلا مان هاذا الكارم انل ا  , الاذي أهملاه يا  الناراء الماو   العمياع الر لاي ثم
المغاارق علاى اننساان المتمثاال يا  إنسااانيته  انل ا  رال شاايلا مان هاذا الكاارمانشاارا  المضامرة ياا  التعبيار   عف

يا  هاذا التفرايل إلاى رلراه وتساويته وتعريلاه   وهاو الراادر علاى أن يركباه  فيشاير الت  ناداه   ا يا  صارر اآلعاي  
فيضاه  ومان وياع مشايلته   يارتيااره هاذه الراورة لاه منبثاع مان كرماه و اره , ومان يضاله و اره , صاورة يا  أي

  المغرق على هذا اننسان الذي   عشةر و  عررر    ل عغتر ويسرر  

  عا أي ا اننسان ما ارك  ربك الكريم الذي رلرك يسواك يعرلك  (   )

إنساانيته , ويبلا  مان الرلا  شاغايه وأعماقاه , ورباه الكاريم  تساتير  رطاا  ي از كال ذرة يا  كياان اننساان  اين إناه
 الاذي ويذكره هذا الجميل ,  ينماا هاو ساادر يا  الترراير , سا ء ا د  يا   اع ماو ه , جليلال ععاتبه هذا العتا 

  رلره يسواه يعرله    

أمر عسات ع التار ر الطويال  , والوظيفي رلع اننسان على هذه الرورة الجميلي السويي المعترلي , الكاملي الشةل إن
الاذي أكرماه   اذه الخلراي , تفضاال مناه ورعاعاي ومناي   يرار  , مالكاري , والشةر العميع , وا د  الجام , وال ا  لرباه

  أعي صورة أررى عشاؤها   يارتار له هذه الرورة السويي المعترلي الجميلي   ي  كان قادرا أن يركبه

مان  ضاخميا  رلراه   ان اراو اننسان لمخلوق هميل التكوين , ساوي الخلراي , معتار  التراميم , وإن عجائا  وإن
  و , وأعج  من كل ما يراه  وله  إدراكه ه

الرو ا  ساواء , وها   تكويناه الجما  والسواء وا عترا  لتبرو ي  تكوينه الجسري , ويا  تكويناه العرلا  , ويا  وإن
  تتناسع ي  كيانه ي  هما  واستواء  

وسا  الكامال الت مجاا  منلفا  كاملي ي  وص  كما  التكوين اننساان  العضاوي ودقتاه وإ ةاماه ولاي  هناا وهناك
  ي  عر  عجائ  هذا التكوين   ولكنا نكتف  بانشارة إلى بعض ا    

الجلااري    والج ااا. ا ه اازة العامااي لتكااوين اننسااان الجسااري     الج ااا. العظماا    والج ااا. العضاال    هااذه
  والج ااا.  والج ااا. اللمفاااوي  . التناساال  والج ااا. ال ضاام    والج ااا. الاارموي   والج ااا. التنفساا    والج ااا.
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والسم  والبرر     كل من ا عجيباي   ترااس إلي اا كال العجائا   والشم العرب    والج ا. البول    وأه زة الذوق 
  مرهوشا أمام ا   وينسى عجائ  ذاته وه  أضخم وأعمع وأدق بما   عراس   اننسان الرناعيي الت  عر 

 ال مان  -من الراع  هارا  وإنه مي العجائ  الطبيميي الفذة  ترو  مجلي العلوم اننجليزييوإن ير اننسان ي  مرر"
والرااررة وساارعي التكيااف   ي ينمااا ترياار قااراءة  البساااطي أن تبتكاار نلااي تضااارو الياار البشااريي ماان  ياان -المساات يل 

المالئام للرااراءة   وهااذه اليار هاا  التاا  ترا ح وضااعه تلرائيااا   و ينمااا  الوضاا  كتاا  تتناولااه  ياارك , ثام تثبتااه ياا 
 الضاغ  تضا  أصاابعك ت ال الورقاي , وتضاغ  علي اا بالررهاي التا  ترلب اا   اا , ثام يازو  صاف اته لا  إ ارىتر

مان ملعراي , إلاى ساةين ,  اننساان برلا  الورقاي   واليار تمساك الرلام وتكتا  باه   وتساتعمل كاياي اآل   التا  تلازم
نساان     والياران تشاتمالن علاى ساب  وعشارين يرياره ان ماا إلاى نلاي الكتاباي   وتفاتح النواياذ وتغلر اا , وت مال كال

  لكل من ما     العضال  عظمي وتس  عشرة مجموعي من

دقيراي معرارة ,  [ قاوس إن هازءا مان أذن اننساان [ ا ذن الوساطى و هاو سلسالي مان ن او أربعاي ن    نياي ["و
لاي موساي يي   ويبارو أن اا معارة تشابه ن ال نياا  متررهاي  نظاام باال  , يا  ال جام والشاةل , ويمةان الراو  باأن هاذه

وقاا  صااو  أو ضااجي , مان قراا  الرعاار إلااى  ةيااف الشااجر    كاال ب يان تلااتر  وتنراال إلااى المااخ , بشاةل مااا ,
  أداة موسي يي ي  ا ركسترا وو رت ا المنسجمي       كل يضال عن المزين الرائ  من أنغام

وهاا  أطاارا   الضااوء ن مليونااا ماان مسااتربال ومركااز  اسااي انبرااار ياا  العااين التاا  ت تااوي علااى مائااي وثالثااي"
والاذي تعتبار  ركتاه  إرادعاي , الاذي عمنا   , ا عرا  , ويروم ب مايت ا الجفن ذو ا هرا  الاذي عري اا لايال ون اارا

 مان ظاال    العينعةسار مان  ارة الشام  بماا تلرا  ا هارا  عل ا كماا عن اا ا ترباي والاذرا  وا هساام الغريباي ,

ععار  باسام الارموو ,  والاذي وة على هذه الوقاعاي تمنا  هفاا  العاين , أماا الساائل الم اي  باالعينالجفن عال و ركي
  ي و أقوى مط ر          

ياا   لمااا   الرائمااي وه ااا. الااذوق ياا  اننسااان هااو اللسااان , ويرهاا  عملااه إلااى مجموعااا  ماان الخالعااا الذوقيااي"
والعرسايي ويغاذي ال لماا  ياروو مان  والفطرياي ا الخيطياياشاائه المخااط    ولتلاك ال لماا  أشاةا  مختلفاي , يمن ا

عنار ا كال ا عراا  الذوقياي , يينترال ا ثار إلاى الماخ    وتتاأثر العرا  اللساان  البلعاوم  , والعرا  الاذوق   
 الفم ,  تى عمةن لونساان أن يلفا  ماا ع ا  أناه ضاار باه , وباه ع ا  المارء المارارة أو  وهذا الج ا. موهود ي 

تساعي ن   مان نتاوءا   علاى والبرودة والسخوني , وال امض والملح , والالذو ون اوه   وي تاوي اللساان , ةوال الو 
عاارد ا عرااا    ومااا  جم ااا   وكيااف  يكاام الاذوق الرقيرااي , يتراال كاال نتااوء من ااا بااالمخ بااأكثر ماان عراا   

  تعمل منفردة , وتتجم  بان ساس عنر المخ     

أن ااء الجسام    كاياي عسيطر على الجسام سايطرة تاماي مان شاعيرا  دقيراي تمار يا  ويتكون الج ا. العرب  الذي"
تاأثر هازء مان أهازاء الجسام , ولاو كاان ذلاك  ماا وتترل بغيرها أكبر من ا   وهذه بالج ا. المركزي العرب    ياإذا

كاز المنتشارة يا  نرلال الشاعيرا  العرابيي هاذا ان سااس إلاى المرا , لتغيار بساي  يا  درهاي ال ارارة باالجو الم اي 
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 إلى المخ  ين عمةنه أن يترر    وتبل  سرعي ساريان انشاارا  والتنبي اا  يا  ان ساس الجسم   وهذه توصل

  مائي متر ي  الثانيي     ا عرا 

علاى أناه ماواد افال ,  نأكلاه ون ن إذا نظرنا إلاى ال ضام علاى أناه عملياي يا  معمال كيمااوي , وإلاى الطعاام الاذي"
  ما عرا المعرة نفس ا   ينكل ا أنه عمليي عجيبي   إذ ت ضم ترريبا كل ش ءيإننا نررك تو 

أو تفكيار ياا  كيةيااي  , ياأو  نضاا  يا  هااذا المعماال أنواعاا ماان الطعااام كماادة افاال دون أي مراعاااة للمعمال نفسااه"
أي قارر ماان والسامك المرلا  , ونااريع ا با وال نطاي معالجاي كيميااء ال ضام لااه   يان ن نأكال شارائح الل اام والكرنا 

  الماء    

صان  مان الطعاام إلاى  كال ومن  ين هذا الخلي  تختار المعرة تلك ا شاياء التا  ها  ذا  يائارة , وذلاك  ت طايم"
 روتيناا  هريارة , ترابح ااذاء لمختلا  الخالعاا  إلاى أهزائه الكيماويي دون مراعاة للفضال  , وتعير تكاوين البااق 

وال ريار وكال الماواد ا رارى الضاروريي , وتعنا  بعارم ضاياو ا هازاء  والياود   وتختار أداة ال ضم الجير والكبريال
 , منتظماي إنتااج ال رموناا  , وباأن تكاون هميا  ال اهاا  ال يوياي لل يااة  اضارة يا  مراادير وبإمةاان الجوهرياي ,

ئااي , مثاال كاال  الااي طار  للراااء ومسااتعرة لمواه ااي كاال ضاارورة   وهاا  تخاازن الاارهن والمااواد ا  تياطيااي ا راارى ,
إنناا نرا  هاذه ا ناواو التا    ت راى مان الماواد  . تعليلاه الجاوو , وتفعال ذلاك كلاه باالرام مان تفكيار اننساان أو

 النظار كليااي ترريبااا عمااا نتناولااه , معتمارين علااى مااا ن ساابه عمليااي ذاتياي [ براار  يا  هااذا المعماال الكيماااوي ,

إلاى كال رلياي مان  باساتمرار ذه ا طعمي وتج ز من هرير , ترارمنبرائنا على ال ياة   و ين تت لل ه [ أوتوماتيةيي
كلااه علااى وهااه ا ر    ويجاا  أن عةااون  البشااري   اليااين الخالعااا , التاا  تبلاا  ماان العاارد أكثاار ماان عاارد الجاان 

لاى ساوى تلاك الماواد التا  ت تااج إلي اا تلاك الخلياي المعيناي لت ويل اا إ يورد التورير إلى كل رليي يردعي مستمرا , وأ 
  وشعر وعينين وأسنان , كما تتلراها الخليي المختري   ول م عظام وأظاير

ينتجاه أي معمال ا تكاره ذكااء اننساان   وهاا هناا نظاام للتوريار  مما هنا إذن معمل كيماوي ينتن من المواد أكثر ي ا
  أو التو.ي  عريه العالم   ويتم كل ش ء فيه بمنت ى النظام     للنرل أعظم من أي نظام

قار  -إعجا.هاا الواضاح  علاى -ه ا. من أه زة اننسان ا ررى عرا  فيه الش ء الكثير   ولكن هذه ا ه زة  وكل
العرليااي والرو يااي الفرياارة التاا  هاا   ررائرااه عشاااركه يي ااا ال يااوان ياا  صااورة ماان الرااور   إنمااا تبرااى لااه هااو

  رلك(  بعر نرائهو )عا أي ا اننسان(   الذي رلرك يسواك يع):راصي موض  ا متنان ي  هذه السورة   برفي

ناررك   والعرال   ياررك ذاتاه  ماا اندراك العرل  الخا  , الذي   نرري كن ه   إذ أن العرل هاو أداتناا ندراك هذا
  و  يررك كيف يررك   

ن اا   إناه أيان عختز  ولكان المرركا      نفر  أن ا كل ا ترل إلى المخ عن طرياع الج اا. العراب  الارقيع   هذه
التاا  هاا  متوساا  عمااره إلااى ن    عامااا لااو كااان هااذا المااخ شااريطا مسااجال   تاااج اننسااان ياا  رااال  السااتين
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والكلماا  والمعاان  والمشااعر والتاأثرا  , لكا  ياذكرها  الراور المالياين مان ا متاار ليساجل علي اا هاذا ال شار مان
  بعر عشرا  السنين   يعال بعر ذلك , كما يذكرها

ليجعال من اا ثراياي  , المفاردة نلا   اين الكلماا  المفاردة والمعاان  المفاردة , وال اوادة المفاردة , والراوركياف ي ثام
  إلى اندراك   ومن التجار  إلى المعريي   المرركا  مجمعي   ثم ليرتر  من المعلوما  إلى العلم   ومن

مميزاتااه    أعلااى رااه , وليسالهاا  إ ارى ررااائي اننساان الممياازة     وها  ماا  هاذا ليساال أكبار ررائ هاذه
الااذي عراال هااذا الكااائن بجمااا   , الخااا  ي نالااك ذلااك ال ااب  العجياا  ماان رو  هللا     هنالااك الاارو  اننسااان 

المجن اي الوضاايلي مان ا ترااا  باالمطلع الااذي لاي  لااه  الل ظاا  الوهاود , وهماا  رااالع الوهاود   ويمن ااه تلاك
  الوهود  ي  هذا  الجما   رود   بعر انترا   ومضا 

والاذي  -ال سايي     للمارركا  وهال هاو ععلام ماا هاو أدناى وهاو إدراكاه -الرو  الذي   ععر  اننساان كن اه  هذا
ا ر    ويراله باالمض ا علاى , وي يلاه لل يااة  هاذه عمتعاه  ومضاا  مان الفار  والساعادة العلوياي  تاى وهاو علاى

    انل   ي  ذلك العالم السعير  إلى الجما وللنظر المرسومي ب ياة الجنان والخلود  

بإسامهو )عاا أي اا  عخاطباه الارو  هاو هباي هللا الكبارى ل اذا اننساان   وهاو الاذي باه صاار إنساانا   وهاو الاذي هاذا
هاذا العتاا  المباشار مان هللا لونساان    يان (? الكاريم اننسان(    ويعاتبه ذلك العتا  المخجل   )ما ارك  ربك

 ماذنبا مغتارا ايار مرارر لجاال  هللا , و  متاأد  يا  هناباه     ثام يواه اه مررارا يرا  أماماهف -سب انه  -ينادعه 

  بالنعمي الكبرى   ثم بالتررير وسوء ا د  والغرور   بالتذكير

الاذي عرفاه  اين ياري  الموقا  عتا  مذي       ين يترور  اننسان    يري مررره , و  يراي مخباره , و  يراي إنه
  عه ذلك النراء , ثم ععاتبه هذا العتا وربه , وهو يناد

  ركبك(    شاء عا أي ا اننسان ما ارك  ربك الكريم   الذي رلرك يسواك يعرلك , ي  أي صورة ما)

وارااتال   , ال سااا  ويرارر   يرااي - يااوم ال سااا   -وهاا  التكاذي   -عةشاا  عان علااي الغاارور والترراير  ثام
  الجزاء , ي  توكير وتشريرو

كاال    ال تكاذ ون بالارين   وإن علايةم ) ا  ارار عان الفجاار وايتاراق الرقاباي علاى اننساان 16 - 9لانوالثا الاررس
ياوم الارين  عرالون ا كاتبين , ععلمون ما تفعلون   إن ا  رار لف  نمايم   وإن الفجاار لفا  ه ايم , كراما ل ايظين ,

  , وما هم عن ا بغائبين(   

مان الراو  هريار  لاون  وبل كلمي إضرا  عما مضى من ال رين   ودرو  ي  كلمي ردو و.هر عما هم فيه   وكال
  . . والتروير   لون البيان والتررير والتوكير   وهو اير العتا  والتذكير

This file was downloaded from QuranicThought.com



وعلاي الترراير   يماا  , الغارور يكال    ل تكذ ون بالرين(    تكذ ون بال سا  والمناراذة والجازاء   وهاذه ها  علا)
طاعاي   وقار ترتفا  الرلاو  وتشا  , يتطيا  رب اا  و  والجازاء ثام عسات يم علاى هارى و  ريارعةاذ  الرلا  بال ساا  

و  طمعا ي  ثوابه   ولكن ا تنمن  ياوم الارين وتخشااه , وتتطلا  إلياه , لتلراى  , وتعبره  با فيه ,   رويا من عرابه
عشاتمل علاى أد  و   يلان با   اذا الياوم ,ت به وتشتاق لراءه وتتطل  إليه   يأما  ين عةذ  اننسان تكاذي الذي رب ا

  طاعي و  نور   ولن ع يا فيه قل  , ولن عستير  فيه ضمير  

مناه شا ء , و  ينساى  عضاي   يوم الرين     وأنتم صائرون إليه , وكل ماا عملاتم م ساو  علايةم فياه     تكذ ون 
  . .(تفعلون  منه ش ءو)وإن عليةم ل ايظين , كراما كاتبين , ععلمون ما

وت را  علياه كال ماا  , وتراقباه التا  ترايراه , -مان المالئكاي  -ال اايظون هام ا روا  الموكلاي باننساان  وهان ء
أن نعار  كيفيتااه   يااهلل ععلاام أنناا لاام نوهاا   بمةلفاين عرارر عنااه     ون ان   ناارري كياف عراا  هااذا كلاه , ولساانا

 ن ا ايار دارلاي يا  وظيفتناا ويا  ااعاي وهودناا   ياال ضارورةلنا ي  إدراك ا     رير ا ستعراد ندراك ا   وأنه  

أناه ايار متاروك  البشاري  فيماا وراء المارى الاذي كشافه هللا لناا مان هاذا الغيا    ويةفا  أن عشاعر الرلا  للخاو 
  ويتأد    وهذا هو المررود   , ويستير  سرى   وأن عليه  فظي كراما كاتبين ععلمون ما عفعله , ليرتعش

كراماا(    ليساتجيش يا  الرلاو  ). هو السورة هو كارم وكراماي , يإناه ياذكر مان صافي ال اايظين كاون م  كان  ولما
لي تشام ويسات ي  وهاو بم ضار الكارام مان النااس أن  اننساان إ ساس الخجل والتجمل ب ضرة هن ء الكرام   يإن

  كاال ل ظاتااه وياا  كاال تراار      يكيااف بااه  ااين عشااعر ويتراور أنااه ياا أو عسا  أو يتبااذ  ياا  لفاا  أو  ركااي
  المالئكي)كرام(  يليع أن عطلعوا منه إ  على كل كريم من الخرا  والفعا     من  ا ته ي   ضرة  فظي

الاواقع  ال ا  الرريا   التراور الرارنن ليساتجيش يا  الرلا  البشاري أريا  المشااعر باإقرار هاذه ال  يراي فياه   اذا إن
  إلى اندراك المألو     

  :الكاتبون  ا  رار ومرير الفجار بعر ال سا  , الرائم على ما عةتبه الكرامعررر مرير  ثم

  . .(بغائبين إن ا  رار لف  نميم   وإن الفجار لف  ه يم   عرلون ا يوم الرين   وما هم عن ا)

بار هاو الاذي الج ايم   وال إلاى مرير منكر , وعاقبي مرررة   أن ينت   ا  رار إلى النميم   وأن ينت   الفجاار ي و
ه  كل رير علاى انطاالق   والرافي تتناساع  البر عأت  أعما  البر  تى تربح له عادة وصفي مال.مي   وأعما 

التاا  ترا ل او)الفجار(يي ااا سااوء ا د  والتااوقح ياا  مراريااي انثاام  الراافي ياا  ظل ااا ماا  الكاارم واننسااانيي   كمااا أن
توكيارا  ويزيارها ل م يي اا ظ اورا    )عرالون ا ياوم الارين(   ها  كافء للفجاور   ثام يزيار  اا والج ايم والمعرايي  

يي ا ولاو إلاى  اين   يياتم الترا ال  اين ا  ارار  الوقوو وترريراو)وما هم عن ا بغائبين(  يرارا ا تراء   و  رالصا بعر
  م  .يادة انعضا  والتررير ل الي رواد الج يم   . والفجار   وبين النميم والج يم
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  ال و  يوم الرين وعجز الناس وا مر هلل 19 - 17اب والر  الررس

  إليه ليررر   يرته ععود كان يوم الرين هو موض  التكذي  , يإنه ععود إليه بعر تررير ما عر  فيه   ولما

 

 

يِن ) َوَما ينِ 17َأْدَراَك َما َيْوُم الرِّ   (19)  َنْف   لَِّنْفٍ  َشْيلًا َواْ َْمُر َيْوَمِلٍذ هلل ِ َيْوَم َ  َتْمِلكُ  (18) ( ُثم  َما َأْدَراَك َما َيْوُم الرِّ

مان كال شاب ي يا  عاون أو  وتجارد يا  تضاخيم وت ويال بالتج يال وبماا عراي  النفاوس فياه مان عجاز كامال الذاتيي
  تعاون   وليررر تفرد هللا با مر ي  ذلك اليوم العري و

  وا مر يوملذ هلل(    , شيلا الرين   يوم   تملك نف  لنف وما أدراك ما يوم الرين   ثم ما أدراك ما يوم )

هارا مان أن ع اي   وأهاو  للتج يل مألو  ي  التعبير الررننا    وهاو يوقا  يا  ال ا  أن ا مار أعظام هارا والسنا 
  مألو    كل به إدراك البشر الم رود   ي و يوق كل ترور ويوق كل توق  ويوق 

  وا     السنا  يزير ي  ا ست  وتكرار

الشاامل   وهاو الشالل  العجاز عج ء البيان بما يتناسع م  هذا الترويرو )يوم   تملك نف  لنف  شيلا(    ي و ثم
  م ااا و مل ااا عاان كاال ماان تعاار  ماان  المشااغولي الكاماال   وهااو ا ن سااار وا نكمااا  وا نفرااا   ااين النفااوس

 -المتفارد باا مر يا  الارنيا واآلرارة   ولكان يا  هاذا الياوم وهاو  . ساب انه النفوس   )وا مر يوملذ هلل(    يتفرد باه
و  تغيا   , رفااء هذه ال  يري الت  قر عغفل عن ا ي  الرنيا الغايلون المغرورون   يال ععود   اا تتجلى -يوم الرين 

  عن مخروو و  مفتون  

الماائن يا  مطلع اا    ال اائن لمت ركهذا ال و  الرامل الواهم الجليل ي  ن اعي السورة , م  ذلك ال و  ا ويتالقى
  ذلك العتا  الجليل المخجل المذي    وبين ما وين رر ال    ين ال ولين     وكالهما مذهل م ي  رعي   
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 المطففين سورة

 

  (1لِّْلُمَطفِِّفيَن ) َوْيل  

  المطففين سورة

  لسورة المطففين تررعم

ماا كانال تسات ريه  هانا  إلاى -كانال الارعوة تواه اه يا  مةاي الساورة تراور قطاعاا مان الواقا  العملا  الاذي  هذه
يا   يااة العار  ويا   يااة اننساانيي , وهاو  الجريار من إعراظ الرلو  , وهاز المشااعر , وتوهي  اا إلاى هاذا ال ارة

  من ترور هرير شامل م ي    تتضمنه الرسالي السماويي لضر  , وما

الياوم العظايم ,)ياوم عراوم  يا  يا  أول اا , وها  تت ارد المطففاين بالويال الرطاو من الواق  العملا  تراوره الساورة هذا
أد  الاذين أهرماوا ما  الاذين نمناوا , وتغاامزهم  ساوء الناس لار  العاالمين(    كماا تراوره يا  رتام اا وها  ترا 

  إن هن ء لضالون  ( ) :عن م علي م , وض ة م من م , وقول م

  العظيم   اليوم و ا  ا  رار   ومرير هن ء وهن ء ي  ذلك إلى هان  ما تعرضه من  ا  الفجار وهذا

ويال للمطففاين   الاذين ) :المطففاين تتأل  من أربعي مراط      يبارأ المرطا  ا و  من اا باإعالن ال ار  علاى وه 
يم   عخسارون   أ  عظان أوللاك أن ام مبعوثاون لياوم عظا و.ناوهم إذا اكتاالوا علاى النااس عساتويون   وإذا كاالوهم أو

  . .(? العالمين يوم عروم الناس لر 

باانثم وا عتاراء , وبياان  ودما  المرط  الثان  عن الفجار ي  شرة وردو و.هر , وت رير بالويل وال االك , ويت رة
ال يامي , وعذا  م بال جاا  عان رب ام , كماا  جبال  يوم لسب  هذا العمى وعلي هذا ا نطماس , وتروير لجزائ م

ما  الترذيال والتأنيا و كاال   إن كتاا  الفجاار لفا  ساجين   وماا أدراك ماا  باالج يم ر  قلاوب م , ثاماآلثاام يا  ا 
أثايم , إذا  معتار مرقاوم   ويال يوملاذ للمةاذ ين   الاذين عةاذ ون  ياوم الارين   وماا عةاذ  باه إ  كال كتاا  ساجين  

عةساابون   كااال إن اام عاان رب اام يوملااذ  نواكااا تتلاى عليااه نعاتنااا قا وأساااطير ا ولااين   كااال  اال ران علااى قلااوب م مااا
  هذا الذي كنتم به تكذ ون    :عرا  لم جوبون   ثم إن م لرالوا الج يم   ثم

ل ام   ونضارته التا   المرارر الثالان ععار  الراف ي المرا لاي   صاف ي ا  ارار   وريعاي مراام م   والنمايم والمرطا 
وها  صاف ي ناعماي وضايليو)كال إن  . . ينظارون   رائاكتةيض على وهوه م   والر يع الاذي عشاربون وهام علاى ا

كتاا  مرقاوم , عشا ره المررباون   إن ا  ارار لفا  نمايم , علاى  ? علياون  كتاا  ا  ارار لفا  علياين   وماا أدراك ماا
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 وي  ذلك يليتناي  -ي  وهوه م نضرة النميم , عسرون من ر يع مختوم , رتامه مسك  تعر  ا رائك ينظرون ,

  ومزاهه من تسنيم   عينا عشر    ا المرربون(    - المتنايسون 

وساخريي وساوء أد   إياذاء ا رير عر  ما كان ا  رار يالقوناه يا  عاالم الغارور الباطال مان الفجاار مان والمرط 
  ال  يري الرائم الطويلو عالم   ليض  ي  مرا له ما ن  إليه أمر ا  رار وأمر الفجار ي 

إلاى أهل ام انرلباوا يك اين  انرلباوا ن الاذين نمناوا عضا ةون , وإذا ماروا   ام يتغاامزون , وإذاإن الذين أهرموا كانوا م)
 اايظين   يااليوم الاذين نمناوا مان الكفاار عضا ةون علاى  علاي م   وإذا رأوهم قالواوإن هان ء لضاالون   وماا أرسالوا

  ما كانوا عفعلون  (    الكفار ا رائك ينظرون   هل ثو 

مواه اي واقا  البيلاي ,  يا  م اا تمثال هانباا مان  يلاي الارعوة , كماا تمثال هانباا مان أسالو  الارعوةيا  عمو  والساورة
  للسورة بالتفريل     عرضنا وواق  النف  البشريي       وهذا ما سن او  الكش  عنه ي 

  ذم المطففين ومظاهر التطف  6 - 1ا و و الررس

أ  عظاان أوللاك أن اام  . عخسارون  سااتويون , وإذا كاالوهم أو و.نااوهمويال للمطففينوالاذين إذا اكتااالوا علاى النااس ع)
  مبعوثون ليوم عظيمويوم عروم الناس لر  العالمين  (   

كاان الماراد هاو ترريار أن  وساواء السورة بال ر  ععلن ا هللا على المطففينو)ويال للمطففاين(    والويالوال الك   تبرأ
  من هللا قرار     يالرعاء   ال الين وا رهذا أمر مرض  , أو أن هذا دعاء   ي و ي

 

 

َ.ُنوُهْم ُعْخِسُروَن ) َأو ( َوِإَذا َكاُلوُهمْ 2ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى الن اِس َعْسَتْوُيوَن ) ال ِذينَ    (3و 

.نااوهم عساتويون   وإذا كاالوهم أو و  النااس اآليتاان التاليتااان معناى المطففاين   ي مو)الاذين إذا اكتااالوا علاى وتفسار
  كانوا شراة   ويعطون ا للناس ناقري إذا كانوا بائعين     إذا عخسرون(    ي م الذين يتراضون بضاعت م وافيي

علاى ماا عةسابون يا    ساا  تعج  اآلعا  الثالثي التاليي من أمر المطففين , الاذين يتراريون كأناه لاي  هنااك ثم
عظااايم ياااتم فياااه ال ساااا  والجااازاء أماااام  ياااوم هللا يااا ال يااااة الااارنيا   وكاااأن لاااي  هنااااك موقااا  هاااام   اااين ياااري 

  يوم عروم الناس لر  العالمين  (    ? عظيم العالمينو)أ  عظن أوللك أن م مبعوثون ليوم

عاادة توهاه اهتمام اا إلاى  المةيي لشأن المطففين   ذا ا سلو  ي  سورة مةيي أمر يلفل النظر   يالسورة والترري
وهيمنتاه علاى الكاون والنااس       وك  يراي الاو    , مشايلته ير و رانياي هللا , وانطاالقأصاو  العريارة الكليايوكترر 
 والجزاء   م  العناعي  تكوين ال اسي ا رالقيي ي  عموم ا , وربط ا بأصو  وال سا  والنبوة     وك  يري اآلررة
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والمعاامال   - والميازان الكيال كمساألي التطةياف يا  -أماا التراري لمساألي  اذات ا مان مساائل ا راالق  . العريارة
 يااة المجتما  يا  ظال الرولاي انساالميي ,  لتنظايم برفي عامي , يأمر هاء متأررا ي  السورة المرنيي عنر الترري

  . . ويع المن ن انسالم  , الشامل لل ياة

بعاارة د     عشاا  وهااو ثاام يااإن الترااري ل ااذا ا ماار  ذاتااه ياا  هااذه السااورة المةيااي أماار عساات ع ا نتباااه   وماان
  متنوعي , تكمن وراء هذه اآلعا  الررار    

يزاول اا الكباراء , الاذين  التطةياف ير  أو  على أن انسالم كاان يواهاه يا  البيلاي المةياي  الاي صاارري مان هاذا إنه
خمي تكااد تكاون ا تكاارا   يرار كانال هنالاك أماوا  ضا التا  كاانوا يا  الوقال ذاتاه هام أصا ا  التجاارا  الواساعي ,

عان طرياع الروايال يا  ر لتا  الشاتاء والرايف إلاى الايمن وإلاى الشاام   كماا    اا يا  أياري هان ء الكباراء يتجارون 
  ! ا شعار موسميي كسوق عةاظ ي  موسم ال ن , عرومون يي ا بالرفرا  ويتناشرون يي ا أسواقا ايتت وا

ال اار  , كاانوا طبرااي  هاذه لويال , ويعلان علااي مالررننياي هنااا تشا  بااأن المطففاين الاذين يت ااردهم هللا با والنراو 
ي ام عةتاالون )علاى النااس(      مان النااس      . يريارون  الكبراء ذوي النفوذ , الاذين عملكاون إكاراه النااس علاى ماا

 من ا سبا  , عجعل م عستويون المةيا  والميزان من م استيفاء وقسرا   ولاي  بسب  يكأن ل م سلطانا على الناس

أن اام  المف ااوم هااو أن اام عسااتويون  رااا   وإ  يلااي  ياا  هااذا مااا عساات ع إعااالن ال اار  علااي م   إنمااا المررااود
للناااس أو و.نااوا كااان ل اام ماان  كااالوا ع رالون بالرساار علااى أكثاار ماان  ر اام , ويسااتويون مااا يرياارون إهباارا   يااإذا

ساتيفاء  اع     ويساتوي أن هان ء مان م نرافي و  ا عساتطي  السالطان ماا عجعل ام ينرراون  اع النااس , دون أن
 للتجاارة الربل    أو بسلطان الما  و اهي الناس لما يا  أياري م مناه   وا تكاارهم والجاه عةون هذا بسلطان الرياسي

كانال هنااك  الاي مان  يرار  تاى عضاطر النااس إلاى قباو  هاذا الجاور مان م   كماا عرا   تاى اآلن يا  ا ساواق    
  المبةرة   التطةيف صارري است رل هذه اللفتي

الواقميااي وشاانون ا  لل ياااة أن هااذه اللفتااي المبةاارة ياا  البيلاي المةيااي تشاا  بطبيعااي هااذا الارين   وشاامو  من جااه كماا
هاذا المان ن انل ا  الراويم   يرار كاره هااذه  طبيعاي العملياي   وإقامت اا علاى ا سااس ا رالقا  العمياع ا صايل يا 

ي  التعامل   وهو لم يتسلم بعر .مام ال ياة ا هتماعياي , لينظم اا   ا رالق ال الي الرارري من الظلم وا ن را 
وهام يوملاذ  . المطففاين بروة الرانون وسلطان الرولي   وأرسل هذه الري ي المرويي بال ر  والويل على شريعته ويع

ي سا  ,  ال عن طرياع العريارة الوثنياي  ومشاعرهم   على أروا  الناس -سادة مةي , أص ا  السلطان الم يمن 
صااوته عاليااا ياا  وهااه الغاابن والاابخ  الواقاا  علااى الناااس وهاام  ورياا  كااذلك علااى اقترااادعات م وشاانون معاشاا م  

 المتجاارين بأر.اقااه , الماارا ين الم تكاارين , المساايطرين ياا  الوقاال ذاتااه علااى لكبرائااه هم اارة الشااع  المسااتغلين

 الجماهير

 

ْبُعوُثونَ  َأَ     (6الن اُس ِلَر ِّ اْلَعاَلِميَن ) َعُرومُ  ( َيْومَ 5( ِلَيْوٍم َعِظيٍم )4 )َعُظن  ُأوَلِلَك َأن ُ م م 
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موقظاا للجمااهير المساتغلي    الساماوي  الارين   يكاان انساالم   اذه الراي ي المنبعثاي مان ذاتاه ومان من جاه بأوهاام
لمجتما  بالماا  والجااه المتجبارين , المسايطرين علاى ا بساطوة ولم عةن ق  مخررا ل ا  تى وهو م اصر يا  مةاي ,

  والرين  

هاذه الوقفاي  انساالميي ثام ناررك طرياا مان ا سابا  ال  ي ياي التا  هعلال كباراء قاريش عرفاون يا  وهاه الارعوة ومان
هااءهم باه م مار [   و لاي  مجارد عريارة  الاذي أن هاذا ا مار الجريار -و  ريا   -العنيرة   ي م كاانوا يارركون 

منطوقااي , بااأن   إلااه إ  هللا وأن م ماارا رسااو  هللا   وصااالة  شاا ادة ماان م إ تكماان ياا  الضاامير , و  تتطلاا  
 أسااس و  أوثااان     كااال   لراار كااانوا يارركون أن هااذه العرياارة تعناا  من جااا ع طاام كال أصاانام ع يمون اا هلل  ااال

وياي و  تلتالم ما  تربال مثن   الجاهلياي التا  تراوم علي اا أوضااع م ومراال  م ومراكازهم   وأن طبيعاي هاذا المان ن
المروماا  ا رضايي ال ابطاي التا  تراوم علي اا  كال عنرار أرضا  ايار منبثاع مان عنرارها الساماوي   وأن اا ت ارد

التا  لام تضا  أو.ارهاا   قبال ال جارة و  بعارها   ال ار  التا  تمثال  ال ار  الجاهلياي     ومان ثام شانوا علي اا تلاك
  سالميي     عن مجرد ا عتراد والترور المجردين    كل ا ي  وهه ا وضاو ان أوضاع م الرياو عن

هاذه ال  يراي    يارركون  ع ااربون سايطرة المان ن انساالم  علاى  يااة البشار يا  كال هيال ويا  كال أر  والاذين
وكياان م الزائا      وسالوك م المن ار   , المغترابي يرركون ا هيرا   ويعلماون أن أوضااع م الباطلاي , ومراال  م

  الرويم الكريم   انسالم  ا ه  الت  ي ردها المن ن    هذه كل 

 -ال راوق والواهباا   ساائر ي  أعي صورة من صور التطةياف يا  الماا  أو يا  -البغاة الظلمي المطففون  والطغاة
الاذي   عربال المسااومي , و  المراهناي  ! النظياف هم الذين عشفرون أكثر من ايرهم من سيطرة ذلاك المان ن العااد 

   أنرا  ال لو   , و 

قبال ال جرةوقاا  ا ان  الثانياي أدرك ذلاك الاذين بااععوا رساو  هللا [   و مان ن بااء ا وس والخازرج  يعاي الع باي ولرار
لبيعي رساو  هللا [   و قاا  المبااس  ان عباادة  ان  اهتمعوا إس اقوو رثن  عاصم  ن عمر  ن قتادة أن الروم لما

وعاا معشار الخازرج   هال تاررون عاالم تبااععون هاذا الرهال   قاالواونعم   عو   ان نضلي ا نراري أرو  ن  سالم
وأشارايكم  مرايبي على  ر  ا  مر وا سود من الناس   يإن كنتم ترون أنكم إذا ن ةل أماوالكم تباععونه قا وإنكم

لاه بماا دعوتماوه إلياه كنتم ترون أنكم واياون  وإن قتل أسلمتموه يمن اآلن   ي و  هللا إن يعلتم رزي الرنيا واآلررة  
ي او  هللا ريار الارنيا واآلرارة , قالواويإناا نأراذه علاى مرايبي ا ماوا   , يخاذوه , على ن ةاي ا ماوا  وقتال ا شارا 

فبسا  ياره فبااععوه  . يارك يما لنا  ذلك عاا رساو  هللا إن ن ان وييناا   قاا و  الجناي       قالواوابسا  . ا شرا  وقتل
   

للعار  والنرافي  السايف طبيعاي هاذا الارين   وأناه قاائم ك ار -ا أدرك كباراء قاريش مان قبال كما -أدرك هان ء  يرار
بييااا , و  ماان متكباار كباارا   و  عرباال  بااا  وإقامااي  ياااة الناااس علااى ذلااك ,   عرباال ماان طاةيااي طييانااا , و  ماان
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لرعوتااه ولرعاتااه كاال طااا  بااا  متكباار مسااتغل   ويراا   ع اربااه للناااس الغاابن والخساا  وا سااتغال    وماان ثاام
  بالمرصاد  

  أ  عظن أوللك أن م مبعوثون ليوم عظيم   يوم عروم الناس لر  العالمين  (   )

لار  العاالمين , لاي   متجاردين أمرهم لعجي    يإن مجارد الظان بالبعان لاذلك الياوم العظايم   ياوم عراوم النااس وإن
مان قضااء , وقار علماوا أن لاي  ل ام مان دوناه ولا   لاي مع ل م مولى يوملذ سواه , ولي    م إ  التطل  لما عجرياه

 لذلك اليوم كان عةف  ليررهم عن التطةيف , وأكل أموا  مبعوثون  و  نرير     إن مجرد الظن بأن م

 

 

يٍن ) َكال   اِر َلِف  ِسجِّ ين  7ِإن  ِكَتاَ  الُفج  ِ يَن )( َوْيل  يَ 9ِكَتا   م ْرُقوم  ) (8) ( َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّ  ( ال اِذينَ 10ْوَمِلاٍذ لِّْلُمَكاذِّ

ُ ونَ  يِن ) ُعَكذِّ ُ  ِبِه ِإ   ُكل  ُمْعَترٍ 11ِ َيْوِم الرِّ ِلينَ  (12) َأِثيمٍ  ( َوَما ُعَكذِّ   (13) ِإَذا تُْتَلى َعَلْيِه نَعاتَُنا َقاَ  َأَساِطيُر اْ َو 

ولكان م ماضاون يا  التطةياف  . م  ر ام يا  التعامال  بالباطال , واساتخرام السالطان يا  ظلام النااس وبخسا  الناس
  ! كأن م   عظنون أن م مبعوثون   وهو أمر عجي  , وشأن اري 

  عذا  الكفار ي  النار وبعض هرائم م ي  الرنيا 14 - 7الثان و الررس

  .مارة الفجاار , ياررل م يا إذ ساماهم المطففاين يا  المرطا  ا و    يأماا يا  المرطا  الثاان  فيسامي م الفجاار   وقر
يا  ال ياااة   وعماا ينتظاارهم ياوم يبعثااون ليااوم   ااال م ويت ارة عاان هان ء   يت اارة عان اعتبااارهم عنار هللا , وعاان

  عظيم  

الاذين عةاذ ون  ياوم :للمةاذ ين إن كتا  الفجار لف  سجين   وما أدراك ما سجين   كتا  مرقوم   ويل يوملذ ! كال
قا  أسااطير ا ولاين   كاال    ال ران علاى قلاوب م ماا  نعاتنا أثيم , إذا تتلى عليهالرين   وما عةذ  به إ  كل معتر 

 رب م يوملذ لم جوبون   ثم إن م لرالو الج يم   ثم عرا وهذا الذي كنتم به تكذ ون  عن كانوا عةسبون   كال إن م

. .  

أن ل ام كتاباا ت راى فياه  وينكار ,  عظنون أن م مبعوثون ليوم عظايم     ياالررنن ياردع م عان هاذا ويزهارهم  إن م
يااا  ذلاااك الياااوم الاااذي ععااار  فياااه كتاااا  م  بالويااال أعماااال م     وي ااارد موضاااعه .ياااادة يااا  التوكيااار   ويوعااارهم

  وما أدراك ما سجين   كتا  مرقوم   ويل يوملذ للمةذ ين(    . المرقومو)كال   إن كتا  الفجار لف  سجين

وكتاا  م هاو ساجل أعماال م    . ي وانثم   واللف  يو    ذاته   ذا المعناىهم المتجاو.ون لل ر ي  المعري والفجار
 -إ  بمرارار ماا عخبرناا عناه صاا به و  .ياادة  عناه و  نارري ن ان ماهيتاه ولام نكلا  هاذا   وهاو ايا    نعار 

ر إناااه يااا  ساااجين   ثااام عساااأ  سااانا  ا سااات وا  المع اااود يااا  التعبيااا:الرااارنن ي نااااك ساااجل  عماااا  الفجاااار عراااو 
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أن  مان ما سجين  (ييلر  ظال  التفخيم ويشعر المخاط  أن ا مر أكبر مان إدراكاه , وأضاخم أدراك الررنن و)وما
وإن عةان مج او   , معيناا ع اي  باه علماه   ولكناه برولاهو )إن كتاا  الفجاار لفا  ساجين(عةون قار  ارد لاه موضاعا

 وهااود هااذا الكتااا    وهااذا هااو انع اااء  اءانع اا لونسااان   وهااذا الت رياار يزياار ماان عرااين المخاطاا  عاان طريااع
  دون .يادة   , الررر المررود من وراء ذكر هذه ال  يري   ذا

فياه و  يانري مناه ,  يازاد ععاود إلاى وصا  كتاا  الفجاار ذاك فيرو وإناه)كتا  مرقاوم(    أي مفارو  مناه ,   ثام
   تى ععر  ي  ذلك اليوم العظيم  

  مةذ ين( كان ذلكوكان)ويل يوملذ لل يإذا

  موضوو التكذي  , و  يري المةذ ينو وي رد

قا وأساااطير ا ولااين(     نعاتنااا الااذين عةااذ ون  يااوم الاارين   ومااا عةااذ  بااه إ  كاال معتاار أثاايم   إذا تتلااى عليااه)
 وإلى سوء ا د  م  هذا الررنن فيراو  عان نعاتاه  اين ; اليوم يا عتراء وانثم عرودان صا ب ما إلى التكذي   ذلك

 التا  لما ع ويه من قراي ا ولاين المساوقي فياه للعبارة والعظاي , وبياان ساني هللا . .(ا ولين تتلى عليهو )أساطير

    تتخل  , والت  تأرذ الناس ي  ناموس مطرد   ع ير  

  على هذا التطاو  والتكذي  بالزهر والردوو)كال  (لي  كما عرولون     ويعر 

ياا  قلااو   ا نطماااس وهااذا التكااذي    وهااذه الغفلااي عاان ال ااع الواضااح وهااذا عةشاا  عاان علااي هااذا التطاااو  ثاام
  المةذ ينو

   ل ران على قلوب م ما كانوا عةسبون(   )

  ينطم  ويظلم   المعريي اطى على قلوب م ما كانوا عةسبونه من انثم والمعريي   والرل  الذي عمرد على أي

 

 

بِِّ ْم َيْوَمِلٍذ ل َمْ ُجوُباوَن ) ِإن ُ مْ  ( َكال  14َكاُنوا َعْكِسُبوَن ) َ ْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِ م م ا َكال   اْلَجِ ايِم  َلَرااُلوا ( ثُام  ِإن ُ امْ 15َعن ر 
ُ ونَ 16) ( 19ِعلِّي اوَن ) َماا َراكَ ( َوَماا َأدْ 18َكاال  ِإن  ِكتَااَ  اْ َْ اَراِر َلِفا  ِعلِّيِّايَن ) (17) ( ُثم  ُعَراُ  َهَذا ال ِذي ُكنُتم ِبِه ُتَكاذِّ

  (22اْ َْ َراَر َلِف  َنِميٍم ) ِإن   (21( َعْشَ ُرُه اْلُمَرر ُبوَن )20ِكَتا   م ْرُقوم  )

يشايلا  تاى يتبلار ويماو     شايلا عليه اطاء كثيف ع ج  النور عنه وي جبه عن النور , ويفراره ال ساسايي ويرين
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 ان  ةايم , عان  الرعرااو وا ان ماهاي مان طارق , عان م مار  ان عجاالن , عانا ان هريار والترماذي والنساائ   روى 
ذنباا كانال نكتاي ساوداء يا  قلباه   ياإن  أذنا  أ   صالح , عان أ ا  هريارة , عان النبا  [   و قاا و  إن العبار إذا

رطيلاي الترمذي  سن صا يح   ولفا  النساائ و  إن العبار إذا أرطاأ  وقا  تا  من ا صرل قلبه وإن .اد .اد       
 الاران يإن هو نزو واستغفر وتا  صارل قلباه ياإن عااد .يار يي اا  تاى تعلاو قلباه , ي او . سوداء نكل ي  قلبه نكتي

  الذي قا  هللا تعالىو)كال    ل ران على قلوب م ما كانوا عةسبون(     

  ال سن البرريوهو الذن  على الذن   تى ععمى الرل  فيمو      وقا 

ي  ذلاك الياوم العظايم  مريرهم ةذ ين   وهذه ه  علي الفجور والتكذي      ثم يذكر شيلا عن ا  الفجار الم ذلك
    يناس  علي الفجور والتكذي و

  به تكذ ون     كنتم إن م عن رب م يوملذ لم جوبون   ثم إن م لرالو الج يم   ثم عرا وهذا الذي ! كال

أظلمال وعميال يا    تاى  ساس  رب ا ي  الارنيا   وطمسات ا جبل قلوب م المعاص  واآلثام ,  جبت ا عن ان لرر
النظار إلااى وهااه هللا الكاريم , وأن ع ااا   ياان م  ع رمااوا ال يااة     يالن اعااي الطبيمياي والجاازاء الوياااق يا  اآلراارة أن

تتاا  إ  لمان شافل رو اه ورقال وصافل واسات رل أن تكشا  ال جا   ين اا    وباين هاذه الساعادة الكبارى , التا 
  يي م ي  سورة ال ياميو قا  رب ا   ممنوبين 

  وهوه يوملذ ناضرة , إلى رب ا ناظرة(   )

عساتمر إنساانيته  ننسان ال جا  عن رب م , عذا  يوق كل عذا  , و رمان يوق كل  رمان   ون اعي بائسي وهذا
ن كااريم   يراار ررائرااه كإنسااا المراارر ماان مراارر وا اار هااو اتراااله  اارو  ربااه الكااريم   يااإذا  جاا  عاان هااذا

الج ااايم(    ومااا  الج ااايم التأنيااا  وهاااو أمااار مااان  لراااالوا وارتكااا  إلاااى درهاااي عسااات ع مع اااا الج ااايمو)ثم إن ااام
  !!(تكذ ون  الج يمو)ثم عرا وهذا الذي كنتم به

  صور من نميم ا  رار ي  الجني 28 - 18الثالنو الررس

متراا لتين ياا   الرااف تين ن ياا  عار ععار  الرااف ي ا رارى   صااف ي ا  ارار   علااى الع ار بطريرااي الرارن ثام
  الغال  , لتتم المرا لي  ين   يرتين و الين ون ايتينو

إن ا  ارار لفاا   . المرربااون  كاال   إن كتاا  ا  ارار لفا  علياين   ومااا أدراك ماا علياون   كتاا  مرقاوم , عشاا ره)
مختاوم , رتاماه مساك   ويا  عسارون مان ر ياع  , نميم , على ا رائاك ينظارون , تعار  يا  وهاوه م نضارة النمايم

  عينا عشر    ا المرربون(    . تسنيم ذلك يليتناي  المتنايسون   ومزاهه من
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هااذا الاذي كنااتم بااه :عرااا  كال(تجاا ء يا  صاارر هااذا المرطا  .هاارا عماا ذكاار قبلااه مان التكااذي  ياا  قولاهو)ثم)وكلماي
  م وي  توكير   ز  ي  تكذ ون(    ويعر  عليه برولهو)كال(ثم يبرأ ال رين عن ا  رار

الفااعلون كال ريار    الطاائعون  كاان كتاا  الفجاار ي )ساجين(يإن كتاا  ا  ارار يا )عليين(      وا  ارار هام ياإذا
  وهم عرا لون الفجار العراة المتجاو.ين لكل  ر    

ه بسانا  ثام ععرا  عليا . والسافو  عليين(ياو   باالعلو وا رتفااو مماا قار ينراذ مناه أن)ساجين(عفير ا ن طاا )ولفا 
  أمر يوق العلم واندراك   ي و التج يل والت ويل المع ودو)وما أدراك ما عليون  (   

  المرربون(وقر عش ره من هذا الظل المو   إلى تررير   يري كتا  ا  رار     ي و)كتا  مرقوم ويعود

 

 

ْخُتوٍم ) (24) ِميمِ ( َتْعِرُ  ِي  ُوُهوِهِ ْم َنْضَرَة الن  23اْ ََراِئِك َينُظُروَن ) َعَلى   (25ُعْسَرْوَن ِمن ر ِ يٍع م 

ويرونااه   وتررياار هااذه  الكتااا  ذكاار معنااى مرقااوم   ويضااا  إليااه هنااا أن المالئكااي المرااربين عشاا رون هااذا ساابع
ي ااو موضاا  مشاااهرة المرااربين ماان المالئكااي ,  . ا  اارار ال  يرااي هنااا يلراا  ظااال كريمااا طاااهرا رفيعااا علااى كتااا 

  والرفا    وهذا ظل كريم شةيف , يذكر بررر التكريم   ا يعا  ا فيه من كرائمومتعت م بم

  ذلك اليوم العظيمو ي  يذكر  ا  ا  رار أنفس م , أص ا  هذا الكتا  الكريم   وير  ما هم فيه من نميم ثم

أي إن اام ياا  موضاا  (ن ينظارو  إن ا  ارار لفاا  نماايم(    عرا ال الج اايم الااذي ينت ا  إليااه الفجااار    )علاى ا رائااك)
عن النظر مان مشاري     وهام علاى ا رائاك  عشغلون  التكريم , ينظرون  ين عشاءون ,   عغضون من م اني , و 

عنارنا ماا نساميه  الناموسايي   أو الكلاي   وصاورت ا الرنيوياي كانال أرقاى  عمثل ا وه  ا سرة ي  ال جا    وأقر  ما
علاى أعاي  اا   وها  يشي الخشني   أما صورت ا ا رروياي يعلم اا عنار هللا  النميم عنر العرب  ذي الم مظاهر وأرق 

  ! وتروراته أعلى من كل ما عع ره اننسان مما عستمره من تجاربه ي  ا ر 

  كل راءو ليراها ي  هذا النميم ناعمو النفوس وا هسام , تةيض النضرة على وهوه م ومالم  م  تى وهم

  يم(   تعر  ي  وهوه م نضرة النم)

  عسرون من ر يع مختوم رتامه مسك(   )

مساك , قار عفيار أناه  رتاماه الشارا  الخاالي المرافى , الاذي   ااش فياه و  كاررة   ووصافه بأناه مختاوم والر يع
وهاذا يلرا  ظال الراياني والعناعاي     كماا  , الشارا  معار يا  أوانياه , وأن هاذه ا وانا  مرفلاي مختوماي , تفاض عنار
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وهذه الرورة   يررك ا البشار إ  يا   ارود ماا عع ارون يا  ا ر   ! ورياهيي من المسك فيه أناقي أن هعل الختم
  هنالك كانل ل م أذواق ومفاهيم تناس  ترورهم الطليع من هو ا ر  الم رود   كانوا   يإذا

 اا المررباون(    أي   عشار  أن يتم وص  الشرا  الذي عج ء ي  اآليتين التاليتينو)ومزاهاه مان تسانيم عيناا وقبل
المسماةو)تسانيم(الت  )عشار    اا المررباون(     العين أن هذا الر يع المختوم عفض رتامه ثم عمزج بش ء من هذه

وب ذا التوهيهو )وي  ذلك يليتنااي  المتنايساون(    وهاو إعرااو عمياع يار   , انعراو قبل أن يتم الوص  يلر    ذا
  . . . كثير على

ويةااذ ون  يااوم  , اآلراار ن , الااذين عااأكلون أمااوا  الناااس بالباطاال , و  ع ساابون  سااا  اليااومأوللااك المطففااي إن
إنمااا يتنايساون ياا  مااا  أو متااو ماان متاااو  هاان ء ال ساا  والجاازاء , ويارين علااى قلااوب م انثام والمعراايي     إن

ثام عظلام ويفجار وياأثم  وأن ع رال علاى أكبار نراي  مناه   ومان , إلياه ا ر  الزهيار   يريار كال مان م أن عسابع
  متاو من متاو ا ر  .ائل     سبيل ويرتك  ما يرتك  ي 

ويا  ذلاك التكاريمو )ويا   النمايم يا  هاذا العار  الرريا  الزهيار ينبغا  التنااي    إنماا عةاون التنااي  يا  ذلاك وماا
ااعاي تسات ع الغاال  وهو أيع عست ع السباق , وهو  , ذلك يليتناي  المتنايسون(    ي و مطل  عست ع المنايسي

   

يا   ريار قليال ياان  يتنايساون  يتنايسون علاى شا ء مان أشاياء ا ر  م ماا كبار وهال وارتفا  وعظام , إنماا والذين
ثريلاي يا  ميزاناه   ي ا  إذن   يراي تسات ع المنايساي  اآلرارة قري    والارنيا   تازن عنار هللا هناا  بعوضاي   ولكان

  يي ا والمسابري    

 

 

ُباوَن )27َتْساِنيٍم ) ِمان ( َوِمَزاُهاهُ 26ك  َوِيا  َذِلاَك َيْلَيَتَنااَيِ  اْلُمَتَناِيُساوَن )ِمْسا ِرَتاُماهُ  ( ِإن  28( َعْيناًا َعْشاَرُ  ِ َ اا اْلُمَرر 
  (29َكاُنوْا ِمَن ال ِذيَن نَمُنوا َعْضَ ُكوَن ) َأْهَرُموا ال ِذينَ 

يا  أمار الارنيا يان     اا  التنااي  متنايساين هميعاا    ينمااعجا  أن التنااي  يا  أمار اآلرارة يرتفا  باأروا  ال ومان
للجمياا    والسااع  لعاار  الاارنيا ياارو ا ر   ويط رهااا هميعااا   والسااع  لنماايم اآلراارة عراالح ا ر  ويعمرهااا

  البعض   أو تن ش فيه ال وام وال شرا  هلود ا  رار الطيبين   بعض ا مستنرعا وبيلا تأكل فيه الريران

عجعال انساالم الارنيا  إنماا نميم اآلررة   يارو ا ر  رراباا  لرعاا كماا قار يتراور بعاض المن اريين  ي   والتناي 
والتراوى وظيفاي المانمن ال اع   علاى أن يتوهاه  الراال  مزرعي اآلررة , ويجعل ال يام بخاليي ا ر  بالعمار م 

وهااو عرااو و ومااا  -سااب انه  -ررهااا هللا عبااادة لااه ت رااع ااعااي وهااوده كمااا ق من ااا   ااذه الخاليااي إلااى هللا , ويجعاال
  إ  ليعبرون   وانن  رلرل الجن
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وراء رقعااي ا ر   وقلااوب م قولاه )وياا  ذلااك يليتناااي  المتنايسااون(    ل او توهيااه عماار بأبرااار أهاال ا ر  وإن
مان المساتنر  ويريع اا إلاى نيااق أريا  وأط ار  . يي اا الرغيرة الزهيرة ,  ينما هم ععمرون ا ر  ويرومون بالخالياي

  ! وينظفونه اآلسن  ينما هم عط رون المستنر 

متااو هاذه ا ر  يا  ذاتاه  وإن عمر المرء ي  هذه العاهلي م رود , وعمره ي  اآلهلي   ععلام ن ايتاه إ  هللا   إن
اك يا  هاذه الارنيا معارو  ومساتوى النمايم هنا النمايم م رود   ومتاو الجني   ت ره تراورا  البشار   وإن مساتوى 

ااعي من ااعي    تى ب ساا  الاربح والخساارة فيماا عع ار البشار مان  وأين يليع بالخلود   يأين مجا  من مجا   
  ال سا    

  إن السباق إلى هناك     )وي  ذلك يليتناي  المتنايسون(    أ 

   يامييوم ال الموق  من هرائم المجرمين ضر المنمنين ي  الرنيا وارتال  34 - 29الراب و الررس

يلراون يا  ا ر   كاانوا أطاا  الساياق يا  عار  صاور النمايم الاذي ينتظار ا  ارار , تم يارا لل ارين عماا وكأنماا
كاذلك   ليختماه بالساخريي مان الكفاار ,  عرضاه من الفجار   من أذى واست زاء وتطااو  وادعااء     وقار أطاا  يا 

  وهم عش رون نميم ا  رارو

إلاى أهل ام انرلباوا يك اين  انرلباوا ذين نمنوا عضا ةون   وإذا ماروا   ام يتغاامزون   وإذاإن الذين أهرموا كانوا من ال)
  علي م  ايظين(    أرسلوا   وإذا رأوهم قالواوإن هن ء لضالون     وما

  ياليوم الذين نمنوا من الكفار عض ةون , على ا رائك ينظرون(   )

  هل ثو  الكفار ما كانوا عفعلون  (   )

وتطاااول م علااي م ,  , مع اام التاا  يرسام ا الراارنن لسااخريي الاذين أهرمااوا ماان الاذين نمنااوا , وسااوء أد  اام هروالمشاا
ولكن اا متكاررة يا  أهياا  ويا  ماواطن شاتى    . مةي ووصف م بأن م ضالون     مشاهر منتزعي من واق  البيلي ي 

ويرها   ممااا ياار  علااى أن طبيعااي قاار نزلاال ياا  وصااف ا وتراا اآلعااا  وكثياار ماان المعاصاارين شاا روها كأنمااا هااذه
  ي  موقف ا من ا  رار ي  همي  البيلا  والعرور    متشا  ي الفجار المجرمين وا رة

العاهلااي الزائلااي   يااإذا  الاارنيا إن الااذين أهرمااوا كااانوا ماان الااذين نمنااوا عضاا ةون(    كااانوا     يراار طااوى السااياق)
  وهو يذكر ل م ما كان من أمر الرنيا   . نمنوا لذينالمخاطبون به ي  اآلررة   يرون نميم ا  رار ا

   ال م   وإما لضعف م ورثاثي كانوا عض ةون من الذين نمنوا است زاء   م , وسخريي من م   إما لفررهم إن م
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وْا ِ ِ ْم َيَتَغاَمُزوَن ) َوِإَذا  (32) ( َوِإَذا َرَأْوُهاْم َقااُلوا ِإن  َهانَُ ء َلَضاال ونَ 31َيِكِ ايَن ) انَرَلُباواْ  ( َوِإَذا انَرَلُباوْا ِإَلاى أَْهِلِ امُ 30َمر 

ااِر َعْضاَ ُكوَن ) ِمانَ  ( َيااْلَيْوَم ال اِذيَن نَمُناواْ 33َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِ ْم َ ااِيِظيَن )  ( َهالْ 35( َعَلاى اْ ََراِئاِك َينُظاُروَن )34اْلُكف 

  (36)اْلُكف اُر َما َكاُنوا َعْفَعُلوَن  ُثوِّ َ 

أهرمااوا   وهاام يتخااذون  الااذين رد ا ذى   وإمااا لتاريع م عاان ساافاهي السااف اء     يكال هااذا ممااا يثيار ضاا ك عان
علاي م ا ذى , ثام عضا ةون الضا ك الللايم الوضاي   عسلطون  المنمنين مادة لسخريت م أو يكاهت م المرذولي   وهم

    المنمنين  متريعون متجملون بأد صا رون  , مما عري  الذين نمنوا , وهم

متعارياي  يان م للساخريي  ب ركاي وإذا مروا   م يتغامزون(    عغمز بعض م لبعض بعينه , أو عشايره  ياره , أو عاأت )
والتجارد مان الت اذي    بررار إعرااو ا نكساار  , من المنمنين   وه   ركي وضيعي واطيي تكش  عن ساوء ا د 

  وهن ء ا وااد يتغامزون علي م ساررين   , والربةي ي  قلو  المنمنين , وإصا ت م بالخجل

وإياذائ م     )انرلباوا يك اين(   باالمنمنين وإذا انرلبوا إلى أهل م(بعرما أشبعوا نفوس م الراغيرة الرديلاي مان الساخريي)
م   اذا الشار الراغير ال ريار   يلام يتلوماوا ولام ينارموا , ولا مساتمتعين   راضين عن أنفس م , مبت جين بماا يعلاوا ,

  وقذارة ما يعلوا   وهذا منت ى ما ترل إليه النف  من إسفا  ومو  للضمير   صنعوا عشعروا ب رارة ما

  وإذا رأوهم قالواوإن هن ء لضالون( )

يزعماوا  اين  وأن أعجا      يلاي  أعجا  مان أن يت ارة هان ء الفجاار المجرماون عان ال ارى والضاال    وهاذه
ياا  تشاا ير وت رياارو )إن هاان ء  الوصاا  ون   ويشاايروا إلااي م منكاارين ل ااذاياارون الماانمنين , أن الماانمنين ضااال

  لضالون  (   

باأن م ضاالون  اين يوه اه  المانمنين   عر  عنر  ر , و  عست ي  من قاو  , و  يتلاوم مان يعال   وات اام والفجور
  تجاو. لجمي  ال رود   ه  الفجار المجرمون , إنما عمثل الفجور ي  طبيعته الت 

  تسات ع المناقشاي   ولكناه  يااهرة   عر  ليجاد  عن الذين نمنوا , و  لينااقش طبيعاي الفرياي   ي ا  كلماي لررننوا
لاي  مان شاأن م , ويتطفلاون  اال دعاوة مان أ ار يا  هاذا  فيماا عساخر ساخريي عالياي مان الراوم الاذين يرساون أناوي م

 و.ن ام المانمنين , وماا أقيماوا علاي م رقبااء , و  كلفاوا وما وكلاوا بشاأن هان ء . .( ايظين ا مرو)وما أرسلوا علي م

  وتررير  ال م   يما ل م هم وهذا الوص  وهذا التررير  

ويطاوي هاذا المشا ر الاذي  . .   ذه الساخريي العالياي  ةاعاي ماا كاان مان الاذين أهرماوا يا  الارنيا     ماا كاان وين  
  :النميم انت ى   ليعر  المش ر ال اضر والذين نمنوا ي  ذلك

  ياليوم الذين نمنوا من الكفار عض ةون   على ا رائك ينظرون(   )
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فيرالون الج ايم , ما   , والكفاار م جوباون عان رب ام , عراساون ألام هاذا ال جاا  الاذي ت ارر معاه إنساانيت م الياوم
  الترذيل والتأني   ين عرا و )هذا الذي كنتم به تكذ ون(   

المختاوم بالمساك الممازوج  الر ياع ائك ينظرون   يا  ذلاك النمايم الم ايم , وهام يتنااولون والذين نمنوا على ا ر  اليوم
  بالتسنيم    

  الذين نمنوا من الكفار عض ةون     . . ياليوم

  يتوهه بالسخريي العاليي مرة أررى وهو عسأ و والررنن

  هل ثو  الكفار ما كانوا عفعلون  ( )

يان ن نشا رهم الل ظاي  . الكلماي ما يعلوا   وهم لام عجاروا)الثوا (المعرو  مانهل ثوبوا   هل وهروا ثوا   ! أهل
ثاوا  م إذن   وياللساخريي الكامناي يا  كلماي الثاوا   ي او يا  الج ايم   ولكان م مان ايار شاك  قاوا هازاء ماا يعلاوا  

  ي  هذا المرام  

ر ساخريي الاذين أهرماوا مان الاذين مشا  -منااظره و ركاتاه  عار  ل ظي أمام هذا المش ر الذي عطيل الرارنن ونر 
قباال ياا  عاار  مشاا ر نماايم ا  اارار وعاار  مناااظره ومناعمااه   ينجاار أن هااذه  ماان كمااا أطااا  -نمنااوا ياا  الاارنيا 

كانال الرلاي  يرار التأثيريي ين عا  ي  ا داء التعبيري , كما أنه ين عا  يا  العاالج الشاعوري   النا يي انطالي من
بعناا  وعمااع   وكااان رب اام    البشااريي ل المشااركين وأذاهاام مااا عفعاال ياا  الاانف المساالمي ياا  مةااي تالقاا  ماان عناا

  يترك م  ال عون , من تثبيته وتسريته وتأسيته  

عرا  هاذه المواها     الاذي التروير المفرال لماواهع م مان أذى المشاركين , فياه  لسام لرلاوب م   يارب م هاو وهذا
عةف  قل  المنمن ويمساح علاى ن ماه وهرا اه  و ره وهذا -ن  ينا وإن أم ل الكايري -ي و يراها , وهو   ي مل ا 

وكياااف يااانذي م المجرماااون   وكياااف يتفكاااه باااآ م م وماااواهع م  .   إن هللا يااارى كياااف عساااخر مااان م السااااررون 
الساافلي و  يناارمون   إن رب اام ياارى هااذا كلااه   ويراافه ياا  تنزيلااه   ي ااو إذن  هاان ء المتفك ااون   وكيااف   يتلااوم

  موهوعي   مجرو ي وهذا عةف    نعم هذا عةف   ين تستشعره الرلو  المنمني م ما كانل . . . يزانهم ش ء ي 

المجارمين المطموساي  قلاو  إن رب م عسخر من المجرمين سخريي رفيعاي عالياي يي اا تلمايح موها    قار   ت ساه ثم
المرهفاي , ت ساه وترارره , وتساتريح إلياه ال ساسي  المنمنين المغطاة بالرين المطبع علي ا من الذنو    ولكن قلو 

  وتستنيم  

ا علاى   علاى  اين  الماض إن هاذه الرلاو  المنمناي تشا ر  ال اا عنار رب اا , ونميم اا يا  هناتاه , وكرامت اا يا  ثام
ما  انهاناي والترذيال     تشا ر هاذا وذلاك يا   , الج ايم تش ر  ا  أعرائ ا وم انت م ي  المض ا على وعاذا  م يا 
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وتتذوقه تاذوق الواقا  اليراين   وماا مان شاك أن هاذا التاذوق عمساح علاى   ال ا ل وي  تطويل   وه  تستشعرتفري
 بالفعال مان أذى وساخريي وقلاي وضاع    وقار يبلا  يا  بعاض الرلاو  أن تتبار  هاذه المارارة يي اا فياه مرارة ما ها 

   الوة , وه  تش ر هذه المشاهر ي  ذلك الرو  الكريم  

المجارمين الخسيساي ,  وساائل هذا كان هاو و اره التساليي انل ياي للمانمنين المعاذ ين الماألومين مان يال   أن ومما
للكاايرين   وتباريل ال االين  اين الارنيا واآلرارة تماام  والج ايم وأذاهم البال  , وسخريت م اللليمي     الجني للمانمنين ,

  ععين له   وهم يبذلون ا موا  والنفوس  الذي وعر به النب  [   و المبا و ره التبريل     وهذا كان

يا  معار  التساريي  المةا  النرار يا  الارنيا , والغلا  يا  ا ر  , يلام عةان أ ارا يا  مةاي ياذكر يا  الرارنن يأماا
  والتثبيل    

والراوة والتجارد  الراالبي كاان الرارنن ينشا  قلوباا ععارها ل مال ا ماناي   وهاذه الرلاو  كاان عجا  أن تكاون مان لرار
هاذه ا ر    و  تنتظار إ  اآلرارة    يا  إلاى شا ء -وه  تبذ  كل ش ء وت تمال كال شا ء  -ن   تتطل  ب ي

ر لااي ا ر  كل ااا ياا  نراا  وشااراء و رمااان وعااذا  وتضاا يي  لرطاا  و  ترهااو إ  رضااوان هللا   قلوبااا مسااتعرة
وة والبااي انسااالم وظ ااور قرياا    ولااو كااان هااذا الجاازاء هااو انترااار الاارع ا ر  وا تمااا  ,  ااال هاازاء ياا  هااذه

  المسلمين  

مرا اال   وأن   ااال إذا وهاار  هاذه الرلااو  التاا  تعلاام أن لااي  أمام ااا ياا  ر لاي ا ر  شاا ء إ  أن تعطاا   تاى
 تاى إذا وهار  هاذه الرلاو  ,  . . والباطال تنتظار اآلرارة و ارها موعارا للجازاء   وموعارا كاذلك للفرال  اين ال اع

نتاها النرر ي  ا ر  , وائتمن اا علياه     لنفسا ا   ولكان  , وعاهر  ما باععل وعلم هللا من ا صرق نيت ا على
 ; تتراضااه انل ا  وها  أهال  داء ا ماناي , ماذ كانال لام توعار بشا ء مان المغانم يا  الارنيا المان ن لتراوم بأماناي

  ل ا هزاء إ  رضاه  هلل  را يوم كانل   تعلم  تجرد  إلى ش ء من المغنم ي  ا ر  تعطاه   وقر تتطل ولم

أصابح هاذا ا مار راارج  أن اآلعا  الت  ورد يي ا ذكر للنرر ي  الرنيا هاء  ي  المريني   بعار ذلاك   وبعار وكل
اقتضاال أن تكااون ل ااذا الماان ن واقميااي ياا   هللا  رنااامن الماانمن وانتظاااره وتطلعااه   وهاااء النراار ذاتااه  ن مشاايلي

تراهاا ا هياا    يلام عةان هازاء علاى التعا  والنرا  والتضا يي  , م اردة يال يااة اننساانيي ترارره يا  صاورة عمليا
  قررا من قرر هللا تكمن وراءه  ةمي ن او  رؤيت ا اآلن   كان واآل م   إنما
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 ا نشراق سورة

 

اَماء انَشار ْل ) ِإَذا ْ  ) اْ َْرُ   ( َوِإَذا2( َوَأِذَناْل ِلَربَِّ اا َوُ ر اْل )1الس   ِلَربَِّ اا ( َوَأِذَناْل 4ْلَراْل َماا ِييَ اا َوَتَخل اْل )( َوأَ 3ُمار 

  (5َوُ ر ْل )

  ا نشراق سورة

  بسورة اننشراق تعريف

ساورة ا نفطاار   ومان  يا  السورة  بعض مشاهر ا نرال  الكونيي الت  عرضل  توسا  يا  ساورة التكاوير , ثام تبرأ
هلل   استساالم الساماء واستساالم ا ر  ,  ا ستساالم ب قبال يا  ساورة النباأ   ولكن اا هناا ذا  طااب  راا    طاا

وأذنل لرب اا و رال   وإذا ا ر  مار  , وألرال ماا يي اا وتخلال ,  , انشرل ي  طواعيي ورشوو ويسرو)إذا السماء
  . .(و رل وأذنل لرب ا

باأمره   وبمرايره  هوتاذكير  المطلا  الخاشا  الجليال تم يار لخطاا   اننساان  , وإلرااء الخشاوو يا  قلباه لرباه   ذلاك
  وا ستسالم الذي تل يه ي   سه والخشوو الذي هو صائر إليه عنره    ين ينطب  ي   سه ظل الطاعي

 

 

نَساُن ِإن َك َكاِد   ِإَلى َربَِّك َكْر ًا َيُماَلِقيِه ) َعا  َعِسيراً  ِ َساباً  ( َيَسْوَ  ُعَ اَس ُ 7َمْن ُأوِتَ  ِكَتاَبُه ِ َيِميِنِه ) َيَأم ا (6َأي َ ا انِْ

  (9َوَينَرِلُ  ِإَلى أَْهِلِه َمْسُرورًا ) (8)

كار ا يمالقياه   يأماا مان أوتا   رباك وا ر  يا  المشا ر ال ائال الجليلو)عاا أي اا اننساان إناك كااد  إلاى الساماء
ه يسااو  مساارورا , وأمااا ماان أوتاا  كتابااه وراء ظ اار  أهلااه كتابااه  يمينااه يسااو  ع اساا   سااابا عساايرا , وينرلاا  إلااى

  ي  أهله مسرورا   إنه ظن أن لن ع ور    لى إن ربه كان به بريرا(    كان يرعو ثبورا , ويرلى سعيرا   إنه

د لت ااا علااى  ول ااا الثالاان عاار  لمشاااهر كونيااي  اضاارة , ممااا عراا  ت اال  اا   اننسااان  ل ااا إع اؤهااا والمرطاا 
أ اوا  مراررة مار رة ,   مفار ل ام مان ركوب اا  يا  مترلباون التر ير والتررير , ما  التلاويح بالرسام   اا علاى أن النااس 

  وسع , والرمر إذا اتسع   لتركبن طبرا عن طبع(    وما ومعانات او )يال أقسم بالشفع , والليل

أماارهم , كمااا    يرااي عجاا ء المرطاا  ا رياار ياا  السااورة تعجيبااا ماان  ااا  الناااس الااذين   ينمنااون   وهااذه ها  ثام
يا  مطلا  الساورةو)يما ل ام   ينمناون  هاء سابرين   وتلك ه  ن ايت م ون اعي عالم م كماعرضل ي  المرطعين ال

لعلام هللا بماا عضاامون علياه هاوان  م وت ريار ل ام بمراايرهم   ياان   وإذا قارو علاي م الرارنن   عساجرون  (    ثام
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 الراال ا  إ  الذين نمنوا وعملاوا  هللا أعلم بما يوعون   فبشرهم بعذا  أليم   . عةذ ون  الم تومو) ل الذين كفروا

  ل م أهر اير ممنون(    .

  بعض مشاهر الكون ي  اآلررة 5 - 1ا و و الررس

الكونيااي التاا   ا نرااال  سااورة هادئااي انعراااو , هليلااي انع اااء , عغلاا  علي ااا هااذا الطاااب   تااى ياا  مشاااهر إن ااا
الار يم , رطاوة رطااوة   يا  را ااي  المشافع رعرضات ا ساورة التكااوير يا  هاو عاصاا    ساورة يي ااا ل جاي التبراي

  عا أي ا اننسان(فيه تذكير واستجاشي للضمير  ) ويسر , وي  إع اء هادو عميع   والخطا  يي او

متعاقباي تعاقباا  , شاتى  ترتيا  مراطع اا علاى هاذا الن او تطاو  بالرلا  البشاري يا  مجاا   كونياي وإنساانيي وها 
اننسااان    إلااى مشاا ر ال سااا  والجاازاء   إلااى " لكااون    إلااى لمسااي لرلاا مررااودا     يماان مشاا ر ا ستسااالم ا

لمسااي للرلاا  البشااري أراارى   إلااى التعجياا  ماان  ااا  الااذين    إلااى مشاا ر الكااون ال اضاار وظااواهره المو يااي  
  الت رير بالعذا  ا ليم واستثناء المنمنين بأهر اير ممنون     إلى ينمنون بعر ذلك كله  

وهاو ماا   عع ار إ   . .   والمشااهر وانع ااءا  واللمساا  يا  ساورة قرايرة   تتجااو. عارة أساطرهاذه الجاو  كل
ال ياز الكبيار و  تاندى   اذه الراوة وب اذا التاأثير  يا  ي  هذا الكتا  العجي    يإن هذه ا ارا  يتعذر الوياء   ا

  رريبي   صبغي العليم الخبير  الرلو  مباشرة من منايذها ال عخاط      ولكنه الررنن ميسر للذكر  

  لرب ا و رل(    وأذنل إذا السماء انشرل , وأذنل لرب ا و رل   وإذا ا ر  مر  , وألرل ما يي ا وتخلل ,)

لرب اا   ووقاوو ال اع  الساماء الساماء سابع ال ارين عناه يا  ساور ساابري   أماا الجريار هناا ي او استساالم وانشاراق
  ع وطاعت اوعلي ا , ورضوع ا لوق  هذا ال 

  وأذنل لرب ا و رل(   )

واعتريال بأن ااا  . ال اع الساماء لرب اواستساالم ا وطاعت اا  ماره يا  ا نشاراق ,)و رال(    أي وقا  علي اا ياإذن
  به من ا   مسلم م روقي لرب ا   وهو مظ ر من مظاهر الخضوو ,  ن هذا  ع علي ا

مما ينشأ عان انراال   , وشةل ا   وقر ععن  هذا م  رقعت اهنا كذلك هو مر ا ر و)وإذا ا ر  مر (   والجرير
 - يضاااوي  أووالمرااو  إنااه كروياا -انت اال إليااه  الااذي النااوامي  التاا  كاناال ت ةم ااا , وت فظ ااا ياا  هااذا الشااةل

  ا مر ل ا نتيا من يعل رارج عن ا , مما عفيره  ناء الفعل للمج و و)مر (  هذا والتعبير عجعل وقوو

وماا يي اا كثيار   مناه  . عناه وتخلل(    وهو تعبير عرور ا ر  كائني  يي تلر  ما يي اا وتتخلاى وألرل ما يي ا)
الت    ععلم إ  هللا ماراها   ومناه ساائر ماا عختبا   أهيال ا تلك الخالئع الت    ت رى , والت  طوت ا ا ر  ي 
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ملاال  مل ااا هااذا أهيااا  بعاار أهيااا  , وأساارار   ععلم ااا إ  بارئ ااا   وقاار   ومياااه ياا  هااو  ا ر  ماان معااادن
  قرون    تى إذا كان ذلك اليوموألرل ما يي ا وتخلل     بعر وقرونا

مذعناي , معترياي  مستسالمي وأذنل لرب ا و رل(    ه  ا ررى كما أذنل الساماء لرب اا و رال   واساتجا ل  ماره)
  أن هذا  ع علي ا , وأن ا طائعي لرب ا ب ره هذا علي ا    

لضمار , وتلبياان  تساتمعان ذواتا  رو    ورليرتاين مان ا  يااء   -  ذه اآلعا  المراورة  -السماء وا ر   ووتبر
    التواء فيه و  إكراه   استسالما للفور , وتطيعان طاعي المعتر  بال ع , المستسلم لمرتضاه ,

والجاال  والوقاار  الخشاوو ا عظلل ااأن المشا ر مان مشااهر ا نراال  الكاون  يا  ذلاك الياوم   ياإن صاورته هنا وما 
الطاائ  الخاشا  يا  ايار ماا هلبااي و   ا ستساالم وال اروء العمياع الظاال    والاذي يتبراى يا  ال ا  مناه هاو ظال

  معارضي و  كالم  

  ظ ره وراء كر  اننسان ومالقاته له من عأرذ كتابه  يمينه ومن عأرذه 15 - 6الثان و الررس

مستسالما لرباه هااذا  وأرضاه طاائ  عجا ء الناراء العلاوي لونساان , وأماماه الكاون بسامائههاذا الجاو الخاشا  ال ويا 
  ا ستسالمو

  عا أي ا اننسان إنك كاد  إلى ربك كر ا يمالقيه(   )

يا  هاذا الكاون بخراائي  تفارده عا أي ا اننسان(    الذي رلره ربه بإ ساان   والاذي ميازه   اذه  اننساانيي   التا )
وقار نفاخ فياه مان رو اه , وأودعاه الراررة  . والساماء ا أن عةون أعر   ربه , وأطوو  ماره مان ا ر كان من شأن 

والفار  باسات با  ييوضااته , والتط ار   اا أو ا رتفااو إلاى ايار  اار ,  , علاى انتراا  باه , وتلرا  قاب  مان ناوره
  لجنسه , ونياق هذا الكما  عاليي بعيرة   المررر  تى يبل  الكما 

 ياتاك علاى ا ر  كاد اا  ر لاي أي ا اننسان إنك كاد  إلى ربك كر ا يمالقيه(    عا أي ا اننسان إنك ترطا عا )
إلاى رباك   يإلياه المرها  وإلياه الماآ    بعار  الن اعاي , ت مل عبلك , وتج ر ه رك , وتشاع طريراك     لترال يا 

  الكر والكر  والج اد    

وكار   إن لام عةان  بج ار يا  متاعاك     يأنال   تبلغاه يا  هاذه ا ر  إ أي اا اننساان     إناك كااد   تاى  عاا
إنماا عختلا  ناوو الكار  ولاون العنااء  . ساواء ه ر  رن وكر عمل , ي و ه ر تفكير وكر مشاعر   الواهر والم اروم

  ثم ي  الن اعي ي  نرر المطا  إلى هللا سواء   . . اننسان , و  يري الكر  ه  المستررة ي   ياة
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ل اا بالطاعاي وا ستساالم    عرارم أي ا اننسان     إنك   تجر الرا ي يا  ا ر  أ ارا   إنماا الرا اي هنااك   لمان عا
أماا العاقباي يمختلفاي عنارما ترال إلاى رباك  -وطعماه  لوناه وإن ارتل  -  والتع  وا ر ي  ا ر  والكر  وا ر 

  م عمسح على ن م ا ر  كأنه لم عةن كر  و  كر    ووا ر إلى نمي . ا ر      يوا ر إلى عناء دونه عناء

ا متياا. الاذي رراك باه    اذا أي ا اننسان     الذي امتا. بخرائي  اننساان      أ  ياارتر لنفساك ماا يلياع عا
  هللا , ارتر لنفسك الرا ي من الكر  عنرما تلراه  

  إلى ن اعي الطريع , عرلون  ائر الكاد ين عنرماهذه اللمسي الكامني ي  هذا النراء , يإنه عرل   ا مر و ن

 

 

  (11) ( َيَسْوَ  َيْرُعو ثُُبوراً 10َمْن ُأوِتَ  ِكَتاَبُه َوَراء َظْ ِرِه ) َوَأم ا

  رب م بعر الكر  والعناءو ويلرون 

ن أن لان إناه ظا . مسارورا وأما من أوت  كتابه وراء ظ ره يساو  يارعو ثباورا , ويرالى ساعيرا   إناه كاان يا  أهلاه)
  ع ور    لى إن ربه كان به بريرا(   

لااه النجاااة   وهااو  وكتاا  ياانتى كتابااه  يمينااه هااو المرضاا  السااعير , الااذي نماان وأ ساان , يرضاا  هللا عنااه والااذي
عرور ذلاك هاو اآلثاار الاواردة عان الرساو  [  والذي ع اس   سابا عسيرا   يال يناقش و  يرقع معه ي  ال سا   

     و ويي ا اناء   

قلالوأيلي  قاا  :قالال قاللوقاا  رساو  هللا [   وو  مان ناوقش ال ساا  عاذ    -رض  هللا عن ا  -عائشي  عن
ذلاك العار    مان ناوقش ال ساا   ولكان هللا تعالىو)يساو  ع اسا   ساابا عسايرا(  قاا و  لاي  ذلاك بال ساا  ,

  يوم ال يامي عذ       

يلماا  . . " عسايرا   بعاض صاالتهو  الل ام  اسابن   سااباكاذلك قاللوسامعل رساو  هللا [   و عراو  يا وعن اا
ييتجاو. له عناه   مان ناوقش ال ساا   كتابه انرر  قللوعا رسو  هللا , ما ال سا  اليسير   قا و  أن ينظر ي 

  عا عائشي يوملذ هلك      

مسارورا(    مان النااهين  أهلاه هو ال سا  اليسير الذي يلراه مان يانتى كتاباه  يميناه     ثام ينجو)وينرلا  إلاى ي ذا
علااى انعماان والراال  مان أهاال الجناي   كال وماان  المتاوايرين الاذين سابروه إلاى الجنااي     وهاو تعبيار عفياار تجما 

الناااه  ماان ال سااا  إلااى مجموعتااه المتآلفااي بعاار الموقاا  العرااي     رهعااي أ اا  ماان أهلااه وصاا به   ويرااور
  لجنان  بالنجاة واللراء ي  ا مسرورا رهعته مت لال ير ا
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  :كاره وض  عرا ل وض  المعذ  ال الك المأروذ بعمله الس ء , الذي ينتى كتابه وهو وهو

  وأما من أوت  كتابه وراء ظ ره يسو  يرعو ثبورا   ويرلى سعيرا(   )

 صاورة إعطااء الكتاا :هريارة ألفناه ي  تعبيرا  الررنن من قبل هو كتا  اليمين وكتا  الشما    ي ذه صاورة والذي
ععطااه كاذلك مان وراء ظ اره   ي ا  هيلاي الكااره  بشاماله من وراء الظ ر   ولي  عمتن  أن عةون الذي ععطى كتاباه

  المةره الخزيان من المواه ي  

إنماا تخلاي لناا   يرااي  . الظ ار   ناارري   يراي الكتاا  و  كيةياي إيتائااه بااليمين أو بالشاما  أو مان وراء ون ان
الثاان    وهماا ال  يرتاان المرراود أن نساتيرن ما    التعبيار  و    و  يري ال الك مان وراءالنجاة من وراء التعبير ا

  ع ي  المش ر ويعمع أثره ي  ال   ,  هللا أعلم ب  يري ما عةون كيف تكون   إنما وما وراء ذلك من ا شةا 

وانثاام  المعراايي ن ياا ولكاا -التمااي  الاذي قضااى  ياتااه يا  ا ر  كاار ا , وقطاا  طريراه إلااى ربااه كار ا  ي اذا
توقا  يا  هاذه المارة و  انت ااء   ييارعو   ال ععر  ن ايته , ويواهه مريره , ويررك أنه العناء الطويل -والضال  

علياه مان الشاراء   و اين يارعو اننساان باال الك لينجاو باه , عةاون يا   مرارم ثبورا , وينادي ال الك لينرذه مما هاو
وهاو  المتنبا     تاى ليرابح ال االك أقراى أمانياه   وهاذا هاو المعناى الاذي أراده بعره ما يت يه لي  الموق  الذي

 عرو وكفى بك داء أن ترى المو  شافيا و س  المناعا أن عةن أمانيا

 

 

( 15ُه َكااَن ِباِه َبِرايرًا )( َ َلى ِإن  َرب ا14ل ن َعُ وَر ) َأن ( ِإن ُه َظن  13( ِإن ُه َكاَن ِي  أَْهِلِه َمْسُرورًا )12َسِعيرًا ) َوَيْرَلى
َفِع ) ُأْقِسمُ  َياَل    (18) ات َسعَ  ( َواْلَرَمِر ِإَذا17( َوالل ْيِل َوَما َوَسَع )16ِبالش 

ويرالى ساعيرا(    وهاذا هاو الاذي ). ه  التعاسي الت  لي  بعرها تعاسي   والشراء الذي لي  بعاره شاراء     يإنما
  ا  هي ا   يرعو ال الك لينرذه منه     وهي 

  الشراء     هذا هذا المش ر التمي  عةر السياق راهعا إلى ماض  هذا الشر  الذي انت ى به إلى وأمام

  إنه كان ي  أهله مسرورا   إنه ظن أن لن ع ور(   )

وقار رلفناا ا ر   والجازاء يا  ياوم ال ساا  -ما  هاذا الرارنن  -كان ي  الرنيا     نعم كان     يان ن اآلن  وذلك
  وراءنا بعيرا ي  الزمان والمةان  
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الارار اآلرارة ,   ع سا   يا  إنه كان ي  أهله مسرورا(    اايال عماا وراء الل ظاي ال اضارة    هياا عماا ينتظاره)
ولان يرها  إلاى بارئاه , ولاو ظان الرهعاي يا  ن اعاي  , رباه ل ا  سابا و  عررم ل ا .ادا    )إناه ظان أن لان ع اور(إلى

  لل سا    شيلا عض الزاد و دررالمطا    تر  ب

   لى إن ربه كان به بريرا(   )

ب ركاتاه ورطواتاه ,  عالماا ظن أن لن ع ور   ولكن ال  يري أن رباه كاان مطلعاا علاى أماره , م يطاا ب  يرتاه , إنه
رور يا   اين انت اى باه المطاا  إلاى هاذا المرا , كاان عاريا أنه صائر إلياه , وأناه مجا.ياه بماا كاان مناه     وكاذلك

  ! علم هللا   والذي لم عةن  ر أن عةون 

ماان صااور  صاورة يا  -هااذا التماي  وهااو مساارور  اين أهلااه يا   ياااة ا ر  الرراايرة المشاوبي بالكاار   وصاورة
المريارة , الطليراي , الجميلاي ,  اآلرارة ترا ل اا صاورة ذلاك الساعير , وهاو ينرلا  إلاى أهلاه مسارورا يا   يااة -الكار  

  أو عناء     كر  ي , الخاليي من كل شائبي منالسعيرة , ال نيل

  الرسم بمشاهر الكون على تغيير أ وا  الناس 19 - 16الثالنو الررس

إلاى لم اا  مان هاذا الكاون    ام هاذه الجولاي الكبيارة العميراي ا ثار بمشااهرها ولمساات ا الكثيارة , ععاود الساياق ومان
مان التار ير والترارير , الاذي عشامل م كاذلك ,  اللم اا  ه هاذهالاذي عميشاون فياه  ياات م , وهام ااايلون عماا تشا  با

  :أ وا  ويررر بإ ةام ما يتوارد علي م من

  . يال أقسم بالشفع , والليل وما وسع , والرمر إذا اتسع     لتركبن طبرا عن طبع( )

وإعراعات اا     لم اا   اءات ااإع  اللم ا  الكونيي التا  يلاو  بالرسام   اا , لتوهياه الرلا  البشاري إلي اا , وتلرا  وهذه
المرهااو    وهاا  تتفااع ياا  ظالل ااا ماا  ظااال   والجااال  ذا  طاااب  رااا    طاااب  عجماا   ااين الخشااوو الساااكن ,

  مطل  السورة ومشاهرها برفي عامي  

عميراي   وي اا   ساااكني هاو الوقاال الخاشا  المرهاو  بعار الغاارو      وبعار الغارو  تأرااذ الانف  روعاي يالشافع
اللياال الرااادم , وو شااي الظااالم   رهبااي الااوداو ومااا فيااه ماان أسااى صاامل وشااجى عميااع   كمااا ع اا  الرلا  بمعنااى

  ! الزا     ويلفه ي  الن اعي رشوو ورو  رف  وسةون 

وب ااذا الت ويال   واللياال  , والليال وماا وسااع(    هاو اللياال وماا هما  ومااا  مال       ااذا التعمايم , وب ااذا التج يال)
ماا عجمعاه الليال ويضامه وي ملاه مان أشاياء  يترراى     وياذه  التأمال بعيارا , وهاو عجما  ويضام وي مال الكثيار

سااربي يا  ا ر  وااائرة يا  الضامير     ثام يانو  مان هاذه  , ومضامرة وأ ياء وأ راة ومشاعر , وعاوالم رافياي
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 الاني ما عغمره منمن الرور ما ع تويه الني الررنن  الرريرو)والليل وما وسع(    إن يبل  الر لي المريرة , ولم

  وسةون   ورو  العميع العجي  , رهبي ووهل , ورشوو وسةون تتسع م  الشفع وما عضةيه من رشوو

 

 

 واْ ( َ اِل ال اِذيَن َكَفارُ 21َعَلاْيِ ُم اْلُراْرنُن َ  َعْساُجُروَن ) ُقاِروَ  ( َوِإَذا20( َيَماا َلُ اْم َ  ُيْنِمُناوَن )19َطَبرًا َعن َطَباٍع ) َلَتْرَكُبن  
ُ ونَ  ُ َأْعَلُم ِبَما ُيوُعوَن ) (22) ُعَكذِّ ْرُهم ِبَعَذا ٍ 23َ ّللا    (24) َأِليمٍ  ( َفَبشِّ

وهااو عةاايض علااى  . . اكتمالااه والرماار إذا اتسااع(    مشاا ر كااذلك هااادو رائاا  سااا ر     وهااو الرماار ياا  ليااال )
ة , ياا  العااوالم الظاااهرة والمةنونااي ياا  المرياار والساايا ي ا ر   نااوره ال ااالم الخاشاا  المااو   بالراامل الجلياال ,

الشفع , والليال وماا وساع   يلترا  مع ماا يا  الجاال  والخشاوو الساةون    بجو الشعور     وهو هو له صلي رةيي
   

ساريعي , ويخاطا    اا الرلا   لرطاا  اللم ا  الكونيي الجميلي الجليلي الرائعي المرهوباي المو ياي يلترط اا الرارنن هذه
  اا ليبر.هاا للمشااعر والضامائر , يا   يويت اا , وهمال اا  بالرسام ي عغفل عن رطا  ا الكاون    ويلاو البشري , الذ

 وأ اوا  على الير التا  تمساك بأقارار هاذا الكاون , وترسام رطواتاه , وتبار  أ والاه     ود لت ا وإع ائ ا وإعراع ا ,

  الناس أعضا وهم اايلونو

وأ اوا    ويعبار عان  تراريرا   ا  بعر  ا  , ويع ما هو مرسوم لكم مانلتركبن طبرا عن طبع(    أي لتعانون )
وا رطااار وا هااوا  وا  ااوا  مااألو  ياا  التعبياار  ا مااور معاناااة ا  ااوا  المتعاقبااي  ركوب ااا   والتعبياار  ركااو 

يركب اا  الرع  من ا ماور وهاو عاالم  ركوباه      وكاأن هاذه ا  اوا  مطاعاا يرك  العرب  , كرول مو إن المضطر
يتنت ا    ام  , الطرياع بعر وا رة   وكل من ا تمض    م وياع مشايلي الرارر الاذي عرودهاا ويراودهم يا  وا رة الناس

هاذه ا  اوا  المتعاقباي علاى الكاون مان  كترارير عنار ااعاي تاندي إلاى رأس مر لاي هريارة , مراررة كاذلك مرساومي ,
ت     م إلى لراء رب م , الذي ت ارثل عناه الفرارة الساالفي      تى تن . اتسع الشفع , والليل وما وسع , والرمر إذا

هولاي , هاو سامي  إلاى المتناسع ي  يررا  السورة , وا نترا  اللطيف من معنى إلى معنى , ومن هولي التتاب  وهذا
  من سما  هذا الررنن البرع     

  ن الرال ينلوم وعذا  الكفار لعرم إعمان م وثوا  المنمني 25 - 20الراب و الررس

مان أمار الاذين    التعجيا  ظال هاذه اللم اا  ا ريارة , والمشااهر والجاو   الساابري ل اا يا  الساورة , عجا ء ويا 
  وي  الوهودو أنفس م ينمنون   وأمام م هذا ال شر من مو يا  انعمان ود ئله ي 

  ل م   ينمنون   و إذا قرو علي م الررنن   عسجرون       يما
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  ا ل م   ينمنون  يم ! أهل

توهاه   وتتكااثر علياه   يثماا مو ياا  انعماان يا  لم اا  الوهاود , ويا  أ اوا  النفاوس , تواهاه الرلا  البشاري  إن
ال  يراي ب يان ت اصار هاذا الرلا  لاو أراد التفلال من اا  ميازان أينما كان   وه  من الكثرة والعمع والراوة والثرال يا 

   يثما ألرى بسمعه وقلبه إلي ا   هوتنادع    ينما ه  تناهيه وتناةيه

ويفااتح قلااوب م علااى  , الفطاارة يمااا ل اام   ينمنااون   وإذا قاارو علااي م الراارنن   عسااجرون  (وهااو عخاااطب م  لغااي)
الرلااو  مشاااعر الترااوى والخشااوو والطاعااي  هااذه مو يااا  انعمااان ود ئلااه ياا  ا نفاا  واآلياااق   ويسااتجيش ياا 

  . السجود   والخضوو لبارو الوهود     وهو  

يا  الرلا  البشاري  عساتجيش هذا الكون هميل   ومو    وفيه من اللم ا  والومضا  والل ظاا  والساب ا  ماا إن
  أسمى مشاعر ا ستجابي والخشوو  

الجميال , وبباارو  باالوهود هاذا الرارنن هميال   وماو    وفياه مان اللمساا  والمو ياا  ماا عرال الرلا  البشاري  وإن
رالراه العظايم    )يمااا ل ام   ينمنااون   وإذا  ب  يراي ويسااة  فياه   يراي الكااون الكبيارة المو يايالوهاود الجليال   

  . قرو علي م الررنن   عسجرون  ( 

  من مآ و ينتظرهم  مر عجي   را   عضر  عنه السياق ليأرذ ي   يان   يري  ا  الكفار , وما إنه

 

 

  (25) َمْمُنونٍ  اِلَ اِ  َلُ ْم َأْهر  َاْيرُ ال ِذيَن نَمُنوْا َوَعِمُلوْا الر   ِإ   

   ل الذين كفروا عةذ ون    هللا أعلم بما يوعون   فبشرهم بعذا  أليم(   )

 هللا أعلم بماا عةناون يا   . الذين كفروا عةذ ون   عةذ ون إطالقا   يالتكذي  طابع م وميسم م وطبع م ا صيل  ل
  . . التكذي  ر وسوء ودواي  ل ذاصرورهم , ويضمون عليه هوان  م , من ش

ل اا مان بشارى   تسار و   ويا ال رين عن م , ويتجه بالخطا  إلى الرسو  الكريمو )فبشرهم بعذا  أليم(    ويترك
  يودها متطل  إلى بشرى من بشير  

ون   ويجا ء لماا عساتربل الراالح الوقل ذاته ععر  ماا ينتظار المانمنين الاذين   عةاذ ون , فيساتعرون بالعمال وي 
  :المةذ ين هذا العر  ي  السياق كأنه استثناء من مرير الكفار

  إ  الذين نمنوا وعملوا الرال ا    ل م أهر اير ممنون(   )
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عةونوا دارلين ا تاراء يا  تلاك  لم الذي عرا  عنه ي  اللغي إنه استثناء منرط    يالذين نمنوا وعملوا الرال ا  وهو
  هذا الن و أشر إثارة لالنتباه إلى ا مر المستثنى   على تثنوا من ا   ولكن التعبيرالبشارة السوداء ثم اس

  . . اير الممنون     هو ا هر الرائم اير المرطوو     ي  دار البراء والخلود وا هر

  الضمير  مجا   الكون و  ي  انعراو ال اسم الررير , تنت   السورة الرريرة المبارة , البعيرة اآلماد وب ذا
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 البروج سورة

 

اَماء ( الن ااِر َذاِ  اْلَوُقاوِد 4ُقِتاَل َأْصاَ اُ  اْ ُْراُروِد ) (3) َوَمْشاُ ودٍ  ( َوَشااِهرٍ 2( َواْلَياْوِم اْلَمْوُعاوِد )1َذاِ  اْلُباُروِج ) َوالس 
ِ اْلَعِزيازِ  (7) ُشاُ ود   ( َوُهاْم َعَلاى َماا َعْفَعُلاوَن ِبااْلُمْنِمِنينَ 6ُهاْم َعَلْيَ اا ُقُعاود  ) ِإذْ  (5)  َوَماا َنَرُماوا ِماْنُ ْم ِإ   َأن ُيْنِمُناوا ِبااهلل 

َماَواِ  َواْ َْرِ  َ ّللا ُ َعَلى (8) اْلَ ِميرِ    (9َشْ ٍء َشِ ير  ) ُكلِّ  ال ِذي َلُه ُمْلُك الس 

  البروج سورة

  بسورة البروج تعريف

وتش   ول اا أضاواء قوياي  عظيمي وقواعر الترور انعمان      أمورا السورة الرريرة تعر  ,  رائع العريرة , هذه
وأ ياناا كال كلماي  -عن اا نروصا ا  تاى لتكااد كال نعاي  تعبار بعيرة المرى , وراء المعاان  وال راائع المباشارة التا 

  مترام  ا طرا  من ال  يري     عالم أن تفتح كوة على -ي  اآلعي 

يلاي مان المانمنين  أن نه السورة هو  ادة أص ا  ا رارود     والموضاوو هاوالمباشر الذي تت رة ع والموضوو
ل م طغاة قساة شاريرين , وأرادوهام علاى  بأعراء ا تلوا -قيل إن م من النرارى المو رين  -السابرين على انسالم 

, وأوقاروا فياه الناار ,  وتمنعوا بعريرت م   يشع الطغاة ل م شارا يا  ا ر  يأ وا ترك عريرت م وا رتراد عن دين م ,
الفلاي  مرارو هماعاي المانمنين يمااتوا  رقاا , علاى مارأى مان الجماوو التا   شارها المتسالطون لتشا ر فياه وكباوا

 رياع اآلدمياين المنمنينو)وماا نرماوا مان م إ   . ال رياع الطريراي البشاعي , ولكا  يتل اى الطغااة بمشا ر   اذهالمنمني
  . .(ال مير أن ينمنوا باهلل العزيز

ا رارود    (يتارب   اين  أصا ا  السورة برسمو)والسماء ذا  البروج , واليوم الموعاود , وشااهر ومشا ود , قتال تبرأ
الضخام , وال شود التا  تشا ره وا  اراة المشا ودة فياه  وأ راثه السماء وما يي ا من  روج هائلي , واليوم الموعود

  على أص ابه البغاة   ال ادة ونرمي السماء وبين     ترب   ين هذا كله

تطويال     ما   و  تعار  المشا ر المفجا  يا  لم اا  راطفاي , تاودو المشااعر بشااعي ال اادة  ارون تفرايل ثام
علاى الناار وعلاى ال يااة ذات ااا ,  وانترار  التلمايح إلاى عظماي العريارة التا  تعالال علاى يتناي النااس ما  شارت ا ,

هميعا   والتلميح إلى بشااعي الفعلاي , وماا عةمان يي اا مان بغا   يالهأه وارتفعل إلى ا وج الذي عشر  اننسان ي 
 علي اا ذلاك ا رتفااو والباراءة والتط ار مان هانا  المنمنينو)الناار ذا  الوقاود   إذ هام هانا  وشار وتسافل , إلاى

  قعود   وهم على ما عفعلون بالمنمنين ش ود(   
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والعرياارة والترااور  الاارعوة لااك ا مااور العظيمااي ياا  شااأنذلااك تجاا ء التعريبااا  المتواليااي الرراايرة متضاامني ت بعاار
  انعمان  ا صيلو

وا ر وهللا)الاذي لاه  الساماوا  إلى ملك هللا ي  السماوا  وا ر  وش ادته و ضوره تعالى لكل ما عرا  يا  إشارة
  ملك السماوا  وا ر     هللا على كل ش ء ش ير(   

ذلاك الفاو. الكبيار  . . الجناي ينتظار الطغااة الفجارة السافلي   وإلاى نمايم إلى عذا  ه نم وعذا  ال ريع الاذي وإشارة
وارتفعاوا علاى يتناي الناار وال رياعو)إن الاذين يتناوا  , ال يااة     الاذي ينتظار المانمنين الاذين ارتااروا عريارت م علاى

وا وعملاوا الراال ا  يل ام عاذا  ه انم ول ام عاذا  ال رياع   إن الاذين نمنا -يتوباوا  لام ثام -المنمنين والمنمنا  
  تجري من ت ت ا ا ن ار   ذلك الفو. الكبير(    هنا  ل م

وها    يراي تترال  . .(ويعيار  بطش هللا الشارير , الاذي يبارو ويعيارو)إن بطاش رباك لشارير   إناه هاو يبارو وتلويح
  إشعاعا  بعيرة     ال ادة اترا  مباشرا بال ياة الت  أ.هرل ي  ال ادة , وتلر  وراء

  ذلك بعض صفا  هللا تعالى   وكل صفي من ا تعن  أمرا     بعرو 

عختاروناه علاى كال شا ء    الاذين وهو الغفور الودود(الغفاور للتاائبين مان انثام م ماا عظام وبشا    الاودود لمبااده)
  والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك الررو   

وانرادة المطلراي    , المطلراي ال يمناي المطلراي , والراررة ذو العر  المجير   يعا  لما يرير(    وه  صفا  ترور)
  بعيرة اآلماد   إشعاعا    وكل ا ذا  اترا  بال ادة     كما أن ا تطلع وراءه

يرعاون وثماود  . الجناود إشارة سريعي إلى سوا ع من أرذه للطغاة , وهام مارهجون بالساال     )هال أتااك  ارين ثم
  إشعاعا  كثيرة   -ا ررود   ادة م  -يعت ما ونثارهما   ووراءهما  (وهما مررعان متنوعان ي  طب

تكاذي     هللا مان ورائ ام  يا  الختام عررر شأن الذين كفروا وإ اطي هللا   م وهم   عشاعرونو) ل الاذين كفاروا وي 
  م ي (   

باأن ماا عرارره هاو  ياو     يري الررنن , وثبا  أصله و ياطتهو) ل هاو قارنن مجيار يا  لاو  م فاوظ(    مماا ويررر
  الرو  الفرل والمره  ا رير , ي  كل ا مور  

  بالتفريلو انشعاعا  لم ا  مجملي عن إشعاعا  السورة ومجال ا الواس  البعير   تم ر  ستعرا  هذه هذه

    والسماء ذا  البروج , واليوم الموعود , وشاهر ومش ود( ) الرسم بمخلوقا  عظيمي 3 - 1ا و و الررس
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إما أن تكاون أهارام النجاوم  وه    ذا الرسموبالسماء ذا  البروج , -قبل انشارة إلى  ادة ا ررود  -السورة  تبرأ
كماا قا و)والساماء  نيناهاا بأيار وإناا لموساعون(    وكماا  , ال ائلي وكأن ا  روج السماء الضخمي أي قراورها المبنياي

 , دوران اا إما أن تكون ه  المنا.  التا  تتنرال يي اا تلاك ا هارام يا  أثنااء ناها(    و  السماء قا )أأنتم أشر رلرا أم

بالضاخامي   وهاو الظال الماراد إلرااؤه  ياو   وه  مجا ت ا الت    تتعراها ي  هريان اا يا  الساماء   وانشاارة إلي اا
  ي  هذا الجو  

وهاو الموعاود  . يي اا  ر  وماا كاانوالياوم الموعاود(    وهاو ياوم الفرال يا  أ اراة الارنيا , وتراةيي  ساا  ا)
والمتراضاين إلياه   وهاو الياوم العظايم  المتخاصامين الاذي وعار هللا بمجيلاه , ووعار بال ساا  والجازاء فياه   وأم ال

  كيف ترير ا مور   لترى  الذي تتطل  إليه الخالئع , وتترقبه

كل اا مشا ودة ,  يترابح الخالئاع , وشااهر ومشا ود(    يا  ذلاك الياوم الاذي تعار  فياه ا عماا  , وتعار  فياه)
  عن الرلو  والعيون     ساتر ويربح الجمي  شاهرين     ويعلم كل ش ء   ويظ ر مةشويا   عستره

ظاال  ا هتماام وا  تفاا   إلرااء السماء ذا  البروج , واليوم الموعود , وشاهر ومش ود     تلتر  هميعا ي  وتلتر 
ا رارود     كماا تاو   بالمجاا  الواسا  الشاامل   ادة ذي ععر  فيه بعر ذلكوا  تشاد والضخامي على الجو ال

  يرتاه ويرافى فياه  ساابه     وهاو أكبار مان مجاا  ا ر  , وأبعار  فياه الاذي يوضا  فياه هاذا ال اادة   وتاو.ن 
  وأهل ا الم رود     الرنيا من مرى ال ياة

  ين بالنارهريمي أص ا  ا ررود ي   رق المنمن 9 - 4الثان و الررس

  رسم هذا الجو , ويتح هذا المجا  , تج ء انشارة إلى ال ادة ي  لمسا  قالئلو وبعر

شاا ود   ومااا  بااالمنمنين قتال أصاا ا  ا رارود   النااار ذا  الوقااود   إذ هام علي ااا قعاود   وهاام علااى ماا عفعلااون )
  وا ر  ,  هللا على كل ش ء ش ير(    السماوا  نرموا من م إ  أن ينمنوا باهلل العزيز ال مير   الذي له ملك

وها  كلماي تار  علاى  . انشارة إلى ال اادة باإعالن النرماي علاى أصا ا  ا رارودو)قتل أصا ا  ا رارود(  وتبرأ
الاذي يثيار اضا  ال لايم , ونرمتااه ,  الاذن  الغضا    اضا  هللا علاى الفعلاي وياعلي اا   كمااا تار  علاى شاناعي

  ووعيره بالرتل لفاعليه  

شروه وأوقاروا فياه الناار  قر عج ء تفسير ا ررودو)النار ذا  الوقود(وا ررودوالشع ي  ا ر    وكان أص ابه ثم
  لوع اء  تل   النار فيه كله وتوقرها   ا ررود  تى مضوه نارا , يرار  النار  ر  ي  التعبير من

وهام يرتكباون ذلاك انثام ,  علي اا ي التا  كاانواأص ا  ا ررود , واست روا هذه النرمي وهذا الغض  , ي  ال ال قتل
عفعلاون باالمنمنين شا ود(    وهاو تعبيار عراور ماوقف م  ماا ويزاولون تلاك الجريمايو)إذ هام علي اا قعاود   وهام علاى
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بااالمنمنين والمنمنااا  يي ااا وهاام قعااود علااى النااار , قريبااون ماان عمليااي  ويلرااون  ومشاا رهم , وهاام يوقاارون النااار ,
يا   سا م هاذا  يثبتون  عشاهرون أطوار التعذي  , ويعل النار ي  ا هسام ي  لذة وسعار , كأنما , البشعي التعذي 

  المش ر البش  الشني   

ال ميار   الاذي لاه ملاك  العزياز ينمناوا بااهلل أن كاان للمانمنين مان ذنا  عنارهم و  ثأرو)وماا نرماوا مان م إ  وماا
أن ام نمناوا بااهلل , العزيزوالراادر علاى ماا يريار ,  هاريمت م ي اذه السماوا  وا ر     هللا على كال شا ء شا ير(   

  ا  , والم مود  ذاته ولو لم ع مره الج ا    وهو ال ريع بانعمان وبالعبودعاي لاه كل ال ميروالمست ع لل مر ي 

  . ال ضور وهو و ره الذي له ملك السماوا  وا ر  وهو عش ر كل ش ء وتتعلع به إرادته تعلع .

 

 

َوَعِمُلاوا  نَمُناوا ( ِإن  ال اِذينَ 10َعَذاُ  َهَ ن َم َوَلُ اْم َعاَذاُ  اْلَ ِرياِع ) َيَلُ مْ  ال ِذيَن َيَتُنوا اْلُمْنِمِنيَن َواْلُمْنِمَناِ  ُثم  َلْم َيُتوُبوا ن  إِ 
اِلَ اِ  َلُ ْم َهن ا   َتْجِري ِمن َتْ ِتَ ا   (11َكِبيُر )َذِلَك اْلَفْوُ. الْ  اْ َْنَ ارُ  الر 

قلاو  المانمنين , وت ارد  تطمالن هو الش ير علاى ماا كاان مان أمار المانمنين وأصا ا  ا رارود     وهاذه لمساي ثم
  . ش يرا العتاة المتجبرين   ياهلل كان ش يرا   وكفى باهلل

لاي وياعلي اا , كماا الفع لبشااعي رواعي ال ادة ي  هذه اآلعا  الررار , الت  تمض الرل  بش ني من الكراهيي وتنت  
اسات ره مان نرمتاه واضابه   ي او أمار لام ينتاه بعار عنار  وماا تستجيش فيه التأمل فيما وراء ال ادة وو.ناه عنار هللا

  ما وراءه   هللا هذا ال ر , ووراءه ي   سا 

المنترارة والعريارة  , الفتناي تنت ا  رواعاي ال اادة وقار ماض  الرلا  بالروعاي   روعاي انعماان المساتعل  علاى كاذلك
يراار كااان ياا  مةنااي الماانمنين أن ينجااوا  . ا ر  علااى ال ياااة , وا نطااالق المتجاارد ماان أوهاااق الجساام وهاذ يااي

كاام كااانوا عخساارون هاام أنفساا م ياا  الاارنيا قباال اآلراارة   وكاام كاناال  ولكاان ب يااات م ياا  مرا اال ال زيمااي نعمااان م  
 وبشااعت ا لمعناى الكبيرومعناى .هاادة ال يااة  اال عريارة ,كم كانوا عخسرون وهم عرتلون هذا ا ? البشريي كل ا تخسر

إنااه معنااى كااريم هاارا  ! ا هساااد  ااال  ريااي , وان طاط ااا  ااين عساايطر الطغاااة علااى ا روا  بعاار ساايطرت م علااى
وهاام عجاارون ماا  النااار يت تاارق أهسااادهم ,  رب ااوه ومعنااى كبياار هاارا هااذا الااذي رب ااوه وهاام بعاار ياا  ا ر   

وبعار ذلاك ل ام عنار رب ام  ساا  , و عارائ م الطاااين  ساا       ? الناار لكريم الاذي تزكياهوينترر هذا المعنى ا
  . ععر  به السياق  

   رق الكفار ي  ه نم ونجاة المنمنين ويو.هم بالجني 11 - 10الثالنو الررس

إن الاذين نمنااوا  . ال رياع يل ام عااذا  ه انم ول ام عااذا  -ثام لاام يتوباوا  -إن الاذين يتناوا الماانمنين والمنمناا  )
  الكبير(    الفو. وعملوا الرال ا  ل م هنا  تجري من ت ت ا ا ن ار   ذلك
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نتيااي هناااك    يالب ياي الاذي  اارة يا  ا ر  وياا  ال ياااة الارنيا لااي  راتماي ال ااادة ولاي  ن اعااي المطااا    إن
  وهاو مرارر منكار , وواقا   والطاااين ن  المانمنين والجزاء الذي عض  ا مر يا  نراابه , ويفرال فيماا كاان  اين

  كما عرو  عنه هللاو

ماا يعلاوا )ثام لام يتوباوا(     علاى إن الذين يتنوا المنمنين والمنمنا (    ومضوا ي  ضاللت م ساادرين , لام ينارموا)
ال رياع(  وهاو مف اوم مان عاذا  ه انم   ولكناه ينطاع باه )على )يل م عذا  ه نم ول م عذا  ال ريع(    ويني

ياا  ا راارود   وباانف  اللفاا  الااذي ياار  علااى ال اارة   ولكاان أياان  ريااع ماان  لل ريااع يةااون مرااا الويااني عليااه ل
و رياع  ! الخاالع أو يا  مرتاه   و رياع الارنيا  ناار يوقارها الخلاع   و رياع اآلرارة  ناار يوقارها شارته  رياع   يا 

نيا رضاى هللا عان المانمنين وانتراار الار  رياع الرنيا ل ظا  وتنت   , و ريع اآلررة نباد   ععلم اا إ  هللا   وما 
  اض  هللا , وا رتكاس ال اب  الذميم   اآلررة لذلك المعنى اننسان  الكريم   وم   ريع

وعملاوا الراال ا  ل ام  نمناوا رضاى هللا وإنعاماه علاى الاذين نمناوا وعملاوا الراال ا  يا  الجنايو )إن الاذين ويتمثال
ذلااك الفاو. الكبياار(    والفو.والنجاااة والنجااا    ) :ال  ي يااي   النجااةهناا  تجااري ماان ت ت اا ا ن ااار(    وهااذه هاا

  يكيف بالجنا  تجري من ت ت ا ا ن ار   . يو. والنجاة من عذا  اآلررة

مناه يا  ا ر  إ   وقا  الخاتماي عساترر ا مار يا  نراابه   وها  الخاتماي ال  ي ياي للموقا    يلام عةان ماا   اذه
إلي ااا هااذا التعرياا  ا و  علااى ال ااادة  ي اار  تمامااه     وهااذه هاا  ال  يرااي التاا  طريااا ماان أطرايااه ,   يااتم بااه

  قلو  كل يلي منمني تتعر  للفتني على مرار الررون   وي  لتسترر ي  قلو  الرلي المنمني ي  مةي ,

 

 

اا   لَِّماا 15( ُذو اْلَعاْرِ  اْلَمِجياُر )14اْلاَوُدوُد ) اْلَغُفاورُ  ( َوُهاوَ 13( ِإن ُه ُهَو ُيْبِرُو َوُيِعيُر )12َبْطَش َربَِّك َلَشِرير  ) ِإن   ( َيع 
  (18( ِيْرَعْوَن َوَثُموَد )17َهْل َأَتاَك َ ِريُن اْلُجُنوِد ) (16) ُيِريرُ 

تتاوالى التعريباا   ثام الكفاار وهاالك تعريبا  على قري أص ا  ا ررود , مان صافا  هللا 18 - 12الراب   الررس
     

يا  ال اادة مان  مار لشرير(    وإظ ار   يري البطش وشرته ي  هذا الموض  هو الذي يناس  مااإن بطش ربك )
شاريرا   ياالبطش الشارير هاو  كبيرا مظ ر البطش الرغير ال زيل الذي ع سبه أص ابه وي سبه الناس ي  ا ر 

ن علاى رقعاي ماان الم ا.يال الاذين يتساالطو  الضاعا  بطاش الجباار   الاذي لااه ملاك الساماوا  وا ر      بطاش
  . . م رودة ا ر  م رودة , ي  رقعي من الزمان
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وهااو عرااو  لااهو )إن  . وهااو الرسااو  [   و والرائال وهااو هللا عااز وهاال -التعبياار العالقااي  اين المخاطاا   ويظ ار
ول اذه النسابي قيمت اا يا  هاذا  . . معونتاه بطاش رباك    (رباك الاذي تنتسا  إلاى ربوبيتاه , وسانرك الاذي تاركن إلاى

  مجا  الذي يبطش فيه الفجار بالمنمنين  ال

والنشاأة اآلرارة     إ  أن ماا  ا ولاى إنه هاو يبارو ويعيار(    والبارء وانعاادة وإن اتجاه معناهماا الكلا  إلاى النشاأة)
ل ظاي  ارء وإنشااء , ويا  كال ل ظاي إعاادة لماا  لا  وماا   كال  رثان دائبان ي  كل ل ظي من ليل أو ن ار   يف 

وي   لاى مساتمر     ويا  ظال هاذه ال ركاي الرائباي الشااملي مان البارء وانعاادة  . ه ي  تجرد مستمر    والكون كل
أو إعاادة لبارء  . نعادة ا ررود ونتائجه الظاهرة مسألي عا رة ي  واق  ا مر و  يري التررير   ي و  رء  ادة يبرو

    ي  هذه ال ركي الرائبي الرائرة    

والفضال الفاائض  اال  الر ماي   والمغفارة تترال برولاه مان قبالو )ثام لام يتوباوا(    ي ا  مانوهاو الغفاور الاودود(  )
تائا    ولاو عظام الاذن  وكبار  المعرايي      عائار  ارود و  قياود   وها  الباا  المفتاو  الاذي   عغلاع يا  وهاه

س اللطياف ال لاو الكاريم   ارتاروا رب م على كال شا ء   وهاو انيناا الذين أما الود     ييترل بموق  المنمنين ,
  اا      عجاود الاذين ينثروناه وي بوناه إلاى مرتباي , يت ارج الرلام مان وصاف ا لاو  أن يضال هللا عبااده  اين يريا  هللا

وأ بائااه المراربين     يمااذا تكااون   ودائاه مرتباي الراراقي     الراراقي  ااين الار  والعبار     ودرهاي الااود مان هللا
العاذا  الاذي ا تملاوه وهاو موقاو    مااذا عةاون هاذا إلاى هانا   عةاون  ه  ذاهبي   ومااذاال ياة الت  ض وا   ا و 

  وإلى هان  لم ي من هذا انيناس ال بي    ? ال لو قطرة من هذا الود

لكلماي تشاجي  ترارر مان  الت لكاي عبيارا مان رقياع هاذه ا ر    عبيار الوا ار مان البشار , ليلراون بأنفسا م إلاى إن
يكياف بمبااد هللا   الاذين يننسا م هللا  اوده الكاريم  . . ضاء تبرو ي  وه ه     وهاو عبار وهام عبياريمه , أو لم ي ر 

 . العاال  الم ايمن الماهار الكاريم   أ  هانال ال يااة   وهاان ا لام   وهاان العاذا (المجيار الجليال , هللا)ذو العار 

  و العر  المجير    وهان كل اا  عزيز , ي  سبيل لم ي رضى عجود   ا المولى الودود ذ

ي او مطلاع انرادة , عختاار ماا  . . يعا  لما يرير(    هذه صفته الكثيرة الت رع , الرائباي العمال     يعاا  لماا يريار)
  صفته سب انه   يتلك عشاء   ويفعل ما يريره ويختاره , دائما أ را ,

علااى الفتنااي  انعمااان ر ماارة أن ينتراارماارة أن ينتراار المنمنااون بااه ياا  هااذه ا ر  ل ةمااي يرياارها   ويرياا يرياار
يا  ا ر    ويرياار مارة أن عم ل اام لليااوم  الجبااارين وتاذه  ا هسااام الفانياي ل ةمااي يريارها     يرياار مارة أن عأرااذ

  ي  قرره المرسوم     , هناك الموعود     ل ةمي تت رع هنا وتت رع

وتبراى   يراي انرادة  . مان  ارين يرعاون وثماودطر  من يعله لما يرير   يناس  ال ادة ويناس  ماا سايأت   ي ذا
يعل ااا ياا  الوهااود   يعااا  لمااا يرياار     وهاااك  تفعاال الطليرااي والرااررة المطلرااي وراء ا  ااراة ووراء ال ياااة والكااون 

  نموذها من يعله لما يريرو
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ِجير  ) َ  (20) ( َ ّللا ُ ِمن َوَراِئِ م م ِ ي   19ال ِذيَن َكَفُروا ِي  َتْكِذيٍ  ) َ لِ  ْ ُفوٍظ )21ْل ُهَو ُقْرنن  م    (22( ِي  َلْوٍ  م 

إلااى المعلااوم ماان أمرهمااا  ارتكانااا هال أتاااك  اارين الجنودويرعااون وثمااود  (  وهاا  إشااارة إلااى قرااتين طااويلتين ,)
  هال ويسامي م الجناود   إشاارة إلاى قاوت م واساتعرادهم    . الكاريم للمخااطبين , بعارما ورد ذكرهماا كثيارا يا  الرارنن

  ربك   م ما يرير   يعل أتاك  ريث م   وكيف

وهنااره ونجااى  ناا   هللا  ااريثان مختلفااان ياا  طبيعت مااا وياا  نتائج مااا     يأمااا  اارين يرعااون , يراار أهلكااه وهمااا
مان إرادتاه   وأماا  ارين ثماود يرار أهلك ام  وإرادة إسرائيل , ومةن ل م ي  ا ر  يترة , لي رع   م قاررا مان قارره ,

معاه  يان لام عةان ل ام بعار ذلاك ملاك و  تمةاين   إنماا ها  مجارد النجااة  والرلاي بةارة أ اي م وأنجاى صاال ا هللا عان
  . الفاسرين من الروم

المتوقعاي , إلاى  وا تما ت اا نموذهاان لفعال انرادة , وتوهاه المشايلي   وصاورتان مان صاور الارعوة إلاى هللا وهماا
ععرض ا الررنن للرلي المنمني يا  مةاي , ولكال هيال  وكل ا  ررود    هان  ا  تما  الثالن الذي وق  ي   ادة ا

  من أهيا  المنمنين    

  هزيمي الكفار و ف  الررنن 22 - 19الخام و الررس

  :أرير الختام عج ء إعراعان قويان ها.مان   ي  كل من ما تررير , وكلمي يرل و ةم وي 

  م ي (     ل الذين كفروا ي  تكذي  ,  هللا من ورائ م)

وهام ااايلون عماا  . .(م اي  الكفاار و  يراي  اال م أن ام يا  تكاذي  عمساون باه ويراب ون  ) هللا مان ورائ ام يشأن
  ي  الطويان العميم   الم رورة ع ي    م من ق ر هللا وعلمه   ي م أضع  من الفيران

   ل هو قرنن مجير ي  لو  م فوظ(   )

يا  لاو  م فاوظ     ناررك  وهاو وهال أمجار وأريا  وأعارق مان قاو  هللا العظايم  الرفي  الكاريم العرياع      والمجير
ننتفا  ن ان بالظال الاذي يل ياه التعبيار , وانع ااء  إنماا ن ان طبيعتاه ,  ناه مان أمار الغيا  الاذي تفارد هللا بعلماه  

ماا يتناولااه ماان  الراارنن مرااون ثا ال , قولااه هاو المرهاا  ا رياار , يا  كاال هاذا الاذي يتركااه يا  الرلااو    وهاو أن
  قو  , وقوله هو المرع  الم فوظ     كل ا مور   يذه 

  . . ا رير قا  الررنن قوله ي   ادة ا ررود , وي  ال  يري الت  وراءه     وهو الرو  ولرر
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 الطارق  سورة

 

اَماء اا َعَلْيَ اا َ ااِي   ) (3) الث اِقا ُ  ( الان ْجمُ 2( َوَماا َأْدَراَك َماا الط ااِرُق )1َوالط ااِرِق ) َوالس   ( َيْلَينُظارِ 4ِإن ُكال  َنْفاٍ  ل م 

نَسانُ  اْل ِ  ( َعْخُرُج ِمن َ اْينِ 6( ُرِلَع ِمن م اء َداِيٍع )5ِمم  ُرِلَع ) انِْ ( َياْوَم 8( ِإن اُه َعَلاى َرْهِعاِه َلَرااِدر  )7َوالت َراِئاِ  ) الر 
َراِئرُ  تُْبَلى اَماء َذا ِ 10و ٍة َوَ  َناِصاٍر )َيَما َلُه ِمن قُ  (9) الس  اْرِو ) (11) الر ْها ِ  ( َوالس  ( ِإن اُه َلَراْو   12َواْ َْرِ  َذاِ  الر 

  (14ُهَو ِباْلَ ْزِ  ) َوَما (13َيْرل  )

  الطارق  سورة

  بسورة الطارق  تعريف

وصاي ا   ناوم  , عالياي ويايي  مررمي هذا الجزء أن سوره تمثل طرقا  متواليي على ال ا    طرقاا  عنيفاي ق هاء
وا ر , ونذير وا ار    اصا وا   تيرظاوا  بإعراو اارقين ي  النوم       تتوالى على  س م تلك الطرقا  والري ا 

هنالاك إل اا   وإن هنالاك تار يرا   وإن هنالاك تراريرا   وإن هنالاك ا اتالء    إن   انظاروا   تلفتاوا   تفكاروا   تار روا  
  ن هنالك  سابا وهزاء   وإن هنالك عذابا شريرا ونميما كبيرا      تبعي   وإ هنالك وإن

ونااوو انعراااو  , المشاااهر السااورة نمااوذج واضااح ل ااذه الخرااائي   يفاا  إعراعات ااا  اارة عشااارك يي ااا نااوو وهااذه
  الموسير  , وهرس ا لفاظ , وإع اء المعان   

  رو  مشاهرهاوالطارق   والثاق    والرايع   والره    والر ومن

ياوم تبلاى السارائر يماا ):والناصار معاني اوالرقابي على كل نفا و)إن كال نفا  لماا علي اا  ااي (    ونفا  الراوة ومن
  هو بال ز (    وما له من قوة و  ناصر(    والجر الرارمو)إنه لرو  يرل

  رويرا  (   مأم ل يي ا ع مل الطاب  ذاتهو)إن م عةيرون كيرا وأكير كيرا   يم ل الكايرين والوعير

تار يرا   وإن هنالاك  هنالاك تتضمن تلك الموضوعا  الت  أشير إلي ا يا  مررماي الجازءو إن هنالاك إل اا   وإن وتكاد
  وهزاء       الخ     سابا ترريرا   وإن هنالك ا تالء   وإن هنالك تبعي   وإن هنالك

لاع دقياع مل اوظ يتضاح مان اساتعرا  الساورة تناساع مط الساورة المشااهر الكونياي وال راائع الموضاوعيي يا  وباين
  ي  سياق ا الررنن  الجميل    

  الرسم بالطارق على ال اي  على النف  4 - 1ا و و الررس
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  . .( اي  والسماء والطارق   وما أدراك ما الطارق   النجم الثاق    إن كل نف  لما علي ا)

با ساتف ام المع اود يا   ويثنا  يبارأ  اذكر الساماء والطاارق الرسام يتضامن مشا را كونياا و  يراي إعمانياي   وهاو  هاذا
اندراك والعلاااام   ثاااام ع اااارده ويبينااااه بشااااةله  وراء التعبياااار الررنن و)ومااااا أدراك مااااا الطااااارق  (    وكأنااااه أماااار

بشعاعه النايذ   وهذا الوص  ينطبع على هان  الانجم   و  سابيل إلاى  الظالم وصورتهو)النجم الثاق (الذي يثر 
والسااماء :المعنااى ماان هااذا الااني , و  ضاارورة ل ااذا الت رياار    اال إن انطااالق أولااى   ليةااون   ذاتااه نجاامت رياار 

ويةاون ل اذه انشاارة إع اؤهاا  او   راائع  . ونجوم ا الثاقبي للظالم , الناياذة مان هاذا ال جاا  الاذي عساتر ا شاياء
  . . السورة و و  مشاهرها ا ررى     كما سيأت 

 ااي (    ويا  التعبيار  علي اا جم ا الثاق وأن كل نف  علي ا من أمر هللا رقي و)إن كل نفا  لماابالسماء ون عرسم
 ااي    يراقب اا , وي را  علي اا , وي فا  عن اا ,  علي اا برايغته هاذه معناى التوكيار الشارير     ماا مان نفا  إ 

  ه  الت  ينا    ا العمل والجزاء   ن ا مستودو ا سرار وا يكار   و  النف  وهو موكل   ا بأمر هللا   ويعين

م ملاين يا  شاعا  ا  و  هنالك يوضى إذن و  هيري   والناس ليسوا مطلرين ي  ا ر  هةذا  ال  اارس   ليسل
الارقيع المباشار , وال ساا  المبنا   ان رااء  اال  ااي  , و  متاروكين عفعلاون كياف شااءوا  اال رقيا    إنماا هاو

  باشر  على هذا ان راء الرقيع الم

ال ااي  الرقياا   ي ناااك -وإن رلاال  -الاني إع اااءه الرهيا   ياان ت ا  الانف  أن ااا ليسال أ اارا ي رلاوة  ويلرا 
هنالاك ال ااي  الاذي عشاع كال  . طاارق  علي اا  اين تنفارد مان كال رقيا  , وتتخفا  عان كال عاين , وتاأمن مان كال

تر     وصانعي هللا وا ارة متناساري يا  الليال الساا  جاا  اطااء وينفاذ إلاى كال مساتور   كماا عطارق الانجم الثاقا 
  ا نف  وي  اآلياق  

  رلع اننسان من الماء الرايع 7 - 5الثان و الررس

التا  أقسام  , والتار ير مان هاذه اللمساي التا  ترال الانف  باالكون , إلاى لمساي أرارى تنكار   يراي الترارير ويخلاي
ال  يراي   وتاو   باأن اننساان لاي  متروكاا  هاذه لاىعلي اا بالساماء والطاارق   ي اذه نشاأة اننساان ا ولاى تار  ع

  سرى , و  م مال ضياعاو

  يلينظر اننسان مم رلع   رلع من ماء دايع , عخرج من  ين الرل  والترائ (   )

الراال    ااين اننسااان ماان أي شاا ء رلااع وإلااى أي شاا ء صااار     إنااه رلااع ماان ماااء دايااع عخاارج ماان يلينظاار
ومان ترائاا  المارأة وهاا   الفراريااي ماااء الاذي عجتماا  مان صاال  الرهال وهااو عظاام ظ اارهوالترائا  , رلاع ماان هاذا ال

هللا   ععلماه البشار    تاى كاان نرا  الرارن ا ريار  علام عظام صررها العلويي     ولرر كان هذا سرا مةنوناا يا 
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ون مااء الرهال , بطريرتاه   وعار  أناه يا  عظاام الظ ار الفرارياي يتكا ال  يراي  يان اطلا  العلام ال ارين علاى هاذه
  العلويي يتكون ماء المرأة    ين يلت يان ي  قرار مةين يينشأ من ما اننسان   الررر وي  عظام

والترائا  وباين اننساان  الرال  ال ائلاي  اين المنشاأ والمراير      اين المااء الارايع الاذي عخارج مان  اين والمساايي
 هاذه المساايي ال ائلاي التا  ععبرهاا المااء . . والنفسا  لا الماررك العاقال المعرار التركيا  العضاوي والعراب  والعر

اننسان ه  التا  تاري    اذا الشا ء الماائ  الاذي   قاوام  ذا  اننسان الناطع تو   بأن هنالك يرا رارج الرايرإلى
 وتشا  ثلاي  طريع الر لي الطويلي العجيباي ال ائلاي ,  تاى تنت ا  باه إلاى هاذه الن اعاي الما ي  له و  إرادة و  قررة ,

والرااررة , يا  ر لت ااا  انرادة باأن هنالاك  ايظااا مان أمار هللا يرعااى هاذه النطفااي المجاردة مان الشااةل والعرال , ومان
  من العجائ  من مولره إلى مماته   لونسان الطويلي العجيبي   وه  ت وي من العجائ  أضعا  ما ععر 

الوا ارة     هاذه الخليراي  الريراي ذ أن هنالاك مالياين من اا يا الخلياي الوا ارة الملر اي   تكااد تارى باالمج ر , إ هاذه
ي  ال ا  بمجرد اساتررارها يا  الار م يا  عملياي ب ان عان الغاذاء  تبرأ الت    قوام ل ا و  عرل و  قررة و  إرادة ,

 للغاذاء معاربخاصيي أكالي ت و    اا هارار الار م  ول اا إلاى  ركاي مان الارم الساائل ال ال ايظي    ين تزودها الير

تنشااأ عن ااا رالعااا      مسااتمرة الطااا.ج   وبمجاارد اطملنان ااا علااى اااذائ ا تباارأ ياا  عمليااي هرياارة   عمليااي انرسااام
قاررة و  إرادة     تعار  مااذا ها  ياعلاي ومااذا ها  تريار  و  وتعر  هذه الخليري الساذهي الت    قوام ل ا و  عرال

 تخراي عريي والرررة وانرادة الت  تعر    اا الطرياع   إن اا مةلفاي أنبال رى والم ال ايظي      ين تزودها الير

الجسام اننسااان       عماارة كال مجموعاي ماان هاذه الخالعاا الجرياارة لبنااء ركاان مان أركاان هااذه العماارة ال ائلاي    
مجموعاي لتنشا  الج اا. العضال    وهاذه ال تنطلع ي ذه المجموعي تنطلع لتنش  ال يةل العظم    وهذه المجموعي

تنطلااع لتنشاا  الج ااا. اللمفاااوي     إلااى نراار هااذه ا ركااان  المجموعااي تنطلااع لتنشاا  الج ااا. العرااب    وهااذه
 ولكن العمل لي  بمثل هذه البساطي     إن هنالك تخررا أدق   يكل عظم . . ! اننسانيي ا ساسيي ي  العمارة

دقيراي  العماارة     عشابه اآلرار    ن العظاام   وكال عضالي مان العضاال    وكال عرا  مان ا عراا    مان
مان الخالعاا المنطلراي لبنااء ركان مان  مجموعاي الرن  , عجيبي التكوين , متنوعي الوظائ        ومن ثم تتعلم كال

طائفي من ا  نوو معاين مان العمال يا  الاركن المخراي ل اا مان  كل العمارة , أن تتفرق طوائ  متخرره , تروم
رليااي صااغيرة تنطلااع وهاا  تعاار  طرير ااا   تعاار  إلااى أياان هاا  ذاهبااي , وماااذا هااو  كاال نالعمااارة الكبياارة       إ

العاين تعار  أن  تران  و  تخط  وا رة من ا طرير ا ي  هذه المتاهي ال ائلي   يالخالعاا المةلفاي أن ! من ا مطلو 
و   ما  أن كال موضا  مان الرارم أو الاذرا  أو العين ينبغ  أن تكون يا  الوهاه , و  عجاو. أ ارا أن تكاون يا  الابطن

بران  العاين و.رعال يا  أي مان هاذه  المةلفاي الخلياي ا ولاى أراذ  هاذه المواضا  عمةان أن تنماو فياه عاين   ولاو
ولكن اا ها   اذات ا  اين تنطلاع   تاذه  إ  للمةاان المخراي للعاين يا  هاذا  ! هنالاك المواضا  لرانعل عيناا

ساواه   إناه هللا  دون  هذا الج ا. ع تاج إلى عين يا  هاذا المةاانالمعرر     يمن ترى قا  ل اوإن  اننسان  الج ا.
  المتاهي الت    هادي يي ا إ  هللا   ي    إنه ال اي  ا على الذي يرعاها ويوه  ا وي ري ا إلى طرير ا
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يي ااا   هاا   كامنااي تلاك الخالعااا يارادى ومجتمعااي تعماال يا  نطاااق ترساامه ل اا مجموعااي معينااي مان الو اارا  وكال
تنرسام وتتكااثر لكا  تكاون العاين ,  وها    الوراثي , ال ايظي لسجل النوو ولخراائي ا هاراد   يخلياي العاينو را

وررااائي م ااردة تجعل ااا عااين إنسااان   عااين أي  للعااين ت اااو  أن ت اااي  ياا  أثناااء العماال علااى شااةل معااين
يا  تراميم هاذه العاين مان للعاين ورراائي معيناي     وأقال ان ارا   معاين  ياوان نرار   وإنساان  هاراده شاةل

 ذلاك الخرائي ع ير   ا عن الخ  المرسوم   يمن ذا الاذي أودع اا هاذه الراررة   وعلم اا نا يي نا يي الشةل أو

إنااه هللا   علم ااا مااا ععجااز  ? قااوة التعلاايم   وهاا  الخليااي الساااذهي التاا    عراال ل ااا و  إدراك , و  إرادة ل ااا و 
ماان عااين    ينمااا رليااي وا اارة منااه أو عاارة رالعااا  هاازء إليااه ترااميم عااين أواننساان كلااه عاان ترااميمه لااو وكاال 
  ساذهي , تروم   ذا العمل العظيم  

ت راى   النااطع ,  شاود واننسان هذه اللم ي الخاطفي عن صور الر لي الطويلي العجيبي  ين الماء الرايع ووراء
لااك تررااي ا ياا  هااذه الظااال      تشاا ر كل ااا وا عضاااء ,   نم ا ه اازة ماان العجائاا  والغرائاا  , ياا  ررااائي

والطاارق  بالساماء وتش  بالير ال ايظي ال ادعي المعيناي   وتنكار ال  يراي ا ولاى التا  أقسام علي اا . بالتررير والتر ير
المخااطبون أو  مارة   اذه الساورة    , المشاركون    كما تم ر لل  يري التاليي     يراي النشاأة اآلرارة التا    عرارق ا

   

  هللا يبعن اننسان يوم ال يامي 10 - 8الثالنو الررس

  إنه على رهعه لرادر   يوم تبلى السرائر   يما له من قوة و  ناصر(   )

بعار البلاى , تشا ر النشاأة  التجارد إنه لرادر علاى رهعاه إلاى ال يااة بعار الماو  , وإلاى -هللا الذي أنشأه ورعاه  - إنه
البالغاي الرقاي وال ةماي تاذه  كل اا عبثاا إذا لام تكان هنااك  النشاأة تراريره وتار يره   ي اذها ولاى برررتاه , كماا تشا ر  

 هزاءهااا العااد و)يوم تبلاى السارائر(    السارائر المةنوناي , المطويااي علاى ا سارار وتجازى  رهعاي لتختبار السارائر

وكماا ينفاذ ال ااي   ; السااتر ميوم تبلاى وتختبار , وتتكشا  وتظ ار كماا ينفاذ الطاارق مان راال  الظاال . . الم جوبي
اننساان مان كال قاوة ومان كال ناصارو)يما لاه مان قاوة  يتجارد إلى النف  الملفعي بالسواتر   كذلك تبلى السرائر ياوم

وماا لاه مان ناصار راارج ذاتاه     والتكشا  مان كال ساتر , ما  التجارد مان  , ذاته و  ناصر(    ما له من قوة ي 
نشاأة  إلاى ويلما  ال ا  لمساي عميراي التاأثير   وهاو ينترال مان الكاون والانف  ,شارة الموقا     عضااع  كل قاوة ,

ويتجارد مان الراوة والنراير  , ساره اننسان ور لته العجيبي , إلى ن اعي المطا  هناك ,  ين يتكش  ستره ويةش 
     

  الرسم با ر  والسماء على هرعي   يري البعن 14 - 11الراب و الررس

يمان ثام عجازم هزماا  . . كاائن أو ب ياي مان ريا  , تكاون باقياي يا  الانف  , يا  أن هاذا    ار طائفا من شك , ولعل
  مشاهر الكون , كما صن  ي  مطل  السورةو وبين بأن هذا الرو  هو الرو  الفرل , ويرب   ين هذا الرو 
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  والسماء ذا  الره  , وا ر  ذا  الررو , إنه لرو  يرل , وما هو بال ز (   )

عماثالن مشا را لل يااة  وهماا المطر تره  به السماء مرة بعار مارة , والرارو النبال عشاع ا ر  وينبثاع      والره
الساماء , ونبال ينبثاع مان ا ر      أشابه  مان يا  صاورة مان صاورها    يااة النباا  ونشاأته ا ولىومااء يتاريع

لار م   ال يااة ها  ال يااة   والمشا ر هاو المنبثاع مان ظلماا  ا والجناين ش ء بالماء الارايع مان الرال  والترائا   
 ال ركي     نظام ثا ل , وصانعي معلماي , تار  علاى الراان    الاذي   عشاب ه أ ار   يا  ه  المش ر   وال ركي

  الرنعي و  ي  شةل ا الظاهر     يري

شاابه بااا تالء ال قرياا  مشاا ر قرياا  الشاابه بالطااارق   الاانجم الثاقاا    وهااو عشااع ال جاا  والسااتائر   كمااا أنااه وهااو
  السرائر وكش  السواتر     صنعي وا رة تشير إلى الران   

 ياان يوقاا  مشاا رهما  . هللا   ااذين الكااائنين وهااذين ال رثينوالسااماء ذا  الرهاا    وا ر  ذا  الراارو   عرسام
ر الرهعااي عرساام بااأن هااذا الراو  الااذي عراار  . . وإع اؤهماا , كمااا يااو   هارس التعبياار ذاتااه , بالشاارة والنفااذ والجاازم

الفرال الاذي   يتلاب  باه ال از    الراو  الفرال الاذي ين ا  كال  الرو  هو -أو بأن هذا الررنن عامي  -وا  تالء 
 ري    الرو  الذي لي  بعره قاو    تشا ر   اذا الساماء ذا  الرها  , وا ر  ذا  وكل قو  وكل هر  وكل شك

  ! الررو

  الرادم ت رير الكفار بالعذا  17 - 15الخام و الررس

  ومن ظل هذا الرو  الفرل بالرهعي وا  تالء يتجه الخطا  إلى الرسو  [   و وهو وي 

 

 

ِل اْلَكاِيِرينَ 16( َوَأِكيُر َكْيرًا )15َعِكيُروَن َكْيرًا ) ِإن ُ مْ    (17ُرَوْيرًا ) َأْمِ ْلُ مْ  ( َيَم ِّ

وقار كاانوا يا   -والمانمنين   اا  الارعوة رات م علاىمن الرلي المنمناي يا  مةاي ععاانون مان كيار المشاركين ومانام معه
يتجااه الخطااا  إلااى  -علي ااا وا تكااار الوسااائل ياا   رب ااا  الطاارق  هاام مرعاار م اايم للكياار ل ااا والتاار ير ضاارها وأرااذ

 - وبالت وين من أمر الكير والكائرين   وأنه إلاى  اين   وأن المعركاي  ياره هاو , والتطمين الرسو  [   و بالتثبيل

  وقيادته   يليربر الرسو  وليطملن هو والمنمنونو -سب انه 

  إن م عةيرون كيرا , وأكير كيرا , يم ل الكايرين , أم ل م رويرا(   )
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و  قاررة و  إرادة , و   قاوة  اال  او  و  -هن ء الذين رلروا مان مااء داياع عخارج مان  اين الرال  والترائا   - إن م
والذين هم صاائرون إلاى رهعاي تبلاى يي اا السارائر ,  . الطويلي الرررة ي  ر لت م معريي و  هراعي   والذين تولت م ير

  إن م هن ء عةيرون كيرا     . .  ين   قوة ل م و  ناصر

راالع الساماء والطاارق    . الرااهر أناا المنشا      ال اادي   ال ااي    الموهاه   المعيار   المبتلا    الراادر   - وأناا
ذا  الرها  , وا ر  ذا  الرارو     أناا هللا     أكيار  الساماء , واننساان النااطع , وراالع وراالع المااء الارايع

  كيرا    

ذا  طاريين لمجارد  صاور  كير   وهذا كير   وهذه ه  المعركاي       ذا  طار  وا ار يا  ال  يراي     وإن ي ذا
  السخريي وال زء  

طبيعت اا و  يرت اا      رأيال و  تساتبط  ن اعاي المعركاي   وقار يم ال الكاايرين(    )أم ل ام رويارا(      تعجال  )
 تاى لاو اساتغرق عمار ال يااة الارنيا   يماا هاو عمار  قليال يإنما ه  ال ةمي وراء انم ا    انم ا  قلايال     وهاو

  المج ولي المرى   اآلباد ال ياة الرنيا إلى هان  تلك

  و صاا   ا مار ,  ] هاو ل الكاايرين أم ل ام رويارا(    كأناهيا  التعبيار انينااس انل ا  للرساو و)يم  ونل ا 
ولاي  مان هاذا كلاه شا ء للرساو  [  . إم اال م وصاا   انذن , وكأناه هاو الاذي عاأذن بإم اال م   أو يواياع علاى

تنسام نساائم الر ماي علاى قلباه [   و انينااس الاذي عخلا   الاذي   و إنماا هاو انينااس والاود يا  هاذا الموضا 
 ويشاركه يا  ا ماار كاأن لاه فياه شايلا   ويريا  الفاوارق وال اواهز  يناه وباين الساا ي . نفساه وإرادة رباه اين رةباي 

أم ل ام رويارا      . أم ل ام الت  عرضى يي ا ا مر ويبارم     وكأنماا عراو  لاه رباهوإنك ماأذون ياي م   ولكان انل يي
لعنااء والكيار , يتنم ا  كل اا وتاذو      ويبراى وا والشارة ي و الود العطو  وانيناس اللطيف   عمسح علاى الكار 

  العط  الودود    
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 ا على سورة

 

رَ  ( َوال اِذي2( ال اِذي َرَلاَع َيَساو ى )1اْساَم َربِّاَك اْ َْعَلاى ) َسابِّحِ  ( َيَجَعَلاُه ُاثَااء 4( َوال اِذي َأْراَرَج اْلَمْرَعاى )3َيَ اَرى ) َقار 
  (5) َأْ َوى 

  ا على سورة

  بسورة ا على تعريف

هاذه السورةو)سابح اسام  ع   أن رسو  هللا [   و كان -كرم هللا وه ه  -رواعي لومام أ مر عن انمام عل   ي 
الجمعاي بسابح اسام رباك ا علاى , و)هال أتااك  وياوم ربك ا علاى(    ويا  صا يح مسالم أناه كاان عرارأ يا  العيارين

  ما    يررأه وا ر  رين الغاشيي(  وربما اهتمعا ي  يوم

 تسابيح رباه ا علاى  أرهااؤه لرسو  هللا [   و أن ع   هذه السورة وها  ت يال لاه الكاون كلاه معبارا تتجااو  و ع
ا علاى   الاذي رلاع يساوى   والاذي قاارر  رباك وتمجياره , ومعرضاا ع فال بمو ياا  التسابيح والت ميرو)سابح اسام

السورة الرر  المرير يلر  ظاال  التسابيح ذي الرارى وإعراو  . .(أ وى  ي رى   والذي أررج المرعى   يجعله اثاء
  البعير    

عةلفااه التبلياا   وهااو لااه [   و أن ع ب ااا , وهاا  ت ماال لااه ماان البشااريا  أماارا عظيمااا   وربااه عرااو  لااه , و ااع
ونيسارك لليساارى   ياذكر إن نفعاال  - عخفاى إ  ماا شاااء هللا إناه ععلاام الج ار ومااا -والتذكيرو)سانررئك ياال تنسااى 

وريا  هاذه الكلفاي عان عاتراه   ويعاره أن ييساره لليسارى يا   , الرارنن رى(    ويي ا يتكفل له ربه ب ف  قلبه ل ذاالذك
  وهو أمر عظيم هرا   . الرعوة كل أموره وأمور هذه

الخااالع وإثبااا   تو ياارالر  لااه [   و أن ع ب ااا , وهاا  تتضاامن الثا اال ماان قواعاار الترااور انعمااان ومن و ااع
 , البعيارة ي  اآلررة   وه  مروما  العريرة ا ولى   ثم ترل هذه العريارة بأصاول ا الجزاء , وترريرالو   انل   

ياوق ماا تراوره  . .(وموساى وهاذورها الضااربي يا  شاعا  الزماانو)إن هاذا لفا  الرا   ا ولاى   صا   إ اراهيم
    طبيعي اليسر والسما ي    ت مل ا    الت  من طبيعي هذه العريرة , وطبيعي الرسو  الذي يبلغ ا وا مي

  وا رة من هذه ت ت ا مو يا  شتى   ووراءها مجا   بعيرة المرى     وكل

  تسبيح هللا وانرشاد إلى بعض أيعاله 5 - 1ا و و الررس

  اثاء أ وى(    يجعله سبح اسم ربك ا على   الذي رلع يسوى   والذي قرر ي رى   والذي أررج المرعى  )
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إلى هان  معناى التسابيح    , التسبيح يتتا  ,   ذا المطل  الرر  المرير , ليطلع ي  الجو ا تراء أصراءهذا ان إن
ا على الذي رلع يسوى   والاذي قارر ي ارى   والاذي أرارج المرعاى ) وإن هذه الرفا  الت  تل  ا مر بالتسبيحو

لااك ا صااراء   ومعرضااا تتجلااى فيااه نثااار الوهااود كلااه معباارا يتجاااو  هنباتااه  ت لت ياال   يجعلااه اثاااء أ ااوى(   
  الذي رلع يسوى والذي قرر ي رى(   ):المبرو الران 

وييوضااات ا  إشااعاعات ا هااو التمجياار والتنزيااه واست ضااار معااان  الراافا  ال ساانى هلل , وال ياااة  ااين والتساابيح
ن هللا       و)سابح اسام رباك ترديار لف وساب ا مجارد وإشاراقات ا وماذاقات ا الوهرانياي بالرلا  والشاعور   وليسال ها 

عرع  ت ريرها باللف  , ولكن ا تتاذوق بالوهاران   وتاو   بال يااة ما   و الي ا على(    تطلع ي  الوهران معنى
  من است ضار معان  الرفا    المنبثري انشراقا 

وظاال  هاذه  , عا والرا  ا ولاى الرريباي يا  هاذا الاني ها  صافي الار    وصافي ا علاى     والر والمربا  والرافي
وصافي ا علاى تطلاع التطلا  إلاى اآليااق  . . الررياي الرفي ال انيي مما يتناسع م  هو السورة وبشريات ا وإعراعات اا

إلاى ايار مارى     وتتناساع ما  التمجيار والتنزياه , وهاو يا  صاميمه  وتسابح الت    تتناهى   وتطلع الرو  لتسبح
  . . ا على الشعور برفي

ساابح اساام رباااك ):الراايغي لرسااو  هللا [   و ا تااراء   وهااذا ا ماار صااادر إلياااه ماان ربااه     ااذههنااا  والخطااا 
رسااو  هللا [   و عرارأ هااذا ا مار , ثاام  كاان ا علاى(    وفياه ماان التلطا  وانيناااس ماا عجاال عان التعبياار   وقار

  ا علاى       ي او رطاا  ي  نعا  السورة , عرو و  ساب ان ربا عمض  ععر  عليه با ستجابي المباشرة , قبل أن
 وإيناس ومجاوبته     إنه ي   ضرة ربه , يتلرى مباشرة ويستجي    ي  أن  ويا  اتراا  . ورده   وأمر وطاعته

يسابح باسام رباك العظايم(    ):قبل اا و ينما نزلل هذه اآلعي قاا و  اهعلوهاا يا  ساجودكم     و ينماا نزلال . . قري 
والسجود كلمي  يي أل رال بالراالة وها  دايلاي بال يااة    الركوو ي ذا التسبيح ي قا و  اهعلوها ي  ركوعةم       

 ويساب وه مباشار   أو  تعبيار أدق     نذن مباشار     ياإذن هللا لمبااده باأن ع ماروه  مار لتكاون اساتجابي مباشارة

ك البشار الم ارودة   مارار  إلاى يا  صاورة مررباي -ساب انه  -إ رى نعمه علاي م وأيضااله   إناه إذن با تراا  باه 
التا  عملكاون أن يتطلعااوا إلي اا   وكاال إذن  ال ارود صاورة تفضال هللا علااي م   اا ليعاري م ذاتااه   يا  صافاته   ياا 

  صور ا ترا  , هو مةرمي له ويضل على المباد   من للمباد با ترا  باهلل ي  أعي صورة

     سبح اسم ربك ا على(   )الذي رلع يسوى   والذي قرر ي رى()

قاارر لكاال مخلااوق  والااذي رلااع كاال شاا ء يسااواه , يأكمال صاانعته , وبلاا  بااه ااعااي الكمااا  الااذي يناساابه     الاذي
له ما عرل ه مرة برائاه , وهاراه إلياه أعضاا    وقرر وظيفته واايته ي راه إلى ما رلره  هله , وأل مه ااعي وهوده  
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عش ر   ا كال شا ء يا  ر اا  الوهاود   مان الكبيار إلاى  ; ودالوه ال  يري الكبرى ماثلي ي  كل ش ء ي  هذا وهذه
كل ش ء مسوى ي  صنعته , كامل ي  رلرتاه   معار  داء وظيفتاه   مرارر  . . ال رير الرغير   ومن الجليل إلى

التناساع ,  كاملاي وهاوده , وهاو ميسار لت رياع هاذه الغاعاي مان أعسار طرياع     وهميا  ا شاياء مجتمعاي ااعاي لاه
  تندي دورها الفردي   لك  تندي ي  تجمع ا دورها الجماع    مثلما ه  ميسرة يرادى ميسرة لك 

الشمسايي يا  تناسااع  المجموعاي بمفردهاا كاملاي التناساع  ااين ك ارب اا وبروتونات اا وإلكترونات اا , شااأن ا شاأن الاذرة
  وظيفت ا     مثل ا شمس ا وكواكب ا وتوابع ا     وه  تعر  طرير ا وتندي

الخالئااع ال يااي المركبااي  أرقااى ال يااي المفااردة كاملااي الخلرااي وانسااتعراد  داء وظائف ااا كل ااا , شااأن ا شااأن يوالخلياا
  المعررة  

درهاا  مان التنظيماا   , ال ياي الاذرة المفاردة والمجموعاي الشمسايي   كماا  اين الخلياي الوا ارة وأرقاى الكائناا  وباين
التناساع الجمااع  , ويا  مثال هاذا التار ير والترارير  هاذا ويا  مثالوالتركيباا  كل اا يا  مثال هاذا الكماا  الخلرا  , 

  كله هو الشاهر ال اضر على هذه ال  يري العميري     والكون  الذي ع ةم ا ويرري ا    

ا شاياء يا  ر اباه ب ا   يتار ر ال  يراي ياررك ا الرلا  البشاري هملاي  اين يتلراى إعراعاا  هاذا الوهاود   و اين هاذه
أعااي  يلااي , وعلااى أعااي درهااي ماان درهااا  العلاام  ياا  دراك انل ااام    عستعراا  علااى أي إنسااانمفتااو    وهااذا ان

  أوتاره لتلر  إعراعا  الوهود   وتيرظل الكسب  , متى تفت ل منايذ الرل  ,

ا ولااى     وهناااك ماان  باالنظرة بعاار ذلااك والعلام الكسااب  يوضاا ان با مثلااي الفردعاي مااا يرركااه انل ااام والمال ظاي
  الشاملي لكل ما ي  الوهود   ال  يري المال ظي والرراسي ما عشير إلى طر  من تلك رصير

  اننسان   عروم و ره  ":كتابه العالم [ ا   كريس  موريسون و رئي  أكادعميي العلوم  نيورك ي  عرو 

يا  الخرياف   ولكناه  هنوباا إن الطيور ل ا اريزة العودة إلى الموطن   يعرفور ال زا. الذي عشش  بابك ي اهر"
من معظم طيورنا إلاى الجناو    وقار ترطا  يا   أسرا  ععود إلى عشه ي  الربي  التال    وي  ش ر سبتمبر تطير

ولكن اا   تضال طرير اا   و ماام الزاهال إذا ت يار مان هاراء أصاوا   . الغالا  ن او ألا  ميال ياوق أر  الب اار
 ثام عررار قارما إلاى موطناه دون أن عضال     والن لاي تجار دارل قفي , ع وم  رهي طويلي هريرة عليه ي  ر لي

إلاى الاوطن هاذه  العاودة م ما طمسل الريح , ي  هبوب ا على ا عشا  وا شجار , كل دليل يرى   و اسي رليت ا
ون ان يا   اهاي إلاى هاذه الغريازة ,  . المال اي ها  ضاميفي يا  اننساان , ولكناه عةمال عتااده الرليال من اا باأدوا 

الرقيراي عيوناا ميةروساةوبيي [ مةبارة و   نارري مبلغ اا مان ان ةاام  لل شارا  تسر هذه ال اهي   و   ار أن وعرولنا
ي او  تلساةوبه يبرار  الميةانيةياي بررا تلسةوبيا [ مةبرا مرربا و   وهنا أعضا يتفاوق اننساان بأدواتاه للررور   وأن

ماارة ليااراه   وهااو بمةروسااةوبه الك ربااائ   مليااون  قاوة إبراااره مضاااعفي سارعما  لاا  ماان الضااع  أنااه ع تاااج إلااى
   ل كذلك ال شرا  الرغيرة الت  تعض ا   و   ] عستطي  أن يرى بةتريا كانل اير مرئيي

This file was downloaded from QuranicThought.com



عرارر أن يارى ولاو يا   وهاو وأنل إذا تركل  رانك العجو. و ره , يإنه يلزم الطريع م ما اشاتر  ظلماي الليال  "
بعيناين تأثرتاا قلايال با شاعي ت ال ال ماراء  , وهانبياه ال ارارة يا  الطرياع اير وضو    ولكنه يل   ارتال  درهي

ظلماي  م مااتكن تبرار الفاأر الاراي  اللطياف وهاو عجاري علاى العشا  الباارد أن التا  للطرياع   والبوماي تساتطي 
  ي  تلك المجموعي الت  نسمي ا الضوء       إشعاو الليل   ون ن نرل  الليل ن ارا بإ راة

التربياي   وتعار  يا  إن العاامال  مان الن ال تران   جارا  مختلفاا  ا  جاام يا  المشا  الاذي عساتخرم" . . .
اريااي راصااي للملكااا  ال واماال    وتعاار ال جاارا  الرااغيرا  للعمااا  , وا كباار من ااا لليعاسااي  [ ذكااور الن اال و

يااا  ال جااارا   للااذكور , وبيضاااا مخرااابا المخرراااي والن لااي الملكياااي تضااا   يضاااا اياار مخرااا  يااا  الخالعاااا
والعاامال  الالئا  هان إنااة معار   بعار أن انتظارن  . المنتظارا  الرا ي ي المعارة للعاامال  اننااة والملكاا 

 ت يأن أعضا نعراد الغذاء للن ل الراغير بمضا  العسال واللراح ومرارما  هضامه   , الجرير طويال مج ء الجيل

عغاذين ساوى  و  معيناي مان تطاور الاذكور واننااة ,يانرطعن عان عملياي المضا  ومرارما  ال ضام عنار مر لاي  ثام
  . العسل واللرح   وانناة الالت  ععالجن على هذا الشةل عرب ن عامال    

ل اان   وهاان ء  بالنساابي أمااا انناااة الالتاا  ياا   جاارا  الملكااي , يااإن التغذعااي بالمضاا  ومراارما  ال ضاام تسااتمر"
و اارهن الالئاا  ينااتجن  يضااا مخراابا    وهاان ملكااا  ن اال , الالتاا  ععاااملن هااذه المعاملااي الخاصااي يتطااورن إلااى

راصااا , كمااا تتضاامن ا ثاار العجياا  الااذي لتغيياار  وبيضااا وعمليااي تكاارار اننتاااج هااذه تتضاامن  جاارا  راصااي ,
وتطبياع اكتشاا  أثار الغاذاء   وهاذه التغيارا  تنطباع  وهاه راا  علاى  والتميياز الغاذاء , وهاذا يتطلا  ا نتظاار

بعار ا تاراء  اكتساا  ما بارو ضاروريي لوهودهاا   و   ار أن المعرياي والم اارة الال.متاين لاذلك قار تاموت , الجماعاي  يااة
لبرائااه علااى ال ياااة   وعلااى ذلااك ييباارو أن  و  هااذه ال ياااة الجماعيااي , وليسااتا بالضاارورة مال.متااين لتكااوين الن اال

  ت ل ظرو  معيني   الغذاء الن ل قر ياق اننسان ي  معريي تأثير

مان ارتاراو اننساان  أداة  لكل  بما أوت  من أن  يضول  عستطي  أن ع   ال يوان الاذي مار   ولاي  ثماي مانوا"
قار  لغال مان الرقاي  -علاى ضاعف ا  - ناا  الخاصاي لتراوي  اساي الشام الضاميفي لرعاه   وما  هاذا ياإن  اساي الشام

  البالغي الرقي     المةروسةوبيي أن ا عمةن ا أن تتبين الذرا 

وذلاك  رقاي تفاوق كثيارا  ,  نا  يوانا  تسم  ا صوا  الت  عةون كثير من ا رارج دائرة ا هتزا.ا  الخاصيوكل ال"
وساائله أن عسام  صاو  ذباباي تطيار علاى بعار  بفضال  اسي السم  الم رودة عنرنا   وقر أصبح اننسان عساتطي 

  عسجل وق  شعاو شمس   بمثل تلك ا دوا  أن  ويستطي  أميا  , كما لو كانل يوق طبلي أذنه  

وتعلراه بشا ء ماا  . العنكبو  إن إ رى العناك  المائيي ترن  لنفس ا عشا على شةل منطاد [ بالون و من ريو "
إلاى المااء , ثام تطلر اا ت ال العاش   ثام  وت مل اا ت ال المااء   ثام تمساك  براعاي يراعاي هاواء يا  شاعر هسام ا ,

تلار صاغارها وتربي اا , نمناي علي اا مان هباو  ال اواء   ي اا هناا نجار  ئاذوعنر تكرر هذه العمليي  تاى يناتفخ العاش  
  بما عشمله من هنرسي وتركي  ومال ي هويي   , طريري النسن
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مان ذلاك أناه عراعر  وا كثار السلمون  الرغير عمض  سنوا  ي  الب ر , ثم ععود إلى ن ره الخا  باه  " وسمك
عجعال السامك يرها  إلاى مةاان مولاره   اذا  الاذي ولار فياه     يمااإلى هانا  الن ار الاذي عرا  عناره الن يار الاذي 

صاعرا إذا نرلال إلاى ن يار نرار أدركال تاوا أناه لاي  هارول ا    الن ر الت رير   إن سمةي السلمون الت  ترعر ي 
  الن ر , ثم ت ير ضر التيار , قاصرة إلى مريرها   رال  ي   لذلك تشع طرير ا

ياإن تلاك  , المسالك   ال ل , وهو الخا   ثعا ين الماء التا  تسالك عةا  هاذاوهناك لغز أصع  من ذلك يتطل"
وإذا كانال يا  أورباا قطعال ن    . وا ن اار المخلوقاا  العجيباي متاى اكتمال نموهاا , هااهر  مان مختلا  البارك

ها تلاك هناوب   رماودا   وهنااك تبايض وتماو    أماا صاغار  السا يري ا ميا  ي  الم ي  قاصرة كل ا إلاى ا عمااق
الشااط   طرير ااإلى يإن اا تعاود أدراه اا وتجار -  اا أي شا ء ساوى أن اا يا  ميااه قفارة  لتعار  الت    تملك وسيلي

ن ار أو ب يارة أو  ركاي صاغيرة   ولاذا عظال كال هسام مان المااء نهاال  كال الاذي هااء  مناه أم ات اا   ومان ثام إلاى
كال  علاى لضماراد والعواصا  , واالبال ا ماواج المتالطمايقاومال التياارا  الروياي , وثبتال  لرار  ثعاا ين الب اار  

 يان كانال بعار أن تاتم  الرهاوو شاط    وه  اآلن يتا  ل ا النمو    تى إذا اكتمل نموهاا ديع اا قاانون رفا  إلاى
ع ارة قا  أن صاير ثمباان مااء أمريةا  يا  الميااه  لام الر لاي كل اا   يمان أيان ينشاأ ال اايز الاذي يوه  اا لاذلك  

الميااه ا مريةياي   والطبيعاي تبطاا  يا  إنمااء ثمبااان المااء ا وربا  ماارة  يا  ي , أو صاير ثمباان ماااء أوربا ا وربيا
تارى  [ ا مريةا  من .يادة مسايي الر لي الت  عرطع ا [ إذ أن مسايته أطو  من مسايي .ميلاه لتعو  سني أو أكثر

  وقوة انرادة الال.مي للتنفيذ    التوهيه سيهل الذرا  وال باءا  إذا تو ر  معا ي  ثمبان ماء عةون ل ا  ا

ترسال إشاارة رةياي   وقار   تاى وإذا  مال الاريح يراشاي أنثاى مان راال  ناياذة إلاى علياي  يتاك , يإن اا   تلبان" . . .
م مااا أ اارثل أناال ماان رائ ااي بعملااك  , ويجاوب ااا عةااون الااذكر علااى مسااايي بعياارة   ولكنااه يتلرااى هااذه انشااارة

م طاي إذاعاي   وهال لاذكر الفراشاي ه اا. رادياو عرلا  , يضاال عان  الضاليلي هال لتلاك المخلوقاي لتضاليل ما   تارى 
  إيريا  و   أتراها ت ز ا ثير ي و يتلرى ا هتزا.    ] للرو  السلك الالق 

 ولكناا مرتبطاون يا  . الساري  إن التليفاون والرادياو هماا مان العجائا  اآللياي   وهماا يتي اان لناا ا تراا " . . .
  من هذه الوه ي     علينا شأن ما بسلك ومةان   وعلى ذلك   تزا  الفراشي متفوقي

ت مال اللراح مان  التا  والنباا  يت ايال علاى اساتخرام وكاالء لمواصالي وهاوده دون رةباي مان هاانب م   كال شارا "
اننساان ذا السايادة يا   وأريارا أوقا  النباا  . .هرة إلى أررى , والرياا  , وكال شا ء عطيار أو عمشا  , لياو.و  اذوره

أناه شارير التكااثر    تاى أصابح مريارا باالم راة , وعلياه أن يباذر  ايار الفخ   يرر  سن الطبيعي وها.ته بساخاء  
 نريبه أن يرب  وي جن , وأن عشذ  ويطعم   وإذا هو أافل هذه ا عما  كانل المجاعي وعليه وي رر ويخزن ,

   الت ا الفطريي         وترهور  المرنيي , وعاد  ا ر  إلى ,
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قار ضااو , وساارو  هسامه وكثير من ال يوانا  ه  مثل  سارطان الب ار  الاذي إذا يرار مخلباا عار  أن هازءا مان"
الخالعاا عان العمال ,  ن اا تعار  بطريراي  كفال إلى تعويضه بإعادة تنشي  الخالعا وعوامل الوراثي   ومتاى تام ذلاك

  ما أن وقل الرا ي قر  ان  

وأنال إذا  . النرافين ا رهال الماائ  إذا انرسام إلاى قسامين اساتطاو أن عرالح نفساه عان طرياع أ ار هاذينوكثير "
ننشاا  التلاام الجارو  , ولكان متااى  أن قطعال رأس دودة الطعام تساارو إلاى صاان  رأس  ار  مناه   ون ان نسااتطي 

 -و عظاماا أو أظااير أو أعراابا   ذراعا هريارة , أو ل ماا أ لتنتن يتا  للجرا ين أن ععريوا كيف ع ركون الخالعا
  !? انمةان إذا كان ذلك ي   يز

ا ولاى ماان  المرا ال وهنااك   يراي مرهشاي تلرا  بعااض الضاوء علاى لغاز هاذا الخلااع مان هريارويإن الخالعاا يا "
ى ثام يإناه إذا انرسامل الخلياي ا ولاى إلا ومان تطورها , إذا تفرقل , صار لكل من ا الرررة على رلع  يوان كامل  

عةاون يا  ذلاك تفساير لتشاابه التاوأمين   ولكناه يار  علاى أكثار  وقار قسامين , وتفارق هاذان , تطاور من ماا ياردان  
يا  البراعاي عمةان أن تكاون ياردا كاامال بالتفرايل   يلاي  هنااك شاك إذن , يا  أناك  رلياي مان ذلاك   وهاو أن كال

  ي  كل رليي ونسين         , أنل

  ي  يرل نررو ويرو 

 ويا ما من ا ر  ,  فرة البلو  تسر  على ا ر  , يت فظ ا قشرت ا السمراء الجامرة , وتتر رج ي  إن هو.ة"

الطعاام مان اللا  الشابيه بالبيضاي الاذي ارتفال فياه  الجيناا   [  وتازدرد الربيا  تساتير  الجرثوماي , يتنفجار الرشارة ,
 وإن و شاتلي [ شاجيرة و وبعار سانوا  شاجرة  تمار الجاذور يا  ا ر  , وإذا باك تارى يرراا أ وه  و را  الوراثي و

ورقااي وكاال ثماارة ,  وكاال الجرثومااي بمااا يي ااا ماان هينااا  قاار تضاااعفل ماليااين الماليااين , يراانعل الجااذو والرشاارة
السانين قاار براا  مان ثمااار البلااو  التاا     ملااا  مماثلاي لتلااك التاا  لشاجرة البلااو  التاا  تولار  عن ااا   وياا  رااال 

  شجرة  لو  منذ ماليين السنين     أو  ماما الذي أنتنت رى نف  ترتي  الذرا  ت

  يرل ثالن عرو و وي 

 نفسا ا كجازء  تضا   وكل رليي تنتن ي  أي مخلوق  ا  عجا  أن تكياف نفسا ا لتكاون هازءا مان الل ام   أو أن"
لعاين , أو تناتن الساائل الشافا  يا  ا وأن مان الجلار الاذي   يلبان  تاى يبلاى   وعلي اا أن تران  مينااء ا سانان ,

أن تكياف نفسا ا مان  يان الشاةل وكال راصايي أرارى  رلياي أن تاررل يا  تكاوين ا نا  أو ا ذن   ثام علاى كال
نتراور أن رلياي مااا ها  ذا  يار عمناى أو عساارى   ولكان إ ارى الخالعااا  أن  .ماي لتأدعاي م مت اا   وماان العساير

  اليسرى   اليمنى ,  ينما ا ررى تربح هزءا من ا ذن ا ذن تربح هزءا من

الراوا    ويا   الوقال وإن ملاا  اآل   مان الخالعاا تبارو كأن اا مريوعاي  ن تفعال الشا ء الراوا  يا " . . .
  المةان الروا    
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  يرل راب      وي 

مان الغريازة أو الاذكاء  معيناي ي  رلي  الخلع قر أتيح لكثير من المخلوقا  أن تبري درهي عالياي مان أشاةا " . . .
 فاارة ياا  ا ر  , ويخااز الجناار  ياا  المةااان  وي فاار رري   يالاار ور مااثال عرااير الجناار  النطااا  ,أو مااا   ناا

كناوو مان الل ام الم فاوظ     وأنثاى الار ور تضا   يضاا يا  المةاان  عمايش المناس  تماما  تى عفرار وعياه , ولكناه
 أن ترتال ال شارة التا  ها صاغارها  اين تفرا  عمةن اا أن تتغاذى , دون  أن   تارري  ولعل اا المناسا  بالضاب  ,

دائماا , وإ  ماا بريال  وكارره فيةاون ذلاك رطارا علاى وهودهاا   و   ار أن الار ور قار يعال ذلاك مان البراعاي , ااذاؤها
الخةياي , ولكن اا ما  ذلاك   عمةان أن تنسا  إلاى  الظااهرة .ناا ير علاى وهاه ا ر      والعلام   عجار تفسايرا ل اذه

  المراديي  

قاار يكاار  ياا  هااذه  أسااالي ا تغطاا   فاارة ياا  ا ر  , وتر اال ير ااا , ثاام تمااو    ياال هاا  و  وإن أنثاى الاار ور"
صاغارا      ال إن اا   تارري أن اا عاشال  عسامى العملياي , وها    تعلام مااذا ع ارة لراغارها , أو أن هنااك شايلا

  وعملل ل ف  نوع ا  

راال  يرال الشاتاء    يا  عاام ايرهاا مان النمالوي  بعض أنواو النمل عأت  العملاي مناه ب باو  صاغيرة نط" . . .
أيكاكااا كبياارة معارة للط اان , بإعااراد  أوتاا  وينشا  النماال ماا هااو معاارو   بمخازن الط اان  وفيااه عراوم النماال الااذي

عاأت  الخرياف , وتكاون ال باو  كل اا قار ط نال ياإن  أعظام  و اين الطعام للمساتعمرة   وهاذا هاو شااال ا الو يار  
المنوني من الطعاام   وماا دام الجيال الجريار ساينتظم كثيارا مان النمال الط اان ,  تلك  ف رير  كبر عرد  يتطل  

ناا  هازاءه  قار النمال ترتال النمال الطاا ن الموهاود   ولعل اا ترضا  ضاميرها ال شاري باأن ذلاك النمال هناود ياإن
  الكاي  , إذ كانل له الفرصي ا ولى ي  انيادة من الغذاء أثناء ط نه  

عمةان  ةيماا.رو أعشاا  للطعام إلاى و من النمل تريع ا الغريزة أو التفكير [ وارتر من ما ما ع لاو لاك ووهناك أنوا "
معيناي مان الارود وا رق أو اليارق [ وها   شارا  صاغيرة تساب  نياي  أنواعاا تساميته  ب ارائع ا عشاا     وتراير

ليةاون  العسال ذ النمال إيارا.ا  معيناي تشابهي اذه المخلوقاا  ها  برار النمال وعنزات اا   ومن اا عأرا [ الناروة العساليي
  طعاما له  

لل جام المطلاو   مطابراي والنمل عأسر طوائ  منه ويسترق ا   وبعض النمل  ين عرن  أعشاشاه , عرطا  ا وراق"
التا  وها  يا  الارور اليرقا  ترارر أن  - صاغارها   وبينما عضا  بعاض عملاي النمال ا طارا  يا  مةان اا , تساتخرم

  النمل عمل شرنري لنفسه , ولكنه قر ررم الجماعي   طفل ل ياكت ا معا   وربما  رم - تغز  ال رير

  ? المعررة يكيف يتا  لذرا  المادة الت  تتكون من ا النملي , أن تروم   ذه العمليا "

    شك أن هناك رالرا أرشرها إلى كل ذلك      انت ى    "

This file was downloaded from QuranicThought.com



كال ذلااك     إنااه  إلااى ر ايرهاا ماان الخالئاع   كبيرهااا وصاغيرها    شااك أن هنااك رالرااا أرشارها , وأرشاا . أهال
  )ا على الذي رلع يسوى , والذي قرر ي رى(   

ساجل ا البشار  التا  النمااذج التا  اقتطفناهاا مان كاالم ذلاك العاالم ليسال ساوى طار  صاغير مان المال ظاا  وهاذه
كثيارة     وهاذه ال شاود   تزيار علاى أن  مثل اا ي  عوالم النبا  وال شرا  والطيور وال يوان   ووراءهاا  شاود مان

الذي رلع يسوى   والذي قرر ي رى(    ي  هاذا الوهاود المشا ود ):تعالى تشير إلى هان  صغير من مرلو  قوله
بالرارر  ; عناه أقل من الرليل   ووراءه عالم الغي  الذي ترد لناا عناه لم اا  فيماا ع ارثنا هللا إ  الذي   نعر  عنه

  ره تكويننا البشري الضميف  الذي عطي

تتجااو  باه أرهااؤه  , هنباتاه عر  هذا المارى المتطااو  , مان صاف ي الوهاود الكبيارة , وإطاالق التسابيح يا  وبعر
  إع اؤها ول ا مغزاهاو ل ا البعيرة , عةمل التسبي ي الكبرى  لمسي ي   ياة النبا 

  والذي أررج المرعى يجعله اثاء أ وى( )

نع اره مان مرعااى  مماا ا    وماا مان نبااا  إ  وهاو صاالح لخلاع ماان رلاع هللا   ي او هنااا أشاملكال نباا والمرعاى
أو عختبا  يا  هوي اا , أو عطيار يا   ظ رهاا أنعامنا   ياهلل رلع هذه ا ر  وقرر يي ا أقوات ا لكال  ا  يار  ياوق 

  هوها  

وقار عرالح أن عةاون  , أ اوى  اد ي اوعخرج ي  أو  أمره رضرا , ثام ياذوي ياإذا هاو اثااء , أميال إلاى الساو  والمرعى
ي او يا  كال  الاي صاالح  مار مان   ين ماا طعاما وهاو أرضار , ويرالح أن عةاون طعاماا وهاو اثااء أ اوى   وماا

  . ي رى أمور هذه ال ياة ,  تررير الذي رلع يسوى وقرر

ن اعاي   وها   إلاى إلاى  يااة النباا  هناا تاو   مان طار  رفا  , باأن كال نبال إلاى  رااد وأن كال  ا  وانشاارة
 اال تاانثرون ال ياااة الاارنيا واآلراارة ريااار ). اللمسااي التاا  تتفااع ماا  ال اارين عاان ال يااااة الاارنيا وال ياااة ا راارى    

  ينت   فيةون اثاء أ وى     واآلررة ه  الت  تبرى   الذي وأبرى(    وال ياة الرنيا ك ذا المرعى ,

الساورة اآلتياي يا    راائع ف ي الوهود الكبيرة     تترلالمطل  الذي عةش  عن هذا المرى المتطاو  من ص وب ذا
  الجميل   والمل وظ أن معظم السور العريض سياق ا ,   ذا الوهود   ويترل الوهود   ا , ي  هذا انطار
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ُ ِإن ُه َعْعَلُم اْلَجْ رَ 6َياَل َتنَسى ) َسُنْرِرُؤكَ  ْكَرى  ( َيَذكِّْر ِإن ن َفَعلِ 8ُرَك ِلْلُيْسَرى )( َوُنَيسِّ 7َعْخَفى ) َوَما ( ِإ   َما َشاء ّللا   الذِّ

 ( ثُام  َ  َعُماوُ  ِييَ اا َوَ  َعْ َياى12َعْرَلى الن ااَر اْلُكْباَرى ) ال ِذي (11( َوَيَتَجن ُبَ ا اْ َْشَرى )10َسَيذ ك ُر َمن َعْخَشى ) (9)

  (15َربِِّه َيَرل ى )( َوَذَكَر اْسَم 14َقْر َأْيَلَح َمن َتَزك ى ) (13)

  تناسرا كامال   وإعراع ا هذا الجزء تتضمن مثل هذا انطار   انطار الذي يتناسع م  هوها وظل ا ي 

  بشرى للرسو   تكفل ربه  ف  الررنن ي  قلبه 7 - 6الثان و الررس

  عج ء  تلك البشرى العظيمي لرسو  هللا [   و وامته من ورائهو بعرئذ

  إن نفعل الذكرى(    يذكر ونيسرك لليسرى   -إ  ما شاء هللا إنه ععلم الج ر وما عخفى  -نسى سنررئك يال ت)

سانررئك ياال تنساى(    ):[ البشارى  ريا  عنااء ال فا  ل اذا الرارنن والكار يا  إمسااكه عان عااتع الرساو  [   وتبارأ
  نسى ما عررئه ربه  يال ي , برلبه يعليه الرراءة يتلراها عن ربه , وربه هو المتكفل بعر ذلك

الاذي كاان يناري   . قلباه بشارى للنبا  [   و تري اه وتطملناه علاى هاذا الرارنن العظايم الجميال ال بيا  إلاى وها 
إلاى تردياره نعاي نعاي وهبريال ع ملاه  . . فياه بعاطفاي ال ا  لاه , وبشاعور ال ار  علياه , وبإ سااس التبعاي العظماى

 تى هاءته هذه البشائر المطملناي باأن رباه سايتكفل   اذا ا مار  . منه إليه , وت ريك لسانه به ريفي أن ينسى  ريا
  عنه  

و ايظ اا يا  قلا   كايل اا بشارى  متاه مان ورائاه , تطمالن   اا إلاى أصال هاذه العريارة   ي ا  مان هللا    هللا وها 
   هذا ا مر ي  ميزانه  وعظمي نبي ا   وهذا من رعايته سب انه , ومن كرامي هذا الرين عنره ,

المشايلي انل ياي  طالقاي هاذا الموضا  كماا يا  كال موضا  يارد فياه وعار هاا.م , أو نااموس دائام , يارد ماا عفيار ويا 
وعاارها وناموساا ا   ي اا  طليرااي وراء الوعاار  ماان ماان وراء ذلااك , وعاارم ترياارها برياار مااا ولااو كااان هااذا الرياار نابعااا

ومان  -كما سبع أن مثلناا ل اذا يا  الظاال   -  ي  كل موض ال  يري والناموس   وي ر  الررنن على تررير هذه
  ذلك ما هاء هناو

بأناه   ينساى   ليظال  الراادق إ  ما شاء هللا(    ي و ا  تراس الاذي عرارر طالقاي المشايلي انل ياي , بعار الوعار)
ويظال  المشايلي  تاى فيماا سال  فياه وعار من اا   هاذه ا مار يا  إطاار المشايلي الكبارى   ويظال التطلا  دائماا إلاى

  أ را     التعلع الرل  معلرا بمشيلي هللا  يا   ذا

وا ساتثناء     يكل اا  وال فا  إنه ععلم الج ر وما عخفى(    وكأن هاذا تعليال لماا مار يا  هاذا المرطا  مان انقارار)
ضايه ا مر مان هوانباه هميعاا , فيرارر فياه ماا ترت على تره  إلى  ةمي ععلم ا من ععلم الج ر وما عخفى   ويطل 

  هميعا   ا مر  ةمته المستنرة إلى علمه بأطرا 
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    يتذكر ومن هللا ييسر الرسو  لليسرى ومطالبته بالتذكير ومن يتذكر 15 - 8الثالنو الررس

  الثانيي الشامليو والبشرى 

  ونيسرك لليسرى(   )

هاذه الارعوة , ودورهاا   يرايو  لشخي الرسو  [   و وبشرى  مته من ورائه   وتررير لطبيعاي هاذا الارين , بشرى 
ونيسارك لليسارى(, لتشاتمالن علاى   يرااي ):الكلمتاين يا   يااة البشار , وموضاع ا يا  نظاام الوهاود     وإن هااتين

الوهاود أعضاا   ي ا  ترال طبيعاي هاذا الرساو  بطبيعاي هاذه العريارة  هاذا مان أضاخم  راائع هاذه العريارة , و راائع
 .  يسار ير الرررة ي  عسر   الساائر يا  طريراه  يسار   المتجاه إلاى اايتاه الوهود الخارج من . بطبيعي هذا الوهود

  . ي   انطالقي من نور   تشير إلى أبعاد ونماد ونياق من ال  يري لي  ل ا  رود  

عمضا  ما  هاذا الوهاود المتناساع التركيا  وال ركاي  . ميسارا الاذي ييساره هللا لليسارى ليمضا  يا   ياتاه كل اا إن
وهام   و.ن ل ام و   ساا   -عرطرم إ  م  المن ريين عن ر  هذا الوهاود الكبيار  يال لى هللا    وا تجاه     إ

ا  اراة  وما  عمضا  يا   ركاي عسايرة لطيفاي هيناي ليناي ما  الوهاود كلاه -إلاى هاذا الوهاود الكبيار  عراساون   اين
ياا  يااره   واليساار ياا   ساارالي وا شااياء وا شااخا  , وماا  الراارر الااذي عراار  ا  ااراة وا شااياء وا شااخا   

واليسار يا  تفكياره   واليسار يا  أراذه لضماور  . تراوره لسانه   واليسر ي  رطوه   واليسر ي  عمله   واليسار يا 
  م  نفسه واليسر م  ايره   اليسر   واليسر ي  عالهه لضمور  

 -رو  عناه عائشاي  كماا اكاان رساو  هللا [   و يا  كال أماره     ماا ريار  اين أمارين إ  ارتاار أعسارهم وهةاذا
 يتاه ألاين النااس , بسااما ضا اكا   ويا   يا  وكماا قالال عناهو  كاان رساو  هللا [   و إذا راال -رضا  هللا عن اا 

    و يتنطلع به  ين شاء      ] هللا ص يح البخاريو  كانل ا مي تأرذ  ير رسو 

البتاي   هااء يا  .اد  التكلا  رتيار اليسر وقلايهرعه [   و ي  اللباس والطعام والفرا  وايرها ما ععبر عن ا وي 
هرعاه [   و يا   مالبساه و كانل لاه عماماي تسامى  عان المعاد لشم  الرين أ   عبر هللا م مر  ن قيم الجو.يي ,

ت ت اا الرلنساوة   وكاان يلاب  الرلنساوة بغيار عماماي , ويلاب  العماماي  ويلاب  السا ا  كسااها علياا , وكاان يلبسا ا
 كماا رواه مسالم ياا  صا ي ه   عان عمار  ان  رياان -وكاان إذا أعاتم أرراى عمامتاه  ااين كتةياه  . بغيار قلنساوة

مسالم أعضاا عان  ويا  رأيل رسو  هللا [   و على المنبار وعلياه عماماي ساوداء قار أرراى طري اا  اين كتةياه  :قا 
مةاي وعلياه أهباي الرتااا   عرا وإناه درال وقار هاا ر ذؤاباي , يار  علاى أن الذؤاباي لام عةان يرري اا دائماا  اين كتةياه  

  . "يناسبه والمغفر على رأسه يلب  ي  كل موطن ما

وراا  يي اا وداوم    اا يرل نرر قا و والروا  أن أيضال الطارق طرياع رساو  هللا [   و التا  سان ا وأمار وي 
كتاان تاارة , تاارة , والرطان تاارة , وال الراو  علي ا   وه  أن هرعه ي  اللباس أن يلب  ما تيسر من اللبااس   مان
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الجباي وال بااء والرمايي والساراويل وان.ار والارداء والخا  والنعال ,  ولاب  ولاب  البارود اليمانياي والبارد ا رضار  
  من رلفه تارة وترك ا تارة     الخ      الذؤابي وأررى

  مفراودا   يماا يتكلا و  ي  هرعه ي  الطعامو وكذلك كاان هرعاه [   و وسايرته يا  الطعاام ,   يارد موهاودا وقا 
وماا عاا  طعاماا قا    إن  -مان ايار ت اريم  ييتركاه إ  أن تعاياه نفساه -قار  إلياه شا ء مان الطيباا  إ  أكلاه 

الضا  لماا لام ععتاره , ولام ع رماه علاى ا ماي ,  ال أكال علاى مائرتاه وهاو  أكال اشت اه أكله , وإ  تركه , كماا تارك
 والساويع وأكال الرطا  والتمار , وشار  اللابن رالراا ومشاوبا -وكاان ع ب ماا  -والعسال  ال لاوى  ينظار   وأكال

وأكال الرثااء بالرطا  ,  - والارقيع وها   سااء يتخاذ مان اللابن -والعسل بالماء , وشر  ن ي  التمار , وأكال الخزبارة 
 -وكاان ع ب ااا  -وأكال الررياار , وأكال الارباء المطبورااي  , وأكال ا قا  , وأكاال التمار بااالخبز , وأكال الخباز بالخاال

وأكال الجابن , وأكال الخباز بالزيال , وأكال البطايخ بالرطا    وأكال التمار  , بالسامن وأكال المسالوقي , وأكال الثريار
  الخ    . . . صبر ولم عةن يرد طيبا و  يتكلفه ,  ل كان هرعه أكل ما تيسر , يإن أعو.ه -وكان ع به  - بالزبر

 ا ر تاارة , وعل ا ال راير ه تارة وعلى النطا  تاارة , وعلاىعن هرعه ي  نومه وانتباههو كان ينام على يراش وقا 

  على كساء أسود      وتارة تارة , وعلى السرير تارة  ين رماله ,

كثيارة  -وتكاليف اا  العريارة ويا  أول اا أمار -التا  ت اض علاى اليسار والساما ي والرياع يا  تنااو  ا ماور  وأ اديثاه
ولاان عشاااد الاارين أ اار إ  البااه   [ أررهااه  , إن هااذا الاارين عساارهاارا عرااع  تررااي ا   ماان هااذا قولااه [   وو  

علايةم ياإن قوماا شاردوا علاى أنفسا م يشارد علاي م         [ أررهاه  فيشارد البخاري و         تشردوا علاى أنفساةم
أررهاه  ] " إن المنبل   أرضا قط  و  ظ را أبرى   [ أررهاه البخااري و       عساروا و  تعساروا " أ و داود و    
  الشيخان و  

المانمن هاين لاين   [  " [ البخااري  التعامالو  ر ام هللا رهاال سام ا إذا بااو وإذا اشاترى وإذا اقتضاى   [ أررهاه وي 
إن أبغاض الرهاا  إلاى هللا ا لار الخرام   [  " . [ الارارقطن  أررهاه البي را  و   المانمن عاأل  وينلا    [ أررهاه

  أررهه الشيخان و  

مماا ياو    , الوهاوه وساما  ا  العميراي الر لاي كراهيتاه [   و للعسار والراعوبي  تاى يا  ا ساماءاللم ا ومان
رضا  هللا  -ساعير  ان المساي  عان أ ياه  عان ب  يراي يطرتاه وصان  رباه   اا وتيسايره لليسارى انطباعاا وتكويناا    

و   ال أنال سا ل     قاا و  قا و زن [ أي صع  وعار و قاا  " أنه هاء للنب  [   و يرا و  ما اسمك   -عنه 
المساي  ر ماه هللاو يماا .الال ييناا  زوناي بعار    [ أررهاه البخااري و       وعان  ا ان أاير اسما سمانيه أ     قاا 

ومان  . [ مسالم أن رساو  هللا [   و ايار اسام عاصايي وساماها هميلاي   [ أررهاه -رضا  هللا عن ماا  عمار ا ان
   وهه طلع   [ أررهه الترمذي و     قولهو  إن من المعرو  أن تلرى أراك
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  اا إلاى اليساار  ويميال ال ا  المرهاا  الاذي يلماح الوعااورة والشارة  تاى ياا  ا ساماء والمالماح يينفاار من اا , ي او
  وال وادة  

اليسار يا  تنااو  ا ماور  إلاى رسو  هللا [   و كل ا صاف ا  مان الساما ي واليسار وال اوادة واللاين والتويياع وسيرة
  هميعا  

  مثل من عالهه للنفوس , عةش  عن طريرته [   و وطبيعتهو وهذا

و  أهملاال   يغضاا   . هااءه أعرا اا  يومااا عطلا  منااه شاايلا يأعطااه   قااا  لهوأ ساانل إلياك   قااا  ا عرا اا و "
إلاااى ا عرا ااا  , و.اده شااايلا   ثااام  وأرسااال المسااالمون , وقااااموا إلياااه   يأشاااار إلاااي م أن كفاااوا   ثااام درااال منزلاااه ,

ومان عشايرة ريارا   يراا  لاه النبا  [   ووإناك قلال ماا قلال  أهال وأ سانل إلياك   قاا ونعم   يجازاك هللا مانقا 
يإذا أ ببل يرال  اين أياري م ماا قلال  اين ياري ,  تاى ياذه  مان صارورهم ماا  , ذلك وي  نف  أص ا   ش ء من

يازعم أناه  , يزدنااه  عرا ا  قاا  ماا قاا  ,قا ونعم   يلما كان الغراة هاء , يرا  النب  [   ووإن هذا ا . يي ا عليك
يراااا  [   و إن مثلاا  ومثاال هاااذا  . رضاا    أكااذلك   قااا  ا عرا ااا ونعم , يجاازاك هللا ماان أهااال وعشاايرة رياارا

يلم يزيروها إ  نفورا , ينااداهم صاا   الناقايورلوا  , الناس ا عرا   كمثل رهل كانل له ناقي شرد  عليه , يتبع ا
 يردهاا   ا وأعلم   يتوهه ل ا صا   الناقي  ين يري ا , يأرذ ل ا مان قماام ا ر  , أريع يإن   ين  وبين ناقت  ,

 ين قاا  الرهال ماا قاا   تركتكم هونا هونا ,  تى هاء  واستنارل , وشر علي ا ر ل ا , واستوى علي ا   وإن  لو
  يرتلتموه درل النار      

وب اذا التويياع     والنمااذج  الرياع ه البسااطي , وب اذا اليسار , وب اذاكان أرذه [   و للنفوس الشاردة     اذ ي ةذا
  وي  أموره هميعا     رعوتهربه وويره ي   ياته ويي بشره شتى ي  سيرته كل ا   وه  من التيسير لليسرى كما

ن طبيعت اا يتكاو  . الارعوة الشخريي الكريماي ال بيباي الميسارة لليسارى كانال كاذلك لكا  ت مال إلاى البشاريي هاذه هذه
علاى  - تيساير هللا وتوفيراه  -التا   ملت اا  الضاخمي مان طبيعت اا , و  يرت اا مان   يرت اا , وتكاون كفااء لضماناي

التيساير مان عا ء مثرال , إلاى عمال م با  , ورياضاي هميلاي , ويار     اذا ضاخامت ا        يان تت او  الرساالي
  وانشرا     

إ  ر ماي للعاالمين  أرسالناك هاء ليندي ا ورد ي  الررنن الكريمو ومااصفي م مر [   و , وصفي وظيفته الت   وي 
عناارهم ياا  التااوراة واننجياال عااأمرهم بااالمعرو  ,  مةتوبااا     )الااذين يتبعااون الرسااو  النباا  ا ماا  الااذي عجرونااه

ل وي ارم علااي م الخبائاان ويضاا  عان م إصاارهم وا اااال  التاا  كاناا , الطيبااا  وين ااهم عاان المنكاار , وي اال ل ام
 , ر مي للبشريي   هاء ميسرا عض  عن كواهل النااس ا ثراا  وا ااال  التا  كتبال علاي م [   علي م(يرر هاء [

   ينما شردوا يشرد علي م  
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علايةم يا  الارين مان  هعال صافي الرساالي التا   مل اا وردو ولرار عسارنا الرارنن للاذكر ي ال مان ماركر     )وماا وي 
علايةم مان  ارج ولكان يريار ليط ركم(يرار هااء   ليجعال وساع ا(    )ماا يريار هللا  ارج(    )  عةلا  هللا نفساا إ 

تكل  الناس  رهاا و  مشاري   وسارى هاذا اليسار يا  رو  اا كماا سارى يا     هذه الرسالي ميسرة ي   رود الطاقي
  الت  يطر الناس علي ا(  هللا تكاليف ا )يطرة

لونساان , والظارو   المختلفاي ومراعااة الطاقاي البشاريي , وال اا   سار اننسان م  هذه العريرة وهر اليسار و يثما
س لي الترور   إله وا ر لي  كمثله شا ء   أ ارو كال  ذات ا الت  عرادي ا ي  همي  البيلا  وا  وا      العريرة

م   وأرسااال رسااال تااذكر النااااس بغاعااي وهااودهم , وتاااردهم إلااى هللا الااذي رلر ااا . شاا ء , وهااراه إلااى ااعاااي وهااوده
أن عاأتوا  النااس ذلاك كل اا تنبثاع مان هاذه العريارة يا  تناساع مطلاع   عاوج فياه و  ان ارا    وعلاى بعر والتكاليف

وماا ن ياتكم عناه يااهتنبوه        , اساتطعتم من ا بما يا  طاوق م  اال  ارج و  مشاريو  إذا أمارتكم باأمر ياأتوا مناه ماا
ماا اضاطررتم إلياه     وباين هاذه ال ارود الواساعي تن رار هميا   إ  والمن   عنه    رج فيه يا   الاي الضارورةو

  التكاليف      

يا  هاذه السامي ا صايلي  . ثام الترال طبيعاي الرساو  بطبيعاي الرساالي , والترال   يراي الاراع  ب  يراي الارعوة ومان
  , وهاا  ا مااي الميساارة   ي اا  ا مااي الوساا بالرسااالي البااار.ة   وكااذلك كاناال ا مااي التاا  هاءهااا الرسااو  الميساار

  لليسر     تتفع يطرت ا هذه م  يطرة هذا الوهود الكبير     ال املي المر ومي ال املي للر مي   الميسرة

فياه و  ا تكااك      تراادم الوهاود  تناساره وانسايا   ركتاه عمثال صانعي هللا مان اليسار وا نسايا  الاذي   وهاذا
متناساري متجاذباي     تراطرم و  تضاطر   مرارات ا  وتنسا  ي ماليين الماليين من ا هرام تسبح ي  يضاء هللا

ال ياي تجاري   اا ال يااة إلاى ااعات اا الرريباي والبعيارة يا  انتظاام ويا   الخالئاع و  تميار     ومالياين المالياين مان
 اراة ال ركاا  وا  مان من اا ميسار لماا رلاع لاه , ساائر يا  طريراه إلاى ااعاي   ومالياين المالياين وكال. ا ةاام

بشاتى اآل   , لتجتما  كل ااا يا  ل اان  العا.ياي وا  اوا  تتجما  وتتفاارق وها  ماضاايي يا  طرير اا كنغمااا  الفرقاي
  وا ر طويل مرير  

المسالمي     صانعي هللا  ا ماي التوايع المطلع  ين طبيعي الوهود , وطبيعي الرسالي , وطبيعي الرسو  , وطبيعي إنه
  الوا ر , ويطرة المبرو ال ةيم  

  يذكر إن نفعل الذكرى(   )

يل اذا أعار , ول اذا بشار    . لياذكر أقرأه يال ينسى )إ  ما شاء هللا(ويساره لليسارى   ليان ض با ماناي الكبارى     لرر
للابال    ذكار )إن نفعال الاذكرى(    والاذكرى تنفا   ووسايلي   يذكر  يثما وهر  يرصي للتذكير , ومنفذا للرلاو  ,

كثيارا كاان أو قلايال   ولان عخلاو هيال ولان تخلاو أر  ممان عساتم  وينتفا  , م ماا    اا مان ينتفا دائما , ولان تعارم 
  وقسل الرلو  وران علي ا ال جا      الناس يسر
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للن او    اا هاذا  اقتضال نتأمال هاذا الترتيا  يا  اآلعاا  , ناررك عظماي الرساالي , وضاخامي ا ماناي , التا  و اين
الرساو  [   و بعا ء التاذكير , وهاو مازود  يان ض وال فا  وتكفال هللا   ماا   كا  التيسير لليسارى , وذلاك انقاراء

    ذا الزاد الكبير  

وتختلا  مراائرهم  مساالك م ن ض [   و   ذا الع ء يرر أدى ما عليه , والنااس بعار ذلاك وشاأن م   تختلا  يإذا
  , ويفعل هللا   م ما عشاء ويع ما عستجيبون ل ذه الذكرىو

ع ياا   قار أيلاح مان تزكاى  و  ى , ويتجنب ا ا شرى , الذي عرلى النار الكبرى , ثم   عماو  يي اامن عخش سيذكر
  , وذكر اسم ربه يرلى    

هللا وعذاباه   والرلا   اضا  وسينتف  بالذكرى )من عخشى(    ذلك الذي عستشعر قلبه التروى , فيخشى . . . يذكر
ي ارى , يلان يتارك النااس سارى , ولان يارع م  وقارر ا رلاع يساوى ,ال   يتوه  ويخشى , مذ ععلم أن للوهود إل ا

ومجا.ي م بالرس  والعر    ومن ثم ي و عخشى   يإذا ذكار ذكار ,  , والشر همال   وهو    ر م اسب م على الخير
  وإذا وع  اعتبر   , وإذا برر أبرر

ا شرى(ا شارى إطالقاا وإهماا    )إذن وهاوويتجنب ا ا شرى(    يتجنا  الاذكرى , ياال عسام  ل اا و  عفيار من اا   )
ي  الرنيا  رو اه الخاوياي الميتاي الكثيفاي الراةيري , التا     ا شرى ا شرى الذي تتمثل فيه ااعي الشروة ومنت اها  

علاى  متكالباا و  تسام  شا ادت ا الراادقي , و  تتاأثر بمو يات اا العميراي   والاذي عمايش قلراا , ت ا   راائع الوهاود
ععار  لاه ماارىو الاذي عراالى      ا ر  كاد ااا ل اذا الشاأن الرااغير   وا شارى ياا  اآلرارة بعاذا  ا الااذيماا يا

  النار الكبرى   ثم   عمو  يي ا و  ع يى    

 يان عمتار برااؤه يي اا  . . الكبارى ها  ناار ه انم   الكبارى بشارت ا , والكبارى بمارت ا , والكبارى بضاخامت ا والناار
إنماا هاو العاذا  الخالار , الاذي يتطلا   . ورا اي   فيجار طعام الرا اي   و  هاو ع ياا يا  أمانويطاو    ياال هاو عماو 

  ! الكبرى  صا به إلى المو  كما يتطل  إلى ا منيي

  الرف ي المرا لي نجر النجاة والفال  م  التط ر والتذكرو وي 

  قر أيلح من تزكى   وذكر اسم ربه يرلى(   )

  ربه , اسم عررر أن هذا الذي تط ر وذكر -سب انه  -ودن  ,  هللا التط ر من كل ره  :والتزك 
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ْنَيا ) َ االْ  ااُ ِ  اْ ُوَلااى ) ِإن   (17( َواآْلِرااَرُة َرْياار  َوَأْبَرااى )16تُااْنِثُروَن اْلَ َياااَة الاار  ( ُصااُ ِ  ِإْ ااَراِهيَم 18َهااَذا َلِفاا  الر 
  (19َوُموَسى )

يكالهماا عمةان  , ا صطال   بمعنى رش  وقنل   وإما بمعنى الرالة ي  قلبه هاللهو)يرلى(    إما ياست ضر
يا  الضامير     هاذا الاذي تط ار وذكار  بم ا تاه أن ينشاأ مان التاذكر واست ضاار هاال  هللا يا  الرلا  , والشاعور

يا  موصاو  ,  ا  الرلا  , شااعرا ب االوة الاذكر وإيناساه   وأيلاح  يعاا  وصالى )قار أيلح(عريناا   أيلاح يا  دنيااه ,
  الكبرى , ويا. بالنميم والرضى     النار أرراه , ينجا من

  عاقبي من عاقبي   وأين مرير من مرير   يأين

  ذم طالب  الرنيا م  أن اآلررة رير وأبرى 17 - 16الراب و الررس

علااي  بالمخااطبين إلاى ععااود ظال هاذا المشاا ر   مشا ر الناار الكباارى لضشارى   والنجااة والفااال  لمان تزكاى , ويا 
والفال  , ويذه    م إلى الناار الكبارى والشاروة  والنجاة شرائ م , ومنشأ افلت م , وما عرري م عن التذكر والتط ر

  العظمىو

   ل تنثرون ال ياة الرنيا   واآلررة رير وأبرى(   )

ا ترتضاي م أن  ن ا ; الاذكرى  إيثاار ال يااة الارنيا هاو أسااس كال  لاوى   يعان هاذا انيثاار ينشاأ انعارا  عان إن
  . . وينثرون ا ع سبوا  سا  اآلررة وينثروها   وهم يريرون الرنيا ,

العاهلايو)واآلررة ريار وأبراى(  :الرانياي إلى هان  أن ا -الرنيا(  تج ء مراديي   ي   الواطيي ال ابطي )وتسميت ا
    رير ي  نوع ا , وأبرى ي  أمرها  

  عاقل برير   علي ما على اآلررة  ماقي وسوء تررير     عررمظل هذه ال  يري يبرو إيثار الرنيا  وي 

  عراقي الرعوة وو رة الرسالي 19 - 18الخام و الررس

شااعا  الاازمن , وتو اار  ياا  الختااام تجاا ء انشااارة إلااى قاارم هااذه الاارعوة , وعراقااي منبت ااا , وامتااراد هااذورها وياا 
  أصول ا من وراء الزمان والمةانو

   ولى ص   إ راهيم وموسى(   إن هذا لف  الر   ا)

هاو الاذي يا   . العرياع الاذي ورد يا  هاذه الساورة وهاو يتضامن أصاو  العريارة الكبارى   هاذا ال اع ا صايل هاذا
  الر   ا ولى   ص   إ راهيم وموسى  
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المشاايلي التاا   وو ارة ال ااع , وو ارة العرياارة , هاا  ا ماار الااذي ترتضاايه و اارة الج ااي التا  صاارر عن ااا , وو ارة
تختلا  هزئياتاه وتفرايالته باارتال   . وا ار اقتضل بعثي الرسل إلاى البشار     إناه  اع وا ار , يرها  إلاى أصال

تلترا  عنار ذلاك ا صال الوا ار   الراادر مان مرارر وا ار      ولكن اا ال اها  المتجاردة , وا طاوار المتعاقباي  
 يسوى والذي قرر ي رى     رلع من ربك ا على الذي
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 يالغاشي سورة

 

( ُتْساَرى ِماْن َعاْيٍن 4َتْراَلى َناارًا َ اِمَياًي ) (3) ن اِصاَبي   ( َعاِمَلاي  2( ُوُهاوه  َيْوَمِلاٍذ َراِشاَعي  )1َأتَااَك َ اِريُن اْلَغاِشاَيِي ) َهالْ 
  (7) ُهووٍ  ( َ  ُعْسِمُن َوَ  ُعْغِن  ِمن6َلُ ْم َطَعام  ِإ   ِمن َضِريٍ  ) ل ْيَ   (5نِنَيٍي )

  اشييالغ سورة

  بسورة البروج تعريف

الرهاااء والتطلاا  , وإلااى  وإلااى السااورة وا اارة ماان انعراعااا  العميرااي ال ادئااي   الباعثااي إلااى التأماال والتاار ر , هااذه
  المخايي والتوه  , وإلى عمل ال سا  ليوم ال سا   

ومجاا  الوهاود  . المانثرة تطو  بالرل  البشري ي  مجاالين هائلينومجاا  اآلرارة وعالم اا الواسا  , ومشااهرها وه 
للجميا    ثام تاذكرهم بعار هااتين الجاولتين  المعروضاي العاريض المةشاو  للنظار , ونعاا  هللا المبثوثاي يا  رالئراه

و تمياي الرهاوو إلياه يا  ن اعاي المطاا      كال ذلاك يا  أسالو  عمياع  , هللا ال اائلتين ب ساا  اآلرارة , وسايطرة
  ن ولكنه رهي   ولكنه نايذ   رصي , هادو انعراو ,

  هل أتاك  رين الغاشيي  (   )

هللا , ولتاذكرهم بآعاتاه يا  الوهاود , و ساابه يا  اآلرارة وهزائاه  إلاى المرطا  تبارأ الساورة التا  تريار لتارد الرلاو    اذا
مماا  اآلرارة المو   بالعظمي الرا  على التررير   الذي عشير يا  الوقال ذاتاه إلاى أن أمار انستف ام ا كير   وب ذا

الراهياي التا  تغشاى النااس وتغمارهم  أي سبع به التررير والتذكير   وتسمى ال ياماي هاذا انسام الجريرو)الغاشايي(   
ورد  يا  هاذا الجازء     الطاماي     الرااري     الغاشايي      التا  بأهوال ا   وهاو مان ا ساماء الجريارة المو ياي

  دة  طبيعي هذا الجزء المع و  يناس  الرارعي     مما

سام  هاذه الساورة ,   يثماا الخطا و هل أتاك       كان رسو  هللا [   و ع   وق  توهي ه إلى شخراه , وهذا
واست ضااره ل  يراي الخطاا   -ساب انه  -هللا  بخطاا  وكأنما يتلراه أو  أمر مباشرة من رباه , لشارة  ساسايي قلباه

  قاا  ا ان أ ا   اتمو ارثنا علا   ان م مار الطنايسا  , سامعته أذنااه     يثماا , وشعوره بأنه صادر إليه  ال وسي 
هال ):ترارأ  ان عبااس , عان أ ا  إسا اق , عان عمار  ان ميماون , قاا ومر النبا  [   و علاى امارأة  بةار  رثنا أ او

  أتاك  رين الغاشيي  (يرام عستم  ويرو و  نعم قر هاءن       
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المتكارر   ياذكر باه  الرارنن الغاشيي هو  ارين هاذاعام لكل من عسم  هذا الررنن   ي رين  -م  ذلك  - والخطا 
والتاوه    كماا يثيار باه الرهااء وا رتراا   والتراوى  ويناذر ويبشار   ويساتجيش باه يا  الضامائر ال ساسايي والخشايي

  يال تمو  و  تغفل   الضمائر والتطل    ومن ثم عست ي  هذه

  المنعمي ي المعذبي والناعميبعض مشاهر يوم ال يامي الوهوه الخاشع 16 - 1ا و و الررس

  هل أتاك  رين الغاشيي  (    ثم ععر  شيلا من  رين الغاشييو)

طعاام إ  مان ضاري     ل ام وهوه يوملذ راشعي   عاملي ناصبي   ترلى نارا  اميي   تسرى من عين ننيي   لي )
    عسمن و  عغن  من هوو(   

يوملااذ وهاوه راشااعي :ي نااك و أقاار  إلاى هو)الغاشاايي(وظل ا    ععجال بمشاا ر العاذا  قباال مشا ر النماايم   ي ا إناه
ولام تجار إ  الوباا  والخساارة , يازاد   , العاقباي ذليلاي متمباي مرهراي   عملال ونرابل يلام ت مار العمال ولام تار 

عملاال لغياار هللا , ونراابل ياا  اياار ساابيله   عملاال لنفساا ا  . .(ناصاابي مضضااا وإرهاقااا وتمبااا , ي  و)عاملااي
 ووهرتاه و طماع اا   ثام وهار  عاقباي العمال والكار   وهرتاه يا  الارنيا شاروة لغيار .اد   لارنياها   وتعبالوأو دها 

  الخائ  الرهاء   المتعوس ي  اآلررة سوادا يندي إلى العذا    وه  تواهه الن اعي مواه ي الذليل المرهع

  ني ا  هذا الذ  والرهع العذا  وا لمو)ترلى نارا  اميي(وتذوق ا وتعا وم 

و  عغنا  مان هاوو(     عسامن تسارى مان عاين ننياي(     اارة بالغاي ال ارارة     )لاي  ل اا طعاام إ  مان ضاري   )
الزقااوم التاا  تنباال ياا  أصاال الج اايم    شااجرة والضااري  قيلوشااجر ماان نااار ياا  ه اانم   اسااتنادا إلااى مااا ورد عاان

ويساامى  الشاابرق  يااإذا هناا  صااار اساامه  وهااو أرضاار , ان اال وقياالونوو ماان الشااوك الالطاا  بااا ر  , ترعاااه
عنرئاذ ساام   ي اذا أو ذاك هاو لاون مان ألاوان الطعاام يوملاذ ما  الغساالين  ي او  الضاري   ولام تساتط  ان ال مذاقاه

  هذه ا لوان الت    تسمن و  تغن  من هوو   وباق  والغساق

ا وصاا  لاتلم  يا   هاذه إنماا تجا ء أنناا   نملاك يا  الارنيا أن ناررك طبيعاي هاذا العاذا  يا  اآلرارة   وواضاح
والاوهن والخيباي ومان لسا  الناار ال امياي ,  الاذ   سنا البشري أقرى ما عملك تراوره مان ا لام , الاذي يتجما  مان

والتغاذي بالطعاام الاذي   تراوى ان ال علاى تذوقاه , وهاو شاوك   نرا   ! ال ارارة ومن التبرد وا رتواء بالمااء الشارير
  اآلررة من مجموعي هذه الترورا  يتجم  ي   سنا إدراك  قرى درها  ا لم   وعذا  . . اناء فيه و 
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 (12( ِييَ ا َعْين  َهاِرَيي  )11   َتْسَمُ  ِييَ ا َ ِةَيًي ) (10) َعاِلَييٍ  ( ِي  َهن يٍ 9( ِلَسْعِيَ ا َراِضَيي  )8َيْوَمِلٍذ ن اِعَمي  ) ُوُهوه  
  (16َوَ.َراِ    َمْبُثوَثي  ) (15) َمْرُفوَيي   ( َوَنَماِرقُ 14( َوَأْكَوا   م ْوُضوَعي  )13 )ُسُرر  م ْرُيوَعي   ِييَ ا

  ذلك أشر   وطبيعي   يتذوق ا إ  من يذوق ا والمياذ باهلل   بعر

هارياي  ةيي   يي اا عاين  يي ا الجان  اآلررو)وهوه يوملذ ناعمي   لسعي ا راضييوي  هني عاليي     تسم  وعلى
  مبثوثي(    و.را     يي ا سرر مريوعي   وأكوا  موضوعي   ونمارق مرفويي  

يوهار  ع بااه ريارا ,  . عملال وهوه يبرو يي ا النميم   ويةيض من ا الرضى   وهوه تنعم بما تجر , وت مر ما ي نا
ا   ولاي  أرو  للرلا   اين تارى رضاى هللا عن ا عمل اا وتستمت    اذا الشاعور الرو ا  الرفيا    شاعور الرضاى عان

ثاام يراهااا ممثلااي ياا  رضااى هللا الكااريم   وياا  النماايم   وماان ثاام عراارم  , ماان أن عطماالن إلااى الخياار ويرضااى عاقبتااه
 الساعادة علاى ماا يا  الجناي مان ررااء ومتااو , ثام عرا  الجناي ومناعم اا المتا اي ل ان ء مان الرارنن هاذا اللاون 

  :السعراء

وللعلاو يا  ال ا   . المراماا  ا رفيعاي مجيارة   ثام ها  عالياي الاررها    وعاليايي  هني عاليي(    عاليي ي  ذات )
  إعراو را   

والاود والرضاى والنجااء  وا طملناان   تسم  يي ا  ةيي(    ويطلع هذا التعبير هوا مان الساةون وال اروء والساالم)
 رياار يي اا و  عافيااي     وهاذه و اارها كال كلمااي  ةياي ,   عان والسامر  اين ا  باااء وا وداء , والتنازه وا رتفاااو

سااعادة تتبااين  ااين عست ضاار ال اا  هااذه ال ياااة الاارنيا , ومااا يي ااا ماان لغااو وهاار   . نماايم   وهااذه و اارها سااعادة
 لتراور ولجااج ورراام وقرقعاي ويرقعاي   وضاجي وصاخ  , وهارج ومارج   ثام عستسالم بعار ذلاك و. اام وصاراو

يي اا  ةياي(وألفاظ ا ذات اا  تسام  ضا  والظال الناري يا  المباارة المو يايو) ال روء اآلمن والسالم الساكن والود الر 
موسااير  نااري رراا    وتااو   هااذه اللمسااي بااأن  ياااة  إعراااو تنساام الاارو  والناارى وتنزلااع ياا  نعومااي ويساار , وياا 

  الكريم  واللغو , ه  طر  من  ياة الجني , يت يأون   ا لذلك النميم  الجر  المنمنين ي  ا ر  وهم ينأون عن

التا  تشاب  ال ا  وال اواس  المنااعم عررم هللا من صفي الجني هذا المعنى الرفي  الكريم الوضا ء   ثام تجا ء وهةذا
مةيفي ويع ما ترترا  إلياه نفاوس أهال الجناي   مماا  الجني   تج ء ي  الرورة الت  عملك البشر ترورها   وه  ي 

    ععريه إ  من يذوقه  

همااا  ال ركااي والتااريع  . والعااين الجارياايوالينبوو المتااريع   وهااو عجماا  إلااى الااري الجمااا  يي ااا عااين هاريااي(   )
وتنابض   وهاو متعاي للنظار والانف  مان  تناتفض والجرياان   والمااء الجااري عجااو  ال ا  بال يوياي وباالرو  التا 

  . ال   هذا الجان  الخف  , الذي يتسر  إلى أعماق
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مرافويي م ياأة  . .(موضاوعي ياو   بالنظاياي كماا ياو   بالط اارة    )وأكاوا  يي اا سارر مريوعاي(    وا رتفااو)
الوسااائر وال شاااعا لالتكاااء ياا  ارتيااا   والنمااارق  للشاارا    ت تاااج إلااى طلاا  و  إعااراد  )ونمااارق مراافويي(   

  اء  الخمل  السجاهير  مبثوثي هنا وهناك للزيني وللرا ي سو  ذا   )و.را   مبثوثي(    والزرا   البس 

مارارك أهال ا ر    أماا  إلاى مناعم مماا عشا ر النااس لاه أشاباها يا  ا ر    وتاذكر هاذه ا شاياء لترريب اا وكل ا
  الذين عرسم هللا ل م هذا المذاق   للسعراء طبيعت ا وطبيعي المتاو   ا ي   موكولي إلى المذاق هناك  

اآلرارة   ياإدراك طبيعاي  يا  -أو طبيعي العذا   -ميم اللغو الررو  ي  موا.نا  أو ت  يرا   و  طبيعي الن ومن
مريار بظارو  هاذه ا ر  وطبيعاي ال يااة  ب ا  شا ء ماا متوقا  علاى ناوو هاذا اندراك   وأهال ا ر  يارركون 

وانطلرل ا روا  والمارارك , وتغيار  مارلو   ا لفااظ ذات اا  ال واهز يي ا   يإذا كانوا هناك ريعل ال ج  وأ.يلل
  وكان ما سيةون , مما   نملك أن نررك اآلن كيف عةون   , مذاق اب ةم تغير 

  والمتاو   وهو وال الوة نفير من هذه ا وصا  أن عست ضر ترورنا أقرى ما عطيره من صور اللذاذة إنما

 

 

ِ ِل َكْيَف ُرِلَرْل ) َأَياَل  َماء َكْيفَ 17َينُظُروَن ِإَلى انِْ   (18) ُرِيَعْل  ( َوِإَلى الس 

  ورضاه   بفضله نملك تذوقه ما دمنا هنا    تى نعر    يرته هناك    ين عةرمنا هللا ام

  دعوة للتأمل ي  نعا  هللا ي  الكون  17الثان و الررس

الماو   براررة الرااادر  . هاذه الجولاي ياا  العاالم اآلرار , ييانو  من اا إلاى هااذا الوهاود الظااهر   ال اضار وتنت ا 
التار ير والترارير أمارا بعار هاذه ال يااة , وشاأنا  وراء رنعي , وتفارد الطااب    الارا  علاى أنوتر ير المر ر , وتميز ال

  المو و راتمي اير شأن ا ر    وراتمي اير

وإلاى ا ر  كياف  , أيال ينظرون إلى ان ل كيف رلرل , وإلى السماء كيف ريعال , وإلاى الجباا  كياف نرابل)
  سط ل  (   

كمااا تضاام أطاارا   . ماارة ي الررااار , أطاارا   يلاي العرباا  المخاطاا    ااذا الرارنن أو هااذه ا عاا  ا ربعاا وتجما 
والجماا  [ ممثلاي لساائر ال ياوان و علاى  والجباا  الخالئاع الباار.ة يا  الكاون كلاه    اين تتضامن الساماء وا ر 

  قيمت ا للعرب  برفي راصي   وي  مزيي راصي بان ل ي  رلر ا برفي عامي
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وأعاا كاان  ا   . . وال ياوان روضاي لنظار اننساان  يثماا كاان     الساماء وا ر  والجباا هاذه المشااهر مع إن
مو ياي لاه بماا وراءهاا  اين يوهاه نظاره وقلباه  . وإدراكاه اننسان من العلم وال ضارة ي ذه المشاهر دارلي ي  عالماه

  إلى د لت ا  

 ن تاو   ب  يراي  كافياي ر ل اا   وها  و ارهاكامناي يا  كال من اا   وصانعي الخاالع يي اا معلماي   نظيا والمعجازة
  العريرة ا ولى   ومن ثم يوهه الررنن الناس كايي إلي او

ومن اا عشار   . وي مال أياال ينظارون إلاى ان ال كياف رلرال  (    وان ال  ياوان العربا  ا و    علي اا عسااير)
ثاام إن ل ااا ررااائي تفردهااا ماان  ااين  . لل ياااة ويأكاال   وماان أوبارهااا وهلودهااا يلااب  وينااز    ي اا  مااورده ا و 

ذلااو  عرودهااا الرااغير يتنراااد , وهاا  علااى عظاام نفع ااا  تكوين ااا ال ياوان   ي اا  علااى قوت ااا وضااخامت ا وضااالعي
ميسار , وكلفت اا ضاليلي , وها  أصابر ال ياوان المساتأن  علاى الجاوو والعطاش  مرعاهاا ورارمت ا قليلاي التكااليف  

  . يلت ا مزيي ي  تناسع المش ر الطبيع  المعرو  كما سيج ء  ا  وا      ثم إن ل  وسوء والكر 

مان م إلاى نرلاي و  علام  ت تااج كله يوهه الررنن أنظار المخاطبين إلى تر ر رلع ان ل   وها   اين أياري م ,   ل ذا
يف رلرال إلى رلرت اا وتكوين اا   ثام يتار رونوك ينظرون  هرير    )أيال ينظرون إلى ان ل كيف رلرل  (    أيال

الم رع لغاعي رلر ا , المتناساع ما   يلت اا ووظيفت اا هميعاا   إن ام لام عخلروهاا  , على هذا الن و المناس  لوظيفت ا
وترطا   وهاوده  , علياه تخلع نفس ا , يال يبرى إ  أن تكون من إ راو المبرو المتفرد برنعته , الت  تار  لم   وه 

    كما تش   تر يره وترريره  

بااأن يتوه ااوا إلااى  الناااس سااماء كيااف ريعاال  (    وتوهيااه الرلاا  إلااى السااماء يتكاارر ياا  الراارنن   وأولااىوإلااى ال)
كأنمااا ليساال السااماء إ  هناااك ياا   , وإع اااء السااماء هاام سااةان الراا راء    ياان للسااماء طعاام ومااذاق , وإعراااو

  الر راء  

بغروب اا البارع  الفريار  والساماء الرائاع الساا ر   ن ارهاا الواضاح البااهر الجااهر   والساماء بأصايل ا الفااتن  الساماء
  الفاتر   والسماء بشروق ا الجميل ال   الساير   و ريث ا المو     والسماء  ليل ا المترام  ونجوم ا المتضللي

ذا ريع اا  اال عمار    مان الساماء   يا  الرا راء     أياال ينظارون إلي اا   أياال ينظارون إلي اا كياف ريعال   هذه
وهاذا انع ااء   إن ام لام يريعوهاا وها  لام تريا   الجماا  يي اا النجاوم  اال عارد   وهعال يي اا هاذه الب جاي وهاذاونثر 

ل اا مان مبارو     ع تااج ا مار إلاى علام و  إلاى كار ذهان   ياالنظرة الواعياي   ار نفسا ا   ياال  ار ل اا مان رايا  و 
  . . . تكف  و رها
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( ل ْسااَل َعَلااْيِ م 21ِإن َمااا َأنااَل ُمااَذكِّر  ) َيااَذكِّرْ  (20( َوِإَلااى اْ َْرِ  َكْيااَف ُسااِطَ ْل )19) اْلِجَباااِ  َكْيااَف ُنِرااَبْل  َوِإَلااى
  (22ِبُمَرْيِطٍر )

وأنااي  وصااا   ,  , ومااالذ ملجااأ -براافي راصااي  -وإلااى الجبااا  كيااف نراابل  (    والجبااا  عناار العرباا  )
 يان يتضاااء  اننساان إلاى هوارهااا  . واساات وا  هاال  -برافي عامااي  -ومشا رها ياو   إلاى الاانف  اننساانيي 

يا  أ ضاان الجبال تتجاه بطبيعت اا إلاى هللا   وتشاعر أن اا إلياه  والانف  ويستكين , ويخش  للجال  السامع الر.ين  
ا ر  وضاجيج ا و رارات اا الراغيرة   ولام عةان عبثاا و  مرااديي أن يت نان م مار [  واااش أقار  , وتبعار عان

  ! الزمان  راء ي  هبل ثور   وأن يتجه إلى الجبل من يريرون النجوة بأروا  م يترا  من ي  اار [  

  كما سيج ء   المش ر هنا )كيف نربل( ن هذه اللم ي تتفع من النا يي الترويريي م  طبيعي والجبا 

والنااس لاام  , والعماال وإلاى ا ر  كياف سااط ل  (    وا ر  مساطو ي أماام النظاار , مم ارة لل ياااة والساير)
ويتاار رون مااا وراءهااا , ويسااألونومن  إلي ااا عسااط وها كااذلك   يراار سااط ل قباال أن عةونااوا هاام     أيااال ينظاارون 

  سط  ا وم رها هةذا لل ياة تم يرا  

الرارر عةفا   ستجاشاي  وهاذا هاذه المشااهر لتاو   إلاى الرلا  شايلا   بمجارد النظار الاواع  والتأمال الراا     إن
  الخالئع   ل ذه ء الرل    وت رك الرو  ن و الخالع المبروالوهران واست يا

الرارنن الوهاران  عخاطا  وقفاي قرايرة أماام هماا  التناساع التراويري لمجموعاي المشا ر الكاون  لنارى كياف ونرا 
  الوهود     بجما  الرين   لغي الجما  الفن  , وكيف ععتنران ي     المنمن الشاعر

تباار. الجبااا   المتطاااو  سااماء المريوعااي وا ر  المبسااوطي   وياا  هااذا الماارىالمشاا ر الكلاا  عضاام مشاا ر ال إن
رطان أي يان ورطان رأسيان يا  المشا ر  . . السنام  منروبي   السنان   راسيي و  ملراة , وتبر. الجما  منروبي

يا  عار  المشااهر  متناسري ا بعااد وا تجاهاا    علاى طريراي الرارنن لو ي ال ائل ي  المسا ي الشاسعي   ولكن ا
  على وهه انهما    بالتروير , وي  التعبير

  واه  الرسو  التذكير وت رير الكفار بالعذا  26 - 21الثالنو الررس

يلتفال إلاى الرساو  [    , المعروضي بعر الجولي ا ولى ي  عالم اآلررة , والجولي الثانيي ي  مشاهر الكون  واآلن
  اللمسي ا ريرة الموقظيو قلوب م وظيفته , ويلم و يوه ه إلى  رود واهبه وطبيعي 

إن إليناا إعاا  م    . ا كبار إنما أنل مذكر   لسل علاي م بمسايطر   إ  مان تاولى وكفار   فيعذباه هللا العاذا  يذكر
  ثم إن علينا  سا  م    
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هاذه وظيفتاك علاى وهاه  . ماذكر   اا وذاك   ذكارهم بااآلررة وماا يي اا   وذكارهم باالكون وماا فياه   إنماا أنال ياذكر
وراءه   عليك أن تذكر   يإناك ميسار ل اذا ومةلا   ش ء الت رير   وهذا دورك ي  هذه الرعوة , لي  لك و  عليك

  إعاه  

انعماان   ياالرلو   اين  علاى لسل علي م بمسيطر(    يأنل   تملك من أمر قلوب م شيلا    تى تر رهاا وترسارها)
  ا إنسان  أصاب  الر من ,   عررر علي 

مان وهاه الارعوة  الع باا  الج ااد الاذي كتا  بعار ذلاك يلام عةان ل مال النااس علاى انعماان   إنماا كاان ن.الاي يأماا
إذا ساامعوها   كااان إ.الااي الع بااا  ماان طريااع  دياان م لتبلاا  إلااى الناااس   يااال عمنعااوا ماان سااماع ا   و  عفتنااوا عاان

  . الرسو  التذكير   الرور الو ير الذي عملكه

  الررنن  سبا  شتى   ي  انع اء بأن لي  للرسو  من أمر هذه الرعوة ش ء إ  التذكير والبال  يتكرر هذاو 

 

 

ُبُه ّللا ُ اْلَعَذاَ  اْ َْكَبرَ 23َمن َتَول ى َوَكَفَر ) ِإ      (26( ُثم  ِإن  َعَلْيَنا ِ َساَ ُ ْم )25ِإن  ِإَلْيَنا ِإَعاَ ُ ْم ) (24) ( َفُيَعذِّ

عفعال   اا ماا عشااء   يإل اا   هللا أول اا إعفااء أعراا  الرساو  مان  مال هام الارعوة بعار الابال  , وترك اا لرارر يا 
الخياار , إل ااا  عنيااف هاارا ع تاااج إلااى هااذا انع اااء  ل ااذا الرةبااي البشااريي بانترااار دعااوة الخياار وتناااو  الناااس

 , ك  ينطلع إلى أدائ ا كائناي ماا كانال ا ساتجابي , هذه من مجا  الرعوة ولراائبه المتكرر بإرراج الراعيي لنفسه

ال ام الثريال  اين تساوء    اذا ما كانل العاقبي   يال ععنا  نفساه   ام مان نمان وهام مان كفار   و  عشاغل بالاه وكائني
  والمخاصمون   المعرضون  ا  وا  من  و  الرعوة , وترل ا ستجابي , ويةثر

ور مااي , هااذه  رياار ياا  انترااار دعااوة هللا وتااذوق الناااس لمااا يي ااا ماانياار  علااى إل ااا  الرةبااي البشااريي  وممااا
ولرارر هللا     ومان ثام اقتضاى  ل اروده التوهي اا  المتكاررة للرساو  [   و وهاو مان هاو تأدباا باأد  هللا ومعرياي

  ا  يان     شتى إل ا  هذه الرةبي هذا العالج الطويل المتكرر ي 

نااهين , و  يتولاون  المةاذ ون  إن ا مار   ينت ا  عنار هاذا ال ار   و  ياذه إذا كان هذا هو  ر الرساو  , يا ولكن
  سالمين   إن هنالك هللا وإليه ترير ا مورو

  إ  من تولى وكفر   فيعذبه هللا العذا  ا كبر(   )

صايغي  يا  الساورة يا  الختاام  راهعاون إلاى هللا و اره قطعاا , وهاو مجاا.ي م و اره  تماا   وهاذا هاو انعرااو وهام
  الجزم والتوكير  

This file was downloaded from QuranicThought.com



  إن إلينا إعا  م   ثم إن علينا  سا  م(   )

و ساا  م بعار ذلاك علاى  ماذكر يت رد دور الرسو  ي  هذه الرعوة   ودور كال داعياي إلي اا بعاره     إنماا أنال   ذا
أن مان التاذكير إ.الاي  وهزائه   اير أنه ينبغ  أن عف م  سابه هللا   و  مفر ل م من العودة إليه , و  م ير ل م من

 إلاى النااس وليااتم التاذكير   ي اذه وظيفااي الج ااد كماا تف ام ماان الرارنن ومان سايرة لتبلا  الع باا  مان وهاه الاارعوة

  سواء ,  ال تررير يي ا و  اعتراء     الرسو 
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 الفجر سورة

 

ُوَرةُالَفْجرسُ 
 الثون ثةيي    ونعات ا م

 

 ِبْسِم ّللّاِ الر ْ مَاِن الر ِ يمِ 

ْفِ  َواْلَوْتِر  2َوَلَياٍ  َعْشٍر  1) َواْلَفْجِر   َأَلاْم تَاَر َكْياَف َيَعاَل  5َهْل ِي  َذِلَك َقَسام  لِّاِذي ِ ْجاٍر  4َوالل ْيِل ِإَذا َعْسِر  3َوالش 
اْخَر ِبااْلَواِد  َوَثُماودَ  8ال ِت  َلْم ُعْخَلاْع ِمْثُلَ اا ِيا  اْلاِباَلِد  7ِإَرَم َذاِ  اْلِعَماِد  6َرب َك ِبَعاٍد  َوِيْرَعاْوَن ِذي  9ال اِذيَن َهااُ وا الر 
ِإن  َرب اااَك  13َيَرااا   َعَلاااْيِ ْم َرب اااَك َساااْوَ  َعاااَذاٍ   12َياااَأْكَثُروا ِييَ اااا اْلَفَسااااَد  11ال اااِذيَن َطَغاااْوا ِيااا  اْلاااِباَلِد  10اْ َْوتَااااِد 

  14َلِباْلِمْرَصاِد 

نَساُن ِإَذا َما  َمُه َفَيُروُ  َربِّ  َأْكَرَمِن َيَأم ا انِْ َوَأم ا ِإَذا َما اْ َتاَلُه َيَراَرَر َعَلْياِه ِرْ.َقاُه َفَيُراوُ  َربِّا   15اْ َتاَلُه َرب ُه َيَأْكَرَمُه َوَنع 
اااوَن َعَلاااى َطَعااااِم اْلِمْساااِةيِن  17َكاااال  َ ااال    ُتْكِرُماااوَن اْلَيِتااايَم  16أََهااااَنِن  اااا َوتَااا 18َوَ  َتَ اض   19ْأُكُلوَن الت اااَراَة َأْكااااًل ل م 

ااا  ااا َدك ااا  20َوُتِ ب ااوَن اْلَماااَ  ُ ب ااا َهم  َوِهاا َء َيْوَمِلااٍذ  22َوَهاااء َرب ااَك َواْلَمَلااُك َصااف ا َصااف ا  21َكااال  ِإَذا ُدك ااِل اْ َْرُ  َدك 
نَساُن َوَأن ى َلُه الذِّ  ْمُل ِلَ َيااِت   23ْكَرى ِبَجَ ن َم َيْوَمِلٍذ َيَتَذك ُر انِْ ُ  َعَذاَباُه َأَ ار   24َعُروُ  َعا َلْيَتِن  َقر   25َيَيْوَمِلاٍذ    ُعَعاذِّ

 29َيااْدُرِل  ِيا  ِعَبااِدي  28اْرِهِع  ِإَلاى َربِّاِك َراِضاَيًي م ْرِضاي ًي  27َعا َأي ُتَ ا الن ْفُ  اْلُمْطَمِلن ُي  26َوَ  ُيوِثُع َوَثاَقُه َأَ ر  
 ( 30َواْدُرِل  َهن ِت  

*     *     * 

ذه السااورة ياا  عموم ااا  لرااي ماان  لرااا  هااذا الجاازء ياا  ال تااا  بالرلاا  البشااري إلااى انعمااان والترااوى واليرظااي هاا 
والتر ر     ولكن ا تتضمن ألوانا شتى من الجو   وانعراعا  والظال    ألوانا متنوعاي تنلا  مان تفرق اا وتناسار ا 

 متعرد النغما  مو ر انعراو   ل نا وا را 

ي  بعض مشاهرها هما  هادو رييع نري السما  وانعراعاا    ك اذا المطلا  الناري بمشااهره الكونياي الرقيراي   
       والاوتر   والليال إذا عسار  الفجار   ولياا  عشار   والشاف  و وبظل المبادة والرالة ي  ثناعاا تلاك المشااهر     
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ال   إذا   كااوقراا    سااواء مناظرهااا أو موساايراها ك ااذا المشاا ر العنيااف المخيااف و  وياا  بعااض مشاااهرها شاار 
دكاال ا ر  دكااا دكااا   وهااااء ربااك والملااك صااافا صاافا   وهاا ء يوملاااذ بج اانم   يوملااذ يتاااذكر اننسااان وأنااى لاااه 

        ييوملذ   ععذ  عذابه أ ر و  يوثع وثاقه أ ر   الذكرى   عرو  و عا ليتن  قرمل ل يات 

ا   عاوي  بعض مشاهرها ناراوة ورقاي ورضاى عةايض وطمأنيناي   تتناساع يي اا المنااظر وا نغاام   ك اذا الختاام و  
        أيت ا النف  المطملني   ارهع  إلى ربك راضيي مرضيي   يادرل  ي  عبادي وادرل  هنت 

إعرااااو الرراااي الررااا  وإعرااااو ي لمراااارو الغاااا رين المتجبااارين   وإعراع اااا  اااين  اااين    اااين عويي اااا إشاااارا  ساااري 
لام تار كياف يعال رباك بعااد   إرم ذا  العمااد   التا  لام عخلاع مثل اا يا  الابالد   وثماود الاذين   أالمررو الروي و 

فساااد   يرا  علااي م رباك سااو  لهاا وا الرااخر باالواد   ويرعااون ذي ا وتااد الااذين طغاوا ياا  الابالد يااأكثروا يي اا ا
      عذا    إن ربك لبالمرصاد

ويي ااا  يااان لترااورا  اننسااان اياار انعمانيااي وقيمااه اياار انعمانيااي   وهاا  ذا  لااون رااا  ياا  السااورة تعبياارا  
ر.قاه  أما اننسان إذا ما ا تاله ربه يأكرمه ونعماه فيراو  و ربا  أكارمن   وأماا إذا ماا ا اتاله يرارر علياه  يوإعراعا و 

          فيرو  و رب  أهانن

ورا   بيااان   يراي  اال م التاا  تنبا  من اا هااذه التراورا    وها  تشاامل لاونين مان ألااوان ثام الارد علااى هاذه الترا 
ال    ال   تكرمااون اليتاايم   و  ت اضااون علاى طعااام المسااةين   وتاأكلون التااراة أكااال لمااا     كااالمباارة والتنياايم و 

        وت بون الما   با هما

ال إذا   كاا اال م ومااا ينتظاارهم يا  مااآل م   يراار هااء بعااره و  ويال ا  أن هااذا اللاون ا رياار هااو قنطارة  ااين تررياار 
 الخ     ي و وس  ي  شرة التنييم  ين التررير ا و  والت رير ا رير          دكل ا ر  دكا دكا

الساورة   وإعراعات اا يا  تعبيرهاا ويا  تنييم اا      رومن هذا ا ستعرا  السري  تبرو ا لوان المتعردة ي  مشااه 
برو تعارد نظاام الفواصال وتغيار  ارو  الراواي    ب سا  تناوو المعاان  والمشااهر   يالساورة مان هاذا الجانا  كما ي

 يوق ما يي ا عموما من هما  مل وظ مأنوس     نموذج وا  ل ذا ا يع من التناسع الجمال  ي  التعبير الررنن 

 الجميل   ينعرض ا فيما يل  بالتفريل و  يأما أارا  السورة الموضوعيي الت  ع مل ا هذا التعبير المتناسع 

*     *     * 

        الفجر وليا  عشر   والشف  والوتر   والليل إذا عسر   هل ي  ذلك قسم لذي  جر ؟  و  
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   والفجار  هذا الرسم ي  مطل  السورة عضام هاذه المشااهر والخالئاع   ذا  ا روا  اللطيفاي المأنوساي الشاةيري و  
ال ياااة ياا  عساار   وياار    وا تسااام   وإيناااس ودود نااري   والوهااود الغاااي  عسااتير  روياارا روياارا   ساااعي تاانف      

 وكأن أنفاسه مناهاة   وكأن تفت ه ا ت ا    

أطلر ا الني الررنن  وورد  يي ا رواعا  شاتى     قيال ها  العشار مان ذي ال جاي   وقيال ها       عشرالي  و  
من رمضان     وإطالق اا هةاذا أوقا  وأنارى   ي ا  لياا  عشار ععلم اا هللا    العشر من الم رم   وقيل ه  العشر

ا رالئاع  ياي معيناي ذوا  أروا   انره شأن   تلر  ي  الساياق ظال اللايال  ذا  الشخرايي الخاصاي   وكأنع ول ا
   تعاطفنا ونعاطف ا من رال  التعبير الررنن  الريا    

ة والمبادة ي  ذلاك الجاو الماأنوس ال بيا    هاو الفجار واللياال  العشار عطلران رو  الرال       الشف  والوتر  و  
      وماان الرااالة الشااف  والااوتر   [ كمااا هاااء ياا   اارين أررهااه الترمااذي و وهااذا المعنااى هااو أنساا  المعااان  ياا  

  أروا  هذا الجو    ين تلتر  رو  المبادة الخاشاعي    ارو  الوهاود السااهيي   و يان تتجااو  ا روا  العا ارة ما
 الليال  المختارة   ورو  الفجر الوضيلي   

  أو مسااير  موالليل هنا مخلوق  ا    عساري يا  الكاون   وكأناه سااهر عجاو  يا  الظاال       الليل إذا عسر  و  
عختار السرى لر لته البعيرة   عا  ناقي التعبير   وياا  نا  المشا ر   وياا لجماا  الانغم   وياا للتناساع ما  الفجار   

 والليال  العشر   والشف  والوتر   

 فإن ا ليسل ألفاظا وعبارا    إنما ه  أنسام من أنساام الفجار   وأناراء مشعشاعي باالعطر   أم إناه النجااء ا ليا 
 للرل  ؟ وال م  اللطيف للرو  ؟ واللم  المو   للضمير ؟ 

ياه هماا  التراورا  الشااعريي الطليراي   إنه الجما      الجما  ال بي  ال اام  اللطياف   الجماا  الاذي   يران 
  نه الجما  ان راع    المعبر ي  الوقل ذاته عن   يري   

هاو سانا  للترريار   إن يا  ذلاك قساما   و  قسام لاذي  جار ؟ كل يا  ذلا  ها -ومن ثام ععرا  علياه يا  الن اعاي و  
أرق  -ماا  إيادت ااا التررياار  - لااذي لاا  وعراال   إن ياا  ذلااك مرنعااا لماان لااه إدراك ويكاار   ولكاان صاايغي ا سااتف ام

  اشيي   ي   تتناسع م  ذلك الجو ال ام  الرقيع   

*     *     * 

السياق   ليفسره ما بعاره   ي او موضاوو الطيياان والفسااد   وأراذ  لكفار أما المرسم عليه  ذلك الرسم   يرر طواه ا 
  تلمايح يناسا  لمساا  الساورة الخةيفاي علاى ربك  هل الطييان والفساد   ي و  ع واق  عرسم عليه  ذلك الرسام يا

 وهه انهما  و 
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الاذين هاا وا الرااخر  دلام تار كياف يعال رباك بعااد   إرم ذا  العمااد   التا  لام عخلاع مثل اا يا  الابالد ؟ وثماو   أ 
؟ بالواد ؟ ويرعون ذي ا وتاد ؟     الذين طغوا ي  البالد   يأكثروا يي ا الفساد   ير  علي م رباك ساو  عاذا  

        إن ربك لبالمرصاد

 -صالى هللا علياه وسالم  -وصيغي ا ستف ام ي  مثل هذا السياق أشار إثاارة لليرظاي وا لتفاا    والخطاا  للنبا   
ثاام هااو لكاال ماان تتااأتى منااه الرؤيااي أو التبراار ياا  مرااارو أوللااك ا قااوام   وكل ااا ممااا كااان المخاااطبون  ا تااراء  

  تشاا ر بااه اآلثااار والررااي الباقيااي ياا  ا هيااا  المتعاقبااي   وإضااايي الفعاال إلااى بااالررنن أو  ماارة ععريونااه   وممااا 
يي ا للمنمن طمأنيناي وأنا  ورا اي   وبخاصاي أوللاك الاذين كاانوا يا  مةاي ععاانون طيياان الطغااة   وعسا     بكر 

 الجبارين من المشركين   الواقفين للرعوة وأهل ا بالمرصاد   

الررار مرارو أقوى الجبارين الذين عري م التاريخ الرارعم     مرارو و   عااد إرم وقر هم  هللا ي  هذه اآلعا   
وكااان مسااةن م با  رااا  وهاا  كثبااان الرمااا       وهاا  عاااد ا ولااى   وقياال و إن ااا ماان العاار  العاربااي أو البادعااي  

فوا يا  الرارنن باالروة ي  هنوب  الجزيرة  ين  ضرمو  واليمن   وكانوا  اروا ذوي رياام تراوم علاى عمااد   وقار وصا
  ذلااك   ياا لتاا  لاام عخلااع مثل ااا ياا  الاابالد  اوالاابطش   يراار كاناال قبيلااي عاااد هاا  أقااوى قبيلااي ياا  وقت ااا وأميزهااا و 

 ا وان     

وكاناال ثماااود تساااةن باااال جر يااا  شااما  الجزيااارة العربياااي  اااين المريناااي        ثمااود الاااذين هاااا وا الراااخر باااالواد  و 
 وشيرته قرورا   كما ن تل ي  الجبا  ماله  ومغارا      والشام   وقر قطعل الرخر 

ر  المتيناي البنياان    وه  على ا رهح ا هراما  الت  تشابه ا وتااد الثا تاي يا  ا       يرعون ذي ا وتاد  و  
 ويرعون المشار إليه هنا هو يرعون موسى الطاةيي الجبار   

ولاي  وراء الطيياان إ  الفسااد   يالطيياان عفسار       يي اا الفسااد لاذين طغاوا يا  الابالد   ياأكثروا   اهن ء هام  
طااا  ياا  كاال هواناا  ال يااااة   االطاةيااي   ويفساار الااذين عراا  علااي م الطييااان سااواء   كماااا عفساار العالقااا  وا رتب

وي ااو  ال ياااة عاان رط ااا السااليم النظيااف   المعماار البااان    إلااى راا  نراار   تساات يم معااه راليااي اننسااان ياا  
 ا ر  ب ا      

إنه عجعل الطاةيي أساير هاواه    ناه   عفا ء إلاى ميازان ثا ال   و  عرا  عنار  ار ظااهر   فيفسار هاو أو  مان  
   نااا ربةاام ا علااى  أياا  ا ر  اياار مةااان العباار المسااتخل    وكااذلك قااا  يرعااون      عفساار   ويتخااذ لااه مةانااا

خلااوق   وتطاااو  بااه إلااى هااذا ا دعاااء المربااو    وهااو يساااد أي ناارما أيسااره طييانااه   يتجاااو. بااه مةااان العباار المع
 يساد   

ياي م مشااعر الكراماي اننساانيي  لثم هو عجعل الجماهير أرقاء أذ ء   م  السخ  الريين وال رر الكظيم   يتتعط 
وتراابح    وملكااا  ا  تكااار المت ااررة التاا    تنمااو ياا  اياار هااو ال ريااي   والاانف  التاا  تسااتذ  تأساان وتااتعفن  
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مرتعااا لريااران الشاا وا  ال ابطااي والغرائااز المريضااي   ومياارانا لالن رايااا  ماا  انطماااس البراايرة واندراك   ويرااران 
 ا ري يي وال مي والتطل  وا رتفاو   وهو يساد أي يساد     

ماان تزييااف ثاام هااو ع طاام المااوا.ين وال اايم والترااورا  المساات يمي    ن ااا رطاار علااى الطغاااة والطييااان   يال اار  
لل اايم   وتزوياار ياا  المااوا.ين   وت ريااف للترااورا  كاا  ترباال صااورة البغاا  البشااعي   وتراهااا مربولااي مستسااااي     

 وهو يساد أي يساد   

 ثروا ي  ا ر  الفساد   كان العالج هو تط ير وهه ا ر  من الفساد و كيلما أ 

        ر  علي م ربك سو  عذا    إن ربك لبالمرصاد  ي 

ربااك راصاار ل اام ومسااجل  عمااال م   يلمااا أن كثاار الفساااد و.اد صاا  علااي م سااو  عااذا    وهااو تعبياار يااو   ي 
ذكر الرا     يان عجتما  ا لام الاالذو والغمارة الطاةياي يا لذو العذا   ين يذكر السو    وبةيضه واماره  اين 

   على الطغاة الذين طغوا ي  البالد يأكثروا يي ا الفساد   

رااارو كل ااا تةاايض الطمأنينااي علااى الرلاا  الماانمن وهااو يواهااه الطييااان ياا  أي .مااان وأي مةااان   وماان وراء الم 
ي   يرباك هناااك   راصار   عفوتااه شا ء   مراقاا  صااةاايض طمأنيناي را  ت ن ربااك لبالمرصااد  إومان قولااه تعاالى و 

مرصااد     للطيياان والشار   ينر عنه ش ء   يليطملن با  المنمن   ولينم ملء هفونه   يإن ربه هنااك       بال
 والفساد 

وهةذا نرى هنا نماذج من قرر هللا ي  أمر الرعوة   اير النموذج التا  تعرضاه ساورة الباروج  صا ا  ا رارود  
يرباا  الماانمنين   ااذا النمااوذج وذاك   ويااع ال ااا   والمالبسااا    ويعاار نفاااوس  -و  ياازا   -ر كااان الراارنن قاا  و 

سواء   لتطملن علاى ال االين   وتتوقا  ا مارين   وتكال كال شا ء لرارر هللا عجرياه كماا المنمنين ل ذا وذاك على ال
 عشاء   

*     *     * 

 ي اسااا  ويجاااا.ي   وياااع ميااازان دقياااع   عخطااا  و  عظلااام و  عأراااذو يااارى وي سااا        إن رباااك لبالمرصااااد    
وتضال ترريراتاه   و  يارى إ  الظاواهر   ماا ظواهر ا مور لكن ب رائع ا شياء     يأما اننسان يتخط  موا.ينه ب

 لم يترل بميزان هللا و 

ا إذا ما ا اتاله يرارر علياه ر.قاه فيراو  مأما اننسان إذا ما ا تاله ربه يأكرمه ونعمه   فيرو  و رب  أكرمن   وأ  ي 
        و رب  أهانن
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  وماان توساااعي وتراارير     يبتلياااه  ي ااذا هااو تراااور اننسااان لماااا يبتليااه هللا باااه ماان أ ااوا    ومااان بساا  وقااابض 
بالنعمي وانكرام   بالما  أو المرام   يال يررك أنه ا  تالء   تم يرا للجزاء   إنما ع سا  هاذا الار.ق وهاذه المةاناي 
دلاايال علااى اساات راقه عناار هللا لوكاارام   وعالمااي علااى اصااطفاء هللا لااه وارتياااره   فيعتباار الاابالء هاازاء وا مت ااان 

 اي  الكراماي عنار هللا بعار  هاذه ال يااة   ويبتلياه بالتضاييع علياه يا  الار.ق   في سا  ا  اتالء هازاء نتيجاي   وي
ر.ق م اني عنر هللا   يلو لم يرد م انتاه ماا ضايع علياه ر.قاه لكذلك   وي س  ا رتبار عروبي   ويرى ي  ضيع ا

     

  الار.ق أو قبضاه ا اتالء مان هللا لعباره   وهو ي  كلتا ال التين مخط  ي  الترور ومخطا  يا  الترارير   فبسا 
ليظ ر منه الشةر على النعمي أو البطر   ويظ ار مناه الرابر علاى الم ناي أو الضاجر   والجازاء علاى ماا عظ ار 

ناه بعار   ولاي  ماا أعطا  مان عار  الارنيا أو مناا  هاو الجازاء     وقيماي العبار عنار هللا   تتعلاع بماا عناره ماان م
 أو ساااخطه   عساااتر  عليااااه باااالمنح والمناااا  يااا  هاااذه ا ر    ي ااااو ععطااا  الرااااالح عااار  الااارنيا   ورضااااى هللا

والطااالح   ويمناا  الرااالح والطااالح   ولكاان مااا وراء هااذا وذلااك هااو الااذي عليااه المعااو    إنااه ععطاا  ليبتلاا  ويمناا  
 ليبتل    والمعو  عليه هو نتيجي ا  تالء   

  ياررك  ةمااي المناا  والعطاااء   و    يرااي ال اايم ياا  مياازان  - ااين عخلااو قلبااه ماان انعمااان  -ايار أن اننسااان  
ة   وتااير  لمااا وراء رهللا     يااإذا عماار قلبااه بانعمااان اتراال وعاار  مااا هنالااك   ورفاال ياا  ميزانااه ا عاارا  الزهياا

ا  تالء من الجزاء   يعمل له ي  البس  وال ابض ساواء   واطماأن إلاى قارر هللا باه يا  ال االين   وعار  قارره يا  
 ميزان هللا بغير هذه ال يم الظاهرة الجوياء   

*     *     * 

عااالم أرياا  ماان ا ر  بيوهاار أمثااال م ياا  كاال هاهليااي تفراار اترااال ا  -قاار كااان الراارنن عخاطاا  ياا  مةااي أناسااا و  
أناسااا ذلااك ظاان م  اارب م ياا  البساا  وال اابض   وذلااك ترااريرهم ل اايم الناااس ياا  ا ر    ذلااك أن المااا   -وأوساا  
عناارهم كاال شاا ء   ولااي  وراءهمااا م ياااس   وماان ثااام كااان تكااالب م علااى المااا  عظيمااا   و ااب م لااه  باااا  والجاااه

طاةياا   ممااا يااورث م شااراهي وطمعااا   كمااا يااورث م  رصااا وشاا ا     وماان ثاام عةشاا  ل اام عاان ذوا  صاارورهم ياا  
وراء البسا  وال ابض يا   هذا المجا    ويررر أن هذا الشره والشاح هماا علاي رطال م يا  إدراك معناى ا  اتالء مان

 ا ر.اق   

ال    اال   تكرمااون اليتاايم   و  ت اضااون علااى طعااام المسااةين   وتااأكلون التااراة أكااال لمااا   وت بااون المااا    كاا 
        هما ا ب

كال لي  ا مر كماا عراو  اننساان الخااوي مان انعماان   لاي  بسا  الار.ق دلايال علاى الكراماي عنار هللا   ولاي   
ر.ق دليال على الم اني وانهما    إنما ا مار أنكام   تن ضاون ب اع العطااء   و  توياون ب اع الماا    تضييع ال
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يااه وكايلااه  ااين يراار أبااااه   و  تت اضااون فيمااا  ياانكم علااى إطعاااام ميااأنتم   تكرمااون اليتاايم الرااغير الااذي يرااار  ا
م الت اااا  والتواصااا  علاااى إطعاااام المساااةين   السااااكن الاااذي   يتعااار  للسااانا  وهاااو م تااااج   وقااار اعتبااار عااار

المسااةين قبي ااا مسااتنكرا   كمااا يااو   بضاارورة التكاياال ياا  الجماعااي ياا  التوهيااه إلااى الواهاا  وإلااى الخياار العااام   
 وهذه سمي انسالم   

 إنكم   ترركون معنى ا  تالء   ياال ت ااولون النجاا  فياه   باإكرام اليتايم والتواصا  علاى إطعاام المساةين       
تااأكلون الميااراة أكااال شاارها هشااعا   وت بااون المااا   بااا كثياارا طاةيااا     عسااتبر  ياا   -علااى العةاا   -نااتم ل أ اا

 نكرام والطعام   انفوسةم أري يي و  مةرمي م  الم تاهين إلى 

 الااي ماان التكالاا  علااى هماا  المااا  بةايااي الطاارق    -كمااا ذكرنااا ماان قباال  -وقاار كااان انسااالم يواهااه ياا  مةااي  
رلو  كزا.ة وقساوة   وكان ضع  اليتامى مغريا بانت ا  أموال م وبخاصاي اننااة مان م يا  صاور شاتى   تورة ال

مواضاا  متعااردة ياا  الظااال  و كمااا كااان  اا  المااا  وهمعااه   وبخاصااي مااا يتعلااع ياا  الميااراة [ كمااا ساابع  يانااه ياا
ا  ياا  كاال .مااان ومةااان    تااى بالربااا وايااره ظاااهرة بااار.ة ياا  المجتماا  المةاا  قباال انسااالم   وهاا  ساامي الجاهلياا

 اآلن   

   ال  كاوي  هذه اآلعا  يوق الكش  عن واق  نفوس م   تنرير   ذا الواق    وردو عنه   يتمثل يا  تكارار كلماي  
 ما يتمثل ي   ناء التعبير وإعراعه   وهو يرسم بجرسه شرة التكال  وعنفه و ك

        ا  تأكلون التراة أكال لما   وت بون الما   با هم  و  

*     *     * 

عناار هااذا ال اار ماان يضااح   يرااي  ااال م المنكاارة   بعاار ترااوير رطااأ ترااورهم ياا  ا  ااتالء بااالمن  والعطاااء   و  
 عج ء الت رير الرعي   يوم الجزاء و  يرته   بعر ا  تالء ونتيجته   ي  إعراو قوي شرير و 

ا صافا   وها ء يوملاذ بج انم   يوملاذ يتاذكر اننساان ال   إذا دكل ا ر  دكا دكا   وهاء ربك والملك صاف  ك 
        أ ر وأنى له الذكرى ؟ عرو  و عا ليتن  قرمل ل يات    ييوملذ   ععذ  عذابه أ ر   و  يوثع وثاقه

ودك ا ر    وت طيم معالم ا وتسويت ا   وهو أ ر ا نرالبا  الكونيي الت  تر  يا  ياوم ال ياماي   يأماا مجا ء  
مالئكااي صاافا صاافا   ي ااو أماار ايباا    نااررك طبيعتااه ون اان ياا  هااذه اآلر    ولكنااا ن اا  وراء التعبياار ربااك وال

ب اا مان م وقار  المعاذ ين من اا وكفاى   يأماا   يراي ماا عرا  ر بالجال  وال و    كاذلك المجا ء بج انم   نأراذ مناه ق
 وكيفيته ي   من اي  هللا المةنون ليومه المعلوم   
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ء هااذه اآلعااا    وماان رااال  موساايراها ال ااادة الترساايم   الشااريرة ا ساار   مشاا ر ترهاا  لااه إنمااا يرتساام ماان ورا 
المتكباار يتجلاى ويتااولى ال ةام والفراال   ويراا   الرلاو    وتخشاا  لاه ا برااار   وا ر  تارك دكااا دكااا   والجباار
 المالئكي صفا صفا   ثم عجاء بج نم يتر  متأهبي ه  ا ررى   

اننساان الاذي افاال عان  ةماي ا  ااتالء باالمن  والعطااء   والااذي أكال التاراة أكااال        نوملاذ يتاذكر اننسااا  ي 
علاى طعاام المساةين   والاذي طغاى وأيسار وتاولى    ضلما   وأ   الما   با هما   والذي لم عةرم اليتيم ولام ع ا

ولراار مضااى        لااذكرى ؟أنااى لااه ا  و   يوملااذ يتااذكر   يتااذكر ال ااع ويااتع  بمااا ياارى     ولكاان لراار يااا  ا وان 
ع ر الذكرى   يما عاد  تجري هنا ي  دار الجزاء أ را   وإن ه  إ  ال سرة على ياوا  الفرصاي يا  دار العمال 

 يا   ني  ال ياة الر

عاا ليتناا  قارمل شايلا ل ياات  هناا   ي اا         رااو  و عاا ليتنا  قارمل ل ياات   عو اين تتجلاى لاه هاذه ال  يراي و  
يي الت  تست ع اسم ال ياة   وه  الت  تستأهل ا ستعراد والتررمي وا درار ل ا   عاا ليتنا      أمنياي ال ياة ال  ي 

 اننسان ي  اآلررة    يي ا ال سرة الظاهرة   وه  أقسى ما عملكه

 ار يوملاذ   ععاذ  عذاباه أ ار   و  يوثاع وثاقاه أ  يثم عرور مريره بعر ال سرة الفاهعي والتمنيا  الضاائعي و  
إنه هللا الر ار الجبار   الذي ععذ  يوملذ عذابه الفذ الذي   عملك مثلاه أ ار   والاذي يوثاع وثاقاه الفاذ الاذي       

لمنوعاي يا  ا هللا ووثاقاه عفرال ما الرارنن يا  مواضا  أرارى يا  مشااهر ال ياماي الكثيارة    يوثع مثلاه أ ار   وعاذا
باالتفرد  اال شابيه مان عاذا  البشار ووثااق م   أو مان عاذا  الخلاع  ثناعا الررنن كله   ويجمل ما هناا  يان عراف ما

ماود ويرعاون   وإكثاارهم ثهميعا ووثاق م   وذلك مرا ال ماا أسال  يا  الساورة مان طيياان الطغااة ممثلاين يا  عااد و 
ي اا أي اا النبا  وأ -من الفساد ي  ا ر    مما يتضمن تعذي  الناس وربط م بالريود وا اال    ي ا هاو ذا رباك 

ععذ  ويوثاع مان كاانوا ععاذ ون النااس ويوثراون م   ولكان شاتان  اين عاذا  وعاذا    ووثااق ووثااق      -المنمن 
وهان ما عملكه الخلع من هذا ا مر   وهل ما عفعله صا   الخلع وا مر   يليةن عاذا  الطغااة للنااس ووثااق م 

 را  والظنون   ما عةون   يسيعذ ون هم ويوثرون   عذابا ووثاقا وراء الترو 

*     *     * 

لمنمنااي ماان   ا لاانف   ايا  وساا  هااذا ال ااو  الماروو   وهااذا العااذا  والوثاااق   الاذي يتجاااو. كاال ترااور تناادى و  
 لى و عالمض ا 

        ا أيت ا النف  المطملني   ارهع  إلى ربك راضيي مرضيي   يادرل  ي  عبادي   وادرل  هنت   ع 

ا   عاويا  ثنااء وتطماين            ا أيت اا الانف   عايا  رو انياي وتكاريم و   و ا أيت اا   عاهةذا يا  عطا  وقار  و  
رهعااا  إلاااى   ا رهعااا  إلاااى رباااك  اطاااالق والررااااء و نويااا  وسااا  الشااار والوثااااق   ا        أيت اااا الااانف  المطملناااي

اضايي   ر ونسابي      مرررك بعر اربي ا ر  ويرقاي الم ار   ارهعا  إلاى رباك بماا  يناك وبيناه مان صالي ومعرياي
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المرااربين        ادرل  ياا  عبااادي  ياا ااذه النااراوة التاا  تةاايض علااى الجااو كلااه بالتعاااط  والرضااى        مرضاايي 
 ي  كنف  ور مت             ادرل  هنت   و ه الرربى     ذالمختارين لينالوا ه

المطملنااي إلااى رب ااا          نف  المطملناايا أيت ااا الاا  عااإن ااا عطفااي تنساام يي ااا أروا  الجنااي   منااذ النااراء ا و  و  
المطملني إلاى طرير اا   المطملناي إلاى قارر هللا   اا   المطملناي يا  الساراء والضاراء   ويا  البسا  وال ابض   ويا  
المن  والعطاء   المطملني يال ترتا  والمطملناي ياال تن ار    والمطملناي ياال تاتلجلن يا  الطرياع   والمطملناي ياال 

 م ال و  الرعي      ترتاو ي  يو 

ثاام تمضاا  اآلعااا  تباعااا تغماار الجااو كلااه بااا من والرضااى والطمأنينااي   والموساايرى الرريااي النرعااي  ااو  المشاا ر  
 تر  بالود والرربى والسةيني   

أ  إن ااا الجنااي بأنفاساا ا الرضاايي النرعااي   تطاال ماان رااال  هااذه اآلعااا    وتتجلااى علي ااا طلعااي الاار من الجليلااي  
     الب يي   
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 البلر سورة

  (2( َوَأنَل ِ لٌّ ِ َ َذا اْلَبَلِر )1ُأْقِسُم ِ َ َذا اْلَبَلِر ) َ  

  البلر سورة

  وتع  اننسان كبر الرسم بمةي والرسو  والتوالر على 4 - 1ا و و الررس بسورة البلر تعريف

ذا  انع ااءا   اننساان  كاائنهاذه الساورة الراغيرة هنا ي اا علاى  شار مان ال راائع ا ساسايي يا   يااة ال تضام
ياا  اياار الراارنن الكااريم , وأساالوبه  الرااغير الرايعاي واللمسااا  المو يااي    شاار عرااع  أن عجتماا  ياا  هااذا ال يااز

  هذه اللمسا  السريعي العميري     بمثل الفرير ي  التوقي  على أوتار الرل  البشري 

  نسان ثا تيوالسورة بالتلويح برسم عظيم , على   يري ي   ياة ان تبرأ

  كبر(  ي    أقسم   ذا البلر   وأنل  ل   ذا البلر   ووالر وما ولر   لرر رلرنا اننسان)

وأمناا   عضاعون عناره  ل ام هاو مةاي    يال هللا ال ارام   أو   يال وضا  للنااس يا  ا ر    ليةاون مثاباي والبلار
علااى بعااض , كمااا أن البياال وشااجره  بعضاا م سااال  م وررااومات م وعااراوات م , ويلترااون فيااه مسااالمين ,  رامااا

  إسماعيل أ   العر  والمسلمين أهمعين   والر وطيره وكل    فيه  رام   ثم هو  يل إ راهيم

تزير هاذا البلار  رماي , وتزياره  مالبسي هللا نبيه م مرا [   و ييذكره ويذكر  له   ذا البلر وإقامته ,  وصف ا ويةرم
 ي  هذا المرام   والمشركون عست لون  عميري ماءة ذا  د ليشريا , وتزيره عظمي   وه  إع

نَساَن ِي  َكَبٍر )3َوَما َوَلَر ) َوَواِلرٍ    (4( َلَرْر َرَلْرَنا انِْ

  و  ال فياه م ايم   و اين  ] النبا  البيال , ييانذون النبا  والمسالمين فياه , والبيال كاريم , يزياره كرماا أن  رماي
علياه عظماي و رماي ياوق  رمتاه , ييبارو موقا  المشاركين  عخلا  والم ايم فياه , يإناهبالبلار  -ساب انه  -عرسام هللا 

  إسماعيل وعلى ملي إ راهيم , موقفا منكرا قبي ا من همي  الوهوه   وأ ناء الذين يرعون أن م سرني البيل

علي ماا الساالم  -ل إساماعي إلاى هذا المعنى يرشح  عتبارو)ووالر وما ولر(    إشارة راصاي إلاى إ اراهيم , أو ولعل
ا و  وماا ولار     وإن كاان هاذا ا عتباار   ينفاا  أن  وبانياه وإضاايي هاذا إلاى الرسام بالبلار والنبا  الم ايم باه , -

 التوالر ولر إطالقا   وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعي النشأة اننسانيي , واعتمادها على وما عةون المررود هوووالر

  اننسان الت  ه  مادة السورة ا ساسيي   تم يرا لل رين عن   يري .

لطيفاي تتساع يا  رو  اا  لفتاي انمام الشيخ م مر عبره ي  هذا الموض  مان تفسايره للساورة يا   هازء عام  ولضستاذ
  :هللا م  رو  هذه  الظال   ينستعيرها منه هنا     قا  ر مه
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وإلاى ماا  -طاور التوالار  وهاو -ور مان أطاوار الوهاود ثم أقسم  والر وما ولر , ليلفل نظرنا إلى ريعي قرر هذا الطا"
والمولود ي  إ راء النشء وتكميال الناشا  , وإ الااه  اره  الوالر فيه من بال  ال ةمي وإتران الرن  , وإلى ما ععانيه

  من النمو المررر له  

إمتراا  الغاذاء  اولايوم  ياإذا تراور  يا  النباا  كام تعاان  الباذرة يا  أطاوار النماوومن مراوماي يواعال الجاو ,"
وتسااتعر إلااى أن تلار  ااذرة أو  ااذورا أراارى  , مماا  ول ااا ماان العناصار , إلااى أن تساات يم شاجرة ذا  يااروو وأارااان

أ ضاار  ذلااك ياا  ذهنااك , والتفاال إلااى مااا يااوق النبااا  ماان  إذا -تعماال عمل ااا , وتاازين الوهااود بجمااا  منظرهااا 
د يي ماا مااا هاو أعظام , ووهار  ماان المةا ارة والعنااء الااذي الوالاار والمولاو  أمار ال ياوان واننساان ,  ضار لااك مان

  . . انت ى ي  سبيل  ف  ا نواو , واستبراء هما  الكون برورها ما هو أشر وأهسم      من ما يالقيه كل

  هذا الرسم على   يري ثا تي ي   ياة الكائن اننسان و عرسم

  لرر رلرنا اننسان ي  كبر(   )

إناك كااد  إلاى  اننساان ه ار وكار , وكفاا  وكار      كماا قاا  يا  الساورة ا ررىو)عاا أي اامةا ارة ومشاري , و  يا 
  ربك كر ا يمالقيه(   

المالئماي لل ياااة  الظارو  ا ولاى   تساترر ياا  الار م  تااى تبارأ ياا  الكبار والكاار  والنرا  لتاوير لنفساا ا الخلياي
إلاى هانا  ماا تذوقااه  -يتاذوق مان المخااا   , رجوماا تاازا  كاذلك  تاى تنت ا  إلااى المخا -باإذن رب اا  -والغاذاء 
 تى عةون قر ضغ  ودي   تى كاد عختنع ي  مخرهه مان الار م  النور ما تذوق   وما عةاد الجنين يرى  -الوالرة 

   

  ع ر لاه باه , ويفاتح يماه  الذي هذه الل ظي يبرأ الج ر ا شع والكبر ا مر   يبرأ الجنين ليتنف  هذا ال واء ومنذ
وتبارأ دورتاه ال ضاميي ودورتاه الرموياي يا  العمال  ! البراعاي ه  و  مارة ليشا ع ويزيار يا  صاراذ عشا  بمشاريورئتيا

الفضال   تى يرو  أمعاءه على هذا العمل الجرير   وكال رطاوة بعار ذلاك  إرراج على اير عادة   ويعان  ي 
مان  يباذ  عنارما ي ام بالمشا  ياررك كامبعار ذلاك كبار   والاذي يال ا  الوليار عنارما ي ام باال بو و   ركاي كبار , وكال

  الج ر العنيف لل يام   ذه ال ركي الساذهي  

كبار   وعنار التفكار  الاتعلم  ارو. ا سانان كبار   وعنار انتراا  الراماي كبار   وعنار الخطاو الثا ال كبار   وعنار وعنر
  كبر   وي  كل تجربي هريرة كبر كتجربي ال بو والمش  سواء  

 رو اه   وهاذا عةاار   عةار  ناوو المشااق   هاذا عةار  بعضاالته   وهاذا عةار  بفكاره   وهاذاتفتارق الطارق , وتت ثام
  ن         وهذا عةر  لملك أو هاه , وعشرة للرمي الميش وررقي الكساء   وهذا عةر  ليجعل ا ل  ألفين
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 (8) َعْيَناْينِ  ( َأَلْم َنْجَعل ل هُ 7َأَعْ َسُ  َأن ل ْم َيَرُه َأَ ر  ) (6) اً ل َبر ( َعُروُ  أَْهَلْكُل َما ً 5َأن ل ن َعْرِرَر َعَلْيِه َأَ ر  ) َأَعْ َس ُ 

  (10( َوَهَرْيَناُه الن ْجَرْيِن )9َوِلَسانًا َوَشَفَتْيِن )

وهذا عةر  إلى النار   وهاذا عةار   . ودعوة عةر  ي  سبيل هللا   وهذا عةر  لش وة ونزوة   وهذا عةر  لعريرة وهذا
كاد اا إلاى رباه ييلرااه   وهنااك عةاون الكبار ا كبار لضشا ياء    الطرياع جناي     والكال ع مال  ملاه ويراعرإلاى ال

  للسعراء   الكبرى  وتكون الرا ي

يأرسار الخاسارين هاو مان  . الن اعاي الكبار طبيعاي ال يااة الارنيا   تختلا  أشاةاله وأسابابه   ولكناه هاو الكبار يا  إناه
ي  ا ررى   وأيلح الفال ين مان عةار  يا  الطرياع إلاى رباه  ا مر نت   إلى الكبر ا شعععان  كبر ال ياة الرنيا لي

  كبر ال ياة , وتنت   به إلى الرا ي الكبرى ي  ظال  هللا   عنه ليلراه بمنهال  تن  

لاي  كالااذي  الجلياال أن يا  ا ر  ذات ااا بعاض الجازاء علاى ألااوان الكار  والعنااء   إن الااذي عةار  لضمار علاى
بالتضا يي , يالاذي عةار  وهاو طلياع مان  واساتروا ا عةر  لضمر ال رير   لي  مثله طمأنيني باا  وارتيا اا للباذ  ,

لاي  كالاذي عةار  ليغاو  يا  الو ال ويلراع باا ر  كال شارا   , ا ثراا  أثرا  الطاين , أو لالنطاالق مان هاذه
 زوة     لي  مثله ي  راصي شاعوره بالج اري  سبيل دعوة لي  كالذي عمو  ي  سبيل ن عمو  والريران   والذي

  الذي يلراه   والكبر

  اننكار على بعض ترريا  اننسان الماليي 7 - 5الثان و الررس

التا  تشاا    ااا  وتراوراته تررياار هااذه ال  يراي عاان طبيعااي ال يااة اننسااانيي ينااقش بعااض دعاااوى  اننساان  وبعار
  تررياتهو

  و وأهلكل ما  لبرا   أع س  أن لم يره أ ر  ( أع س  أن لن عررر عليه أ ر   عر)

 الاه وينخارو بمااا    يرااي هاذا  اننساان  المخلاوق ياا  كبار , الاذي   عخلاي مان عنااء الكاار  والكار , لينساى إن
ترار  الاذي   ع سا  أناه ماأروذ بعملاه , و   ييترر  ععطيه رالره من أطرا  الروة والرررة والوهران والمتاو ,

فيطغى ويبطش ويسال  وين ا  , ويجما  ويةثار , ويفساع ويفجار , دون أن  . ر عليه قادر في اسبه  يتوق  أن عرر
  وهذه ه  صفي اننسان الذي ععرى قلبه من انعمان   . . يت رج عخشى ودون أن

نفرال عرو وأهلكال ماا  لبارا(    وأ)[ إنه إذا دع  للخيار والباذ  [ يا  مثال المواضا  التا  ورد ذكرهاا يا  الساورة ثم
يره أ ر(  وينسى أن عين هللا عليه , وأن علماه م اي  باه ,  لم شيلا كثيرا ي سب  ماأنفرل وما  ذلل  )أع س  أن

 عاين أنفع   ولكن هذا  اننسان  كأنما ينسى هذه ال  يري , وي س  أناه يا  رفااء عان ولماذا ي و يرى ما أنفع ,

  هللا  

  عم هللا عليهتذكير اننسان  بعض ن 10 - 8الثالنو الررس
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أناه  اذ  الكثيار , عجا  اه  وادعائاه هاذا الغارور الاذي عخيال لونساان أناه ذو منعاي وقاوة , وأماام ضانه بالماا  وأماام
ويا  رراائي طبيعتاه واساتعراداته تلاك اآل ء  , تكويناه الررنن بةيض اآل ء عليه ي  راصي نفساه , ويا  صاميم

  :عنره الت  لم عشةرها ولم عرم ب ر ا

  جعل له عينين   ولسانا وشفتين   وهريناه النجرين  (   ألم ن)

 هللا هاو المانعم علياه   اذا  . بالماا  اننساان عغتار بروتاه ,  هللا هاو المانعم علياه   اذا الرارر مان الراوة   ويضان إن
ذا ما ي رعاه يا  عاالم الم سوساا وهعل لاه عيناين علاى ها ال واس الما    و  ي تري و  عشةر , وقر هعل له من

 وياا  قااررت ما علااى انبرااار   ومياازه بااالنطع , وأعطاااه أداتااه الم ةميو)ولسااانا تركيب مااا الراارر ماان الرقااي ياا 

والباطلو)وهاريناه  وال اع ثم أودو نفسه ررائي الرررة علاى إدراك الخيار والشار , وال ارى والضاال  , . .(وشفتين
  النجرين(

 

 ( َيِتيماًا َذا14َأْو ِإْطَعاام  ِيا  َياْوٍم ِذي َمْساَيَبٍي ) (13) َرَقَبايٍ  ( َياك  12اَك َماا اْلَعَ َباُي )( َوَماا َأْدرَ 11اْقاَتَ َم اْلَعَ َباَي ) َيااَل 

  (16َأْو ِمْسِةينًا َذا َمْتَرَبٍي ) (15) َمْرَرَبيٍ 

وقار  والنجار الطرياع المرتفا    . النجارين ليختاار أي ماا شااء , يفا  طبيعتاه هاذا ا ساتعراد المازدوج لسالوك أي . .
شاء , وأن تخلراه   اذا ا .دواج طبراا ل ةماي هللا يا  الخلاع ,  أي ما اقتضل مشيلي هللا أن تمن ه الرررة على سلوك

  وتيسيره لوظيفته ي  هذا الوهود   , رلره وإعطاء كل ش ء

  ها  واآلعاا  انساالميي  النفسايي اآلعي تكش  عن   يراي الطبيعاي اننساانيي   كماا أن اا تمثال قاعارة  النظرياي وهذه
وترواهاا   قار أيلاح مان .كاهاا وقار راا  مان دسااها([  يجورها ا ررى ي  سورة الشم و)ونف  وما سواها , يأل م ا

  إلى الموض  اآلرر ي  سورة الشم   نه أوس  مجا  و   التفريل وسنره  عرض ا بش ء من

  والر مي والربر بذ  والنفريدعوة الناس  قت ام الع بي وتوهي  م إلى ال 18 - 11الراب و الررس

مان شاأن ا أن تعيناه  والتا  اآل ء الت  أياض ا هللا على هن  اننسان ي  راصي نفسه , وي  صميم تكوينه , هذه
ومو يااا  انعمااان   وهاا  معروضااي ياا   الرااررة علاى ال اارىوعيناه بمااا تريااان ياا  صااف ا  هااذا الكااون ماان د ئال

وهمااا أداة البيااان والتعبياار   وعن مااا عملااك اننسااان أن عفعاال  وشاافتاه انهصااف ا  الكااون مبثوثااي ياا   ناعاااه   ولساا
تريعاه أو  كماا أ ياناا تراوم مراام السايف والرذعفاي وأكثار   وأ ياناا ت اوي براا ب ا يا  الناار والكلماي الشا ء الكثيار  

ر , يأصاب ل   و يا  ساف ] النبا  تخفضه   ي  هذه النار       عن معاذ  ن هبل رض  هللا عناه قا وكنال ما 
بعمال ياررلن  الجناي , ويباعارن  عان الناار   قا وساألل  أربرنا  يوما قريبا منه , ون ن نسير , يرللوعاا رساو  هللا

 عساره هللا عليهوتعبار هللا و  تشارك باه شايلا , وت ايم الراالة وتانت  الزكااة وتراوم مان عان عظايم وإناه ليساير علاى

الراوم هناي   والرارقي :قاا   اوا  الخيار   قلالو لى عاا رساو  هللا  وت ن البيل   ثم قا وأ  أدلك على أ رمضان
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شاعار الرااال ين , ثاام تااال قولااه تعااالىو  اللياال تطفا  الخطيلااي كمااا عطفاا  الماااء الناار , وصااالة الرهاال ياا  هااو 
أ  أرباارك  اارأس ا ماار وعمااوده وذروة ساانامه   قلاالو لى عااا :قااا  )تتجااايى هنااوب م عاان المضاااه           (ثاام

 ? انسالم وعموده الرالة وذروة سانامه الج ااد   ثام قاا وأ  أربارك بماالك ذلاك كلاه ا مر هللا   قا ورأس رسو 

لمناراذون بماا ناتكلم باه    وإناا قلالو لى عاا رساو  هللا   قاا وك  علياك هاذا , وأشاار إلاى لساانه   قللوعاا نبا  هللا
إ   راائر ألساانت م      -قاا وعلى منااررهم  أو -قا وثكلتاك أماك   وهال عةا  النااس يا  النااار علاى وهاوه م 

  . رواه أ مر والترمذي والنسائ  وا ن ماهي

علاى الخيار   اذه ال راعاي  وإعانتاه إلى إدراك الخير والشر , ومعريي الطريع إلى الجني والطرياع إلاى الناار , وهرايته
     

هاذه الع باي التا  يبين اا هللا  . الجناي  او   يناه وبايناآل ء كل ا لم تري  هذا  اننسان  إلى اقت اام الع باي التا  ت هذه
  له ي  هذه اآلعا و

يتيماا ذا مررباي , أو مساةينا  , اقت م الع بي     وما أدراك ما الع بي   يك رقبي   أو إطعام ي  ياوم ذي مسايبي يال
  لميمني    بالمر مي   أوللك أص ا  ا وتواصوا ذا متربي   ثم كان من الذين نمنوا وتواصوا بالربر

ترا   يناه وباين الجناي    التا  هاذه ها  الع باي -إ  مان اساتعان بانعماان  -ه  الع بي الت  عرت م ا اننسان  هذه
البشااري , وت ريااك لااه ليراات م الع بااي وقاار  للرلاا  لااو تخطاهااا لوصاال   وترااويرها كااذلك  ااايز قااوي , واستجاشااي

الضاخم    )ياال اقات م الع باي(  يةياه ت ضايض وديا   المةسا  هاذا وضا ل ووضاح مع اا أن اا ال ائال  يناه وباين
  وتراي   

تعظايم شاأن ا عنار هللا ,  ولكناه تفخيم ل ذا الشاأن وتعظيمو)وماا أدراك ماا الع باي  (    إناه لاي  تضاخيم الع باي , ثم
يبااذ  مان ه ار ومان كبار   يالكباار واقا  واقا    و اين  تتطلا  لي فاز باه  اننساان  إلاى اقت ام ااا وتخطي اا   م ماا

  المرت م عما عةا ره , و  يذه  ضياعا وهو واق  واق  على كل  ا    ويعو   قت ام الع بي ينت  ثمره

 

ْبِر َوَتَواَصْوا ُثم     (18ُأْوَلِلَك َأْصَ اُ  اْلَمْيَمَنِي ) (17) ِباْلَمْرَ َميِ  َكاَن ِمَن ال ِذيَن نَمُنوا َوَتَواَصْوا ِبالر 

الرعوة ي  أم  ال اهاي إلياهويك  تواه  ا ان طبيعت ا با مر الذي كانل البيلي الخاصي الت كش  الع بي وبي ويبرأ
للضاعا  الاذين ترساو علاي م البيلاي الجا ارة المتكالباي , وينت ا   ماساي الرقا  العانيي   وإطعام الطعام وال اهي إليه

 إلاى وس هميعاا , وها  تتخطاى الع باي بيلاي راصاي و   زماان راا  , والاذي تواه اه النفا يتعلاع باا مر الاذي  

  النجاةو)ثم كان من الذين نمنوا وتواصوا بالربر وتواصوا بالمر مي(     
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ماا كاان المرراود يالنتيجاي  وأعاا ورد أن يك الرقبي هو المشاركي ي  عتر اا , وأن العتاع هاو ا ساترال    اذا     وقر
  ال اصلي وا رة  

عاماا يا  الجزيارة  الارق  م اصر   وليسل له دولي تروم على شاريعته   وكااننز  هذا الني وانسالم ي  مةي  وقر
علاى انطاالق   يلماا أن أسالم بعضا م كعماار  قاسايي العربيي وي  العالم من  ول ا   وكان الرقيع ععاملون معاملي

الء مان اشاتر علاي م الاب -رضا  هللا عان م هميعاا  -وايارهم  . . وصا ي   ان عاسار وأسارته , وباال   ان رباا  ,
 ساادت م إلاى تعاذي    عطااق   وبارا أن طرياع الخاال  ل ام هاو ت ريارهم بشارائ م مان وأسالموهم ساادت م العتااة ,

يا  ثباا  وطمأنيناي  وا ساتجابي هاو الساا ع كعادتاه دائماا إلاى التلبياي -رضا  هللا عناه  -الرسااة , يكاان أ او بةار 
  واسترامي    

مولاري م وكاان  مان لابعض  نا  هماح مولارا -رضا  هللا عن ماا  -ةار ا ان اسا اقو وكان  اال  ماولى أ ا  ب قاا 
عخرهاه إذا  مياال الظ ياارة  همااح صاادق انسااالم , طااهر الرلاا  , وكاان أميااي  اان رلا   اان وها   اان  ذاياي  اان

يتوضا  علاى صارره , ثام عراو  لاه   تازا  هةاذا  العظيماي فيطر ه على ظ ره ي  بط ااء مةاي   ثام عاأمر بالراخرة
  والعزى   فيرو  وهو ي  ذلك البالءوأ ر أ ر       الال  تكفر بم مر وتعبر تى تمو  أو 

بةار يا   نا   أ ا  وكانال دار -يوماا وهام عرانعون ذلاك باه  -رضا  هللا عناه  - تى مر باه أ او بةار الراريع "
ه مماا تارى قا وأنل الذي أيسارته يأنراذ ? همح   يرا   ميي  ن رل  , أ  تتر  هللا ي  هذا المسةين    تى متى

وأقاوى , علاى ديناك  أعطيةاه باه   قا وقار قبلال   قاا وهو لاك  مناه   يرا  أ و بةروأيعل   عنري االم أسود أهلر
  االمه ذلك وأرذه وأعتره   -رض  هللا عنه  - الرريع   يأعطاه أ و بةر

ي يارة [ شا ر  اررا   ان ثام أعتاع معاه علاى انساالم قبال أن ي ااهر إلاى المريناي سال رقاا     اال  ساابع موعامر"
أعتر اا , يرالال قريشوماا أذها  برارها   اين وقتل يوم  لر معوني ش يرا و وأم عبي  , و.نيارة   [ وأصاي  برارها

تضار الاال  والعازى وماا تنفعاان   يارد هللا برارها و وأعتاع الن رعاي  ماا إ  الاال  والعازى   يراللوكاذ وا وبيال هللا
 أعتركماا الارار يمار   ماا وقار بعثت ماا سايرت ما بط اين ل اا وها  تراو و هللا   مان  نا  عبار  مارأة  وا نت ا , وكانتاا

 اال   أناال أيساارت ما :يرالاال  اال عااا أم يااالن [ أي ت للاا  ماان عمينااك و -رضاا  هللا عنااه  -أ اارا   يرااا  أ ااو بةاار 
 اا   قالتااوأو نفار  وهماا  رتاان   أرهعاا إلي اا ط ين أراذت ما يأعتر ما   قا  فبةم هما   قاللوبةاذا وكاذا   قا وقار

  قا وذلك إن شلتما   ? إلي ا منه عا أبا بةر ثم نرده

لتتارك انساالم  ععاذ  ا وكانال مسالمي , وكاان عمار  ان الخطاا  -ها  مان  نا  عاري  -ومر بجاريي  ن  منمل "
 وكاذلك إنا  لام أتركاك إ  ماللاي   يترو  , إلياك وهو عضرب ا ,  تاى إذا مال قاا وإن  أعتاذر -وهو يوملذ مشرك  -

  . "يأعتر ا يعل هللا بك   يا تاع ا أ و بةر
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عان بعاض أهلاه ,  الزبيار ا ان إسا اقوو رثن  م مار  ان عبار هللا  ان أ ا  عتياع , عان عاامر  ان عبار هللا  ان قاا 
يلاو أناك إذا يعلال ماا يعلال أعترال رهاا  هلارا  . قا وقا  أ و ق ايي     بةروعا  ن  إن  أراك تعتع رقاباا ضاعايا

  رض  هللا عنهوعا أ ل إن  إنما أرير ما أرير هلل             بةر ك ويرومون دونك   قا ويرا  أ وعمنعون

هاذه الرقاا  العانياي     هلل     وكانال المالبساا  ال اضارة  ععتاع عرات م الع باي وهاو -رضا  هللا عناه  -كاان  لرار
  ام الع بي ي  سبيل هللا  يذكر ي  مررمي الخطوا  والوثبا   قت  العمل ي  البيلي تجعل هذا

  أو إطعام ي  يوم ذي مسيبي يتيما ذا مرربي أو مسةينا ذا متربي(   )

كان اليتايم عجار يا  البيلاي  وقر المجاعي , ويوم المجاعي الذي ععز فيه الطعام هو م ك ل  يري انعمان  :والمسيبي
وقار  فال الرارنن بالوصايي بااليتيم   مماا يار  علاى قرباى    ذا الجاهليي الجا رة المتكالبي الخس  والغبن   ولو كان

 وظلال هاذه الوصااعا تتاوالى  تاى يا  الساور المرنياي بمناسابي تشاريعا  المياراة . اليتاامى قساوة البيلاي مان  او 

وكاذلك إطعاام  . وايرهماا والازواج   وقار مار من اا الكثيار يا  ساورة النسااء راصاي     ويا  ساورة البرارة والوصااعي
يوم المسايبي عررماه الساياق الررننا  رطاوة  ي  -أي الالصع بالترا  من  نسه وشرة  اله  -متربي المسةين ذي ال

انعمانياي مان ر ماي وعطا  وتكايال وإيثاار , ومراقباي هلل يا  عيالاه ,  للمشاعر ي  سبيل اقت ام الع بي ,  نه م ك
البيلاي المل اي ,  إع ااءا  لطعاام كانتاا مانوالمجاعي وال اهي   وهاتان الخطوتانويك الرقا  وإطعام ا الشرة ي  يوم

  بالوثبي الكبرى الشامليو عر  وإن كانل ل ما صفي العموم , ومن ثم قرم ا ي  الذكر   ثم

  ثم كان من الذين نمنوا وتواصوا بالربر , وتواصوا بالمر مي(     )

وا وساا  نطاقااا  ا شاامل طااوة هاا ثم(هنااا ليساال للتراراا  الزمناا  , إنمااا هاا  للتراراا  المعنااوي باعتبااار هااذه الخ)و
يانعمااان مفاارو  وقوعااه قباال يااك الرقااا   . إعمااان وا علاى أيرااا   وإ  يمااا ينفاا  يااك رقااا  و  إطعاام طعااام  ااال

و.ناا يا  ميازان هللا    ناه عراله بمان ن ثا ال مطارد   ياال عةاون  الراالح وإطعام الطعام   وهو الذي عجعل للعمال
  مترل  , أو ا تغاء م مرة من البيلي أو مرل ي   ترضيي لمزاج عارضي الخير يلتي

وياوق ذلاك كاان مان  . . مترباي قا ويك رقبي   أو إطعام ي  يوم ذي مسيبي , يتيما ذا مررباي , أو مساةينا ذا وكأنما
  معنى الفضل والعلو   نيادة الذين نمنوا وتواصوا بالربر وتواصوا بالمر مي   يثم هنا

باه عرارر درهاي  والتواصا  ي لوعماان برافي عاماي , و قت اام الع باي برافي راصاي  هاو العنرار الضارور  والرابر
علاى معناى الرابر , وتعاون اا علاى تكااليف  وتواصاي ا وراء درهي الربر ذاته   درهاي تماساك الجماعاي المنمناي ,

ياا  ا ر  هميعاا شااعورا وا ارا بمشااري الج ااد لت ريااع انعماان  تشاعر انعماان   ي ا  أعضاااء متجاوباي ال اا   
بعضا بالربر على الع ء المشاترك   ويثبال بعضا ا بعضاا ياال تتخااذ    ويراوي  بعض ا و مل تكاليفه , ييوص 

إع اااء  وهاو يااال تن ازم   وهااذا أماار ايار الراابر الفااردي   وإن عةان قائمااا علااى الرابر الفااردي   بعضاا بعضا ا
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و  عةاون داعياي هزيماي  ال  , تثبيل  ل عنرر واه  المنمن ي  الجماعي المنمني   وهو أ  عةون عنرر تخذيل 
  . داعيي اقت ام   و  عةون مثار هزو  ل م ب  طمأنيني

يا  صافو  الجماعاي  الترا م التواص  بالمر مي   ي و أمر .ائر على المر مي   إنه إشاعي الشعور  واه  وكذلك
الوقال ذاتاه , يتعاار  علياه الجميا  ,  يا  يردعاا عن طريع التواصا  باه , والت اا  علياه , واتخااذه واهباا هماعياا

  ويتعاون عليه الجمي   

رسااو  هللا [   و  أ ادياان الجماعااي قااائم ياا  هااذا التوهيااه   وهااو المعنااى الااذي يباار.ه الراارنن كمااا تباار.ه يمعنااى
 ما  وضاو  التبعاي الفردعاي وال ساا  الفاردي , أمي  هميته ي  ت ريع   يري هذا الرين   ي و دين هماعي , ومن ن

  فيه وضو ا كامال    

  وهم أص ا  . )أوللك أص ا  الميمني( -كما وصف ا الررنن و ردها  -الذين عرت مون الع بي  وأوللك

 

  (20م ْنَصَرة  ) َنار   ( َعَلْيِ مْ 19َكَفُروا ِبآَعاِتَنا ُهْم َأْصَ اُ  اْلَمْشَأَمِي ) َوال ِذينَ 

المعنيااين متراال ياا   وكااال صاا ا  اليمااين وال اا  والسااعادة    كمااا هاااء ياا  مواضاا  أراارى   أو أن اام أ اليمااين
  المف وم انعمان   

  الكفار أص ا  المشأمي ي  النار الموقرة 20 - 19الخام و الررس

  والذين كفروا بآعاتنا هم أص ا  المشأمي   علي م نار منصرة(   )

 ن صافي الكفار  . .(بآعاتناا الاذين كفارواع اتن هناا إلاى ذكار أوصاا  أرارى لفرياع المشاأمي ايار أن عراو و )و  ولام
أو عغطا  علي اا   ياال ضارورة للراو  باأن م  يتضامن ا تن ا  الموقا    ياال  ساني ما  الكفار   و  سايلي إ  والكفار

ثام هام الاذين كفاروا بآعاتناا     ياإذا كفاروا يماا هاو  ناايع م شا ء مان  , الطعاام الاذين   عفكاون الرقاا  و  عطعماون 
  لوه  يع لو ذلك  تى

يا  المف اوم  قريا  أص ا  المشأمي   أي أص ا  الشما  أو هم أص ا  الشنم والن       وكالهماا كاذلك وهم
  انعمان    وهن ء هم الذين بروا وراء الع بي لم عرت موها  

وهاام ياا  العاااذا   علااي م علااي م نااار منصاارة(    أي مغلرااي     إمااا علااى المعنااى الررياا    أي أ وا  ااا مغلرااي)
من اا   فاب ةم إاالق اا علاي م   عمةان أن  عخرهاون   بوسون   وإما على  .م هاذا المعناى الرريا    وهاو أن ام  م

  . . متال.مان يزايلوها     وهذان المعنيان
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هاذا ال ياز الراغير    يا  ه  ال رائع ا ساسيي ي   ياة الكاائن اننساان  , ويا  التراور انعماان    تعار  هذه
 . . . الفرير ا الوضو      وهذه راصيي التعبير الررنن   ذه الروة وب ذ
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 الشم  سورة

 

ْم ِ  َها ( َوالن َ اِر ِإَذا2( َواْلَرَمِر ِإَذا َتاَلَها )1َوُضَ اَها ) َوالش    (3) َهال 

  الشم  سورة

  اننسانيي النف  الرسم بمشاهر كونيي على طبيعي 6 - 1ا و و الررس بسورة الشم  تعريف

وهرانياي تنبثاع ماان  لمسااا  الساورة الررايرة ذا  الرافيااي الوا ارة , وانعرااو الموساير  الوا اار , تتضامن عارة هاذه
لل  يراي الكبيارة التا  تتضامن ا الساورة     يراي  إطاار مشاهر الكون وظواهره الت  تبرأ   ا السورة والت  تظ ر كأن اا

 ن ي  شأن نفسه , وتبعته ي  مريرها     هذه ال  يري الت ودور اننسا , الفطريي النف  اننسانيي , واستعرادات ا

  سياق السورة ب رائع الكون ومشاهره الثا تي   يربط ا

و.وال اا   وها  نماوذج  ذلاك تتضامن قراي ثماود , وتكاذيب ا بإناذار رساول ا , وعررهاا للناقاي , ومرارع ا بعار كاذلك
يلزم ااا ترواهاوكمااا هاااء ياا  الفراارة ا ولااى ياا   و  ,ماان الخيبااي التاا  ترااي  ماان   يزكاا  نفسااه , يياارع ا للفجااور 

  دساها(    من السورةو)قر أيلح من .كاها   وقر را 

وماا  ناهااا   وا ر   والسااماء والشام  وضا اها   والرماار إذا تالهاا   والن ااار إذا هالهاا   واللياال إذا عغشااها  )
  أيلح من .كاها   وقر را  من دساها(    قر وما ط اها   ونف  وما سواها   يأل م ا يجورها وترواها  

ومان شاأن هاذا الرسام أن  . وإل ام اا هللا سب انه   ذه الخالئاع والمشااهر الكونياي , كماا عرسام باالنف  وتساويت ا عرسم
  تتمالها , وتتر ر ماذا ل ا من قيمي وماذا الرلو  عخل  على هذه الخالئع قيمي كبرى   وأن يوهه إلي ا

 

َماء َوَما َ َناَها )4َذا َعْغَشاَها )إِ  َوالل ْيلِ    (5( َوالس 

  من د لي ,  تى است رل أن عرسم   ا الجليل العظيم     ا

صاميم الفطارة وأااوار  يا  الكاون وظاواهره إطالقاا  ين اا وباين الرلا  اننساان  لغاي ساريي   متعاار  علي اا ومشااهر
و  صو  , وه  تنطاع للرلا  , وتاو   للارو  ,  نبرة بغير المشاعر   وبين ا وبين الرو  اننسان  تجاو  ومناهاة

ال ا  ,  يثماا التراى   اا وهاو مربال علي اا , متطلا  عنارها إلاى ا ناا   اننساان  وتنابض بال يااة المأنوساي للكياان
  وانع اء   والتجاو  والمناهاة
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تاارة بالتوهي اا   . المواضا  ثام عةثار الرارنن مان توهياه الرلا  إلاى مشااهر الكاون بشاتى ا ساالي  , يا  شاتى ومان
والمشااهر , ووضاع ا إطاارا لماا يلي اا مان ال راائع    ال راائع المباشارة , وتاارة باللمساا  الجانبياي ك اذا الرسام  تلاك

 إعرااظ كثرة هذه التوهي ا  واللمساا  كثارة ظااهرة   ياال تكااد ساورة وا ارة تخلاو مان   ظنا وي  هذا الجزء بالذا 

ماا ينطاع باه  -السار المتبااد    لغاي -الكون , عطل  عنره التجاو  وانع اء   ويتلرى عنه  الرل  لينطلع إلى هذا
  من د ئل وما يبثه من مناهاة  

راصاي    برافي نجار الرسام الماو   بالشام  وضا اها     بالشام  عاماي و اين تضا ى وترتفا  عان ا ياع وهناا
الناعش   ويا  الرايف عةاون  المست   ن وقل الر ءوه  أروق ما تكون ي  هذه الفترة وأ لى   ي  الشتاء عةو 

يا  الضا ى يا  أروق أوقات اا وأصافاها   وقار ورد أن  يالشام  وقال انشاراق الرائاع قبال وقارة الظ يارة وقيظ اا  
ولكناا   نارى ضارورة للعارو  عان المعناى الرريا  للضا ى   وهاو ذو د لاي  , كلاه المرراود بالضا ى هاو الن اار

  . رأينا راصي كما

الرمار والرلا  البشااري ود  وباين إذا تالهاا     إذا تااال الشام   ناوره اللطياف الشاةيف الرائاع الراااي      باالرمرو 
يترقارق ويساتير  كلماا التراى باه الرلا  يا  اعاي  اا   , قرعم موال ي  السرائر وا عماق , اائر ي  شعا  الضامير

, عةاااد عساامع ا الرلاا  الشاااعر ياا  نااور الرماار وتساابي ا  للخااالع  وسااب ا    وللرماار همسااا  وإع اااءا  للرلاا  ,
ويرتاوي  , ليشعر أ يانا أنه عسبح ي  فيض النور الغاامر يا  الليلاي الرماراء , ويغسال أدراناه الرل  المنسا      وإن

  , ويعانع هذا النور ال بي  ويسترو  فيه رو  هللا  

الن ااار   والضاامير  كاال لفتاارة الخاصااي  بالن ااار إذا هالهااا     ممااا يااو   بااأن المررااود بالضاا ى هااو ا ويرساام
انع ااء الررننا  عشا  بأناه ضامير هاذه  ولكان ي )هالها(    الظاهر أن ععود إلى الشم  المذكورة يا  الساياق    

مضاامرة ياا  السااياق  ن ااا مع ااودة ياا  ال اا  البشاااري ,  ك ااذه البساايطي   ولضساالو  الررنناا  إع اااءا  هانبيااي
يالن ار عجل  البسيطي ويةشاف ا   وللن اار يا   يااة اننساان نثااره التا  ععلم اا    . ياعسترعي ا التعبير استرعاء رة

توقظاه وتبعثاه  الساياق اننساان بطاو  التكارار هماا  الن اار وأثاره   ي اذه اللمساي الساريعي يا  مثال هاذا ينساى وقار
  للتأمل ي  هذه الظاهرة الكبرى  

ويخةياه   وهاو مشا ر لاه  شا ء ا ال التجلياي   والليال اشااء عضام كالوالليل إذا عغشاها(    والتغشايي ها  مر):ومثله
  ي  النف  وق    وله ي   ياة اننسان أثر كالن ار سواء  

ياذكر عسابع إلاى الاذهن هاذا   اين عرسم بالسماء وبنائ او)والسماء وما  ناها(   )وما(هنا مررريي   ولف  السماء ثم
والكواكا  الساااب ي ياا  أيالك ااا وماارارات ا   يأمااا   يرااي  النجاوم تنااثر فيااهالاذي نااراه يوقنااا كال بااي  يثمااا اتج نااا , ت

 . وتماساةه الذي نراه يوقنا متماساةا   عختال و  عضاطر  تت راع فياه صافي البنااء  ثباتاه وهذا السماء يال نرري ا  

ه أو  و  نرارا       نعار  لا الاذي أما كيف هو مبن  , وما الذي عمسك أهزاءه يال تتناثر وهو ساابح يا  الفضااء
  للنرض والتعريل   و  قرار ل ا و  ثبا      قا لي يذلك ما   نرريه   وكل ما قيل عنه مجرد نظريا 
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  (8َوَتْرَواَها ) ُيُجوَرَها ( َيَأْلَ َمَ ا7( َوَنْفٍ  َوَما َسو اَها )6َوَما َطَ اَها ) َواْ َْر ِ 

وا ر  أن تازو    ولالن  الساماوا  ها  تمساك هاذا البنااءو )إن هللا عمساكنوقن من وراء كال شا ء أن يار هللا  إنما
  المستيرن الو ير   العلم .التا إن أمسة ما من أ ر من بعره(    وهذا هو

وه    يراي قائماي  . لل ياة عرسم با ر  وط وهاو)وا ر  وما ط اها(    والط و كالر ووالبس  والتم ير كذلك
وهذه الخرائي والموايرا  التا  هعلت اا يار هللا  . الجن  البشري وسائر ا هناس ال يي تتوق  على وهودها  ياة

وياع تراريره وتار يره   و سا  الظااهر لناا أناه لاو ارتلال إ اراها ماا  يي اا يا  هاذه ا ر  ها  التا  سام ل بال يااة
اآلعاي  يا  د وها كما قاا  و  أن تسير ي  هذا الطريع الذي سار  فيه     وط و ا ر  أو ال ياة أمةن أن تنشأ

والموايراا    ويار هللا  الخراائي ا رارىو وا ر  بعار ذلاك د اهاا أرارج من اا ماءهاا ومرعاهاا   وهاو أكبار هاذه
يإنماا ياذكر   اذه اليار التا  وراءه   ويلما   , ا ر  و ارها ها  التا  تولال هاذا ا مار   ي اين ياذكر هناا بط او

  . رى والذك الرل  البشري هذه اللمسي للتر ر

  طبيعي النف  اننسانيي ودعوة لتزكيت ا 10 - 7الثان و الررس

وظااواهره   وهاا   ومشااهره تجاا ء ال  يراي الكباارى عان الاانف  البشاريي ياا  سااياق هاذا الرساام , مرتبطاي بااالكون  ثام
  إ رى اآلعا  الكبرى ي  هذا الوهود المتراب  المتناسعو

  . .(دساها قر أيلح من .كاها , وقر را  منونف  وما سواها   يأل م ا يجورها وترواها   )

ساورة اننساانو)إنا هاريناه  ونعاي اآلعاا  ا ربا  , بانضاايي إلاى نعاي ساورة البلار الساابريو)وهريناه النجارين(    وهاذه
لوساالم     وها  مرتبطاي ومةملاي ل عاا  التا  تشاير  النفسايي السبيل إما شاكرا وإما كفورا(    تمثل قاعرة النظرياي

كرولاه تعاالى يا  ساورة    و)إذ قاا  رباك للمالئكاي إنا  راالع بشارا مان طاين   ياإذا  , لاى ا.دواج طبيعاي اننساانإ
 التبعااي فيااه ماان رو اا  يرعااوا لااه ساااهرين(    كمااا أن ااا مرتبطااي ومةملااي ل عااا  التاا  تراارر ونفخاال سااويته

تراارر أن هللا يرتاا  ترااريه  التاا  عااا الفردعيوكرولااه تعااالى ياا  سااورة الماارثرو)كل نفاا  بمااا كساابل رهينااي(    واآل
  إن هللا   عغير ما بروم  تى عغيروا ما بأنفس م   :الرعر باننسان على واق  هذا اننسان , كروله تعالى ي  سورة

  . رال  هذه اآلعا  وأمثال ا تبر. لنا نظرة انسالم إلى اننسان بةل معالم ا   ومن

مازدوج علاى وهاه الت ريار  بةلماي مازدوج ا ساتعراد , مازدوج ا تجااه ونعنا  هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعي , إن
رو اه و مازود باساتعرادا  متسااويي للخيار والشار ,  مان أناه بطبيعاي تكويناه [ مان طاين ا ر  ومان نفخاي هللا فياه

ه إلاى  اين ماا هاو ريار وماا هاو شار   كماا أناه قاادر علاى توهياه نفسا التميياز وال ارى والضاال    ي او قاادر علاى
ساواها ,  وماا ساواء   وأن هاذه الراررة كامناي يا  كياناه , ععبار عن اا الرارنن بانل اام تاارةو)ونف  الشار الخيار وإلاى
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ي اا  كامنااي ياا  صااميمه ياا  صااورة  . .(النجاارين يأل م اا يجورهااا وترواهااا(    ويعباار عن ااا بال راعااي تارةو)وهااريناه
إنمااا تااوق  هااذه ا سااتعرادا  وتشاا ذها وتوه  ااا هنااا أو  رهياايالخا اسااتعراد     والرسااا   والتوهي ااا  والعواماال

  رلرا    ن ا مخلوقي يطرة , وكائني طبعا , وكامني إل اما   تخلر ا هناك   ولكن ا  

ها  التا  تناا    اا  . اننسان إلى هان  هذه ا ستعرادا  الفطريي الكامني قوة واعيي مرركي موه ي ي  ذا  وهناك
  استعراد الخير يي ا , وتغليبه على استعراد وتنميي رم هذه الروة ي  تزكيي نفسه وتط يرهاالتبعي   يمن استخ

 

ااَها )9َأْيَلاَح َمان َ.ك اَهاا ) َقارْ  ( َيَرااَ  َلُ اْم 12( ِإِذ انَبَعاَن َأْشاَراَها )11ِبَطْغَواَهاا ) َثُماودُ  ( َكاذ َ ْل 10( َوَقاْر َرااَ  َمان َدس 
  (13 َوُسْ َياَها )َناَقَي ّللا ِ  ّللا ِ  َرُسو ُ 

  .كاها وقر را  من دساها(    من يرر أيلح   ومن أظلم هذه الروة وربأها وأضعف ا يرر را و)قر أيلح . . الشر

توهياه ا ساتعرادا   . والتوهياه إذن تبعاي مترتباي علاى مانح اننساان هاذه الراوة الواعياي الراادرة علاى ا رتياار وهنااك
ي اا   ريااي ترا ل ااا تبعااي , وقااررة عرا ل ااا تكليااف ,  . سااواء ياا   راال الخياار وياا   راال الشاارالفطريااي الرا لااي للنمااو 

  ومن ي عرا ل ا واه     

للترار  , يأعاناه بالرساا    المالكي من هللا باننسان لم يرعه  ستعراد يطرته انل ام  , و  للروة الواعيي ور مي
عن مو يا  انعمان , ود ئل ال رى ي  نفسه ويا  اآليااق مان  له الت  تض  له الموا.ين الثا تي الرقيري , وتكش 

ييبراار ال ااع ياا  صااورته الراا ي ي     وبااذلك يتضااح لااه الطريااع وضااو ا  ال ااوى   ولااه , وتجلااو عنااه اواشاا 
وتساير  تختااره و  شاب ي يتترار  الراوة الواعياي  ينلاذ عان برايرة وإدراك ل  يراي ا تجااه الاذي فياه كاشافا   ةابش

  م رع لمشيلي هللا وقرره العام   ي و هذه ي  هملت ا ه  مشيلي هللا باننسان   وكل ما يتم ي  دائرت افيه   و 

ي ا  أو  ترتفا  ب يماي :الترباوي  النظارة المجملاي إلاى أقراى  ار تنبثاع من اا هملاي  راائع ذا  قيماي يا  التوهياه هذه
وتمن ه  ريي ا رتياار [ يا  إطاار المشايلي انل ياي  , اتجاهه هذا الكائن اننسان  ,  ين تجعله أهال   تما  تبعي

 عختار و يال ريي والتبعي عضعان هذا الكاائن يا  مةاان كاريم , ويرارران لاه يا  هاذا فيما الت  شاء  له هذه ال ريي

  كثير من العالمين   على منزلي عاليي تليع بالخليري الت  نفخ هللا يي ا من رو ه وسواها  يره , ويضل ا الوهود

الكبارى كماا أسالفنا و  المشايلي ثانياا تلرا  علاى هاذا الكاائن تبعاي مرايره , وتجعال أماره  اين يرعاه [ يا  إطاار وها 
أن قاارر هللا فيااه يت رااع ماان رااال  ترااريه هااو  ععلاام يتثياار ياا   سااه كاال مشاااعر اليرظااي والت اارج والترااوى   وهااو

  ه  تبعي ثريلي   عغفل صا ب ا و  عغفو  ما بأنفس م(    و  عغيروا  نفسهو )إن هللا   عغير ما بروم  تى
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ليظال علاى عراين أن هاواه لام  , الثا تاي ثالثاا تشاعر هاذا اننساان بال اهاي الرائماي للرهاوو إلاى الماوا.ين انل ياي وها 
و  ع اع علياه قارر هللا فايمن عجعال إل اه هاواه   وباذلك  , الم لكاي عخرعاه , ولام عضالله , كا    عراوده ال اوى إلاى

    رعه , ويستض ء بالنور الذي أمره به ي  متاها  الطريع   ي تري با من هللا ,عظل قري

عغتساال ياا  نااور هللا  وهااو ثام يااال ن اعااي لماا عملااك هااذا اننسااان أن عرال إليااه ماان تزكياي الاانف  وتط يرهااا , ومان
  . . الوهود الفائض , ويتط ر ي  هذا المبا  الذي يتريع  وله من ينا ي 

ال ارى ويرنسا ا    عان وذهاا مان نمااذج الخيباي التا  ينت ا  إلي اا مان يرسا  نفساه , في جب ااذلاك ععار  نم بعار
  ممثال هذا النموذج فيما أصا  ثمود من اض  ونكا  وهالكو

يعرروهاا   يرمارم علاي م  يكاذ وه كذ ل ثمود بطغواها   إذ انبعن أشاراها   يراا  ل ام رساو  هللاوناقاي هللا وسا ياها  )
  اها   و  عخا  ع باها(   رب م  ذنب م يسو 

عن اا يا  كال  ال ارين يا  مواضا  شاتى مان الرارنن   وسابع -عليه السالم  -ورد  قري ثمود ونبي ا صالح  وقر
  الرري هناك   تفريال  موض    وأقرب ا ما هاء ي  هذا الجزء ي  سورة  الفجر  ييره  إلى

 

  (15َوَ  َعَخاُ  ُعْ َباَها ) (14) ُ م ِ َذنِبِ ْم َيَسو اَهاَيَعَرُروَها َيَرْمَرَم َعَلْيِ ْم َرب   َيَكذ ُ وهُ 

و اره هاو ساب  التكاذي   الطيياان ي  هذا الموض  ي و يذكر أن ثمود بسب  من طييان ا كذ ل نبي ا , يكاان يأما
ا ارتكا  مان وهو أشرها شاراء وأكثرهاا تعاساي بما . الناقي   وتمثل هذا الطييان ي  انبعاة أشراها   وهو الذي عرر

 الذي انقرام على الفعلي يرا  ل م   ا ذروا أن تمسوا ناقي هللا أو أن تمسوا الماء قبل انثم   وقر  ذرهم رسو  هللا

و   ار أناه كاان ل اا  -نعاي  الناقاي هعل ل اا يوماا ول ام ياوم كماا اشاتر  علاي م عنار ماا طلباوا مناه نعاي يجعال هللا هاذه
يكاذ وا الناذير يعراروا الناقاي   والاذي عررهاا  -عناه شايلا  لناا  ن هللا لم عرال شأن را    نخو  ي  تفريالته ,

 يعلته  ملوا التبعي وعروا أن م عرروها ,  ن م لم عضربوا على يره ,  ل است سنوا هميعا هو هذا ا شرى   ولكن م

الارنيا     يتعاار  ماا   يااةال  وهاذا مبارأ ماان مباادو انساالم الرئيساايي يا  التكايال ياا  التبعاي انهتماعياي ياا  .
أرارى   علاى أناه مان الاو.ر إهماا  التناصاح والتكايال  و.ر التبعاي الفردعاي يا  الجازاء ا راروي  يان   تازر وا.رة

  والشر   البغ  وال ض على البر وا رذ على ير

  . تت رك ير الرررة لتبطش البطشي الكبرىو )يرمرم علي م رب م  ذنب م يسواها(  عنرئذ

معنااه بجرساه , ويةااد  ويراور الغضا  وماا يتبعاه مان تنكيال   واللفا  ذاتاه    )دمارم(يو   بماا وراءه , رمايوالرم
وهاو المشا ر الاذي يرتسام بعار الارمار العنياف  , بساايل ا يرسام مشا را مروعاا مخيفاا   وقار ساوى هللا أرضا م عالي اا

  الشرير    
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يااراد ماان هااذا  إنمااا ا    وماااذا عخااا    وأنااى عخااا   و  عخااا  ع باهااا(    سااب انه وتعااالى     وماان ذا عخاا)
الابطش  اين يابطش   وكاذلك بطاش هللا  ااعاي التعبير  .مي المف وم منه   يالاذي   عخاا  عاقباي ماا عفعال , يبلا 

  وظله ي  النفوس     إع اؤه كانوإن بطش ربك لشرير   ي و إعراو يراد

تارتب    اذه وتلاك ساني هللا  كماا لوهاود الكبيارة , ومشااهره الثا تاي ,تارتب    يراي الانف  البشاريي ب راائع هاذا ا وهةاذا
عجعال لكال شا ء أهاال , ولكال  اادة موعارا , ولكال  الاذي يا  أراذ المةاذ ين والطغااة , يا   ارود الترارير ال ةايم

  النف  والكون والررر هميعا     ر  أمر ااعي , ولكل قرر  ةمي , وهو
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 الليل سورة

 

  (1ا َعْغَشى )ِإذَ  َوالل ْيلِ 

  الليل سورة

  بسورة الليل التعريف

هاذه ال  يراي منوعاي  كانال إطاار مان مشااهر الكاون وطبيعاي اننساان ترارر الساورة   يراي العمال والجازاء   ولماا ي 
لليسارى   وأماا مان بخال واساتغنى  يسنيساره المظااهرو)إن ساميةم لشاتى   يأماا مان أعطاى واتراى وصارق بال سانى

كاذلك يا  اآلرارة مختلفاي وياع العمال والوه يو)يأناذرتكم ناارا  العاقباي سنيساره للعسارى(    وكانالوكاذ  بال سانى ي
  ا شرى   الذي كذ  وتولى   وسيجنب ا ا ترى , الذي ينت  ماله يتزكى    (  إ  تلظى     عرالها

ل ا يا  مطلا  الساورة ذا  تارالمخ كانل مظاهر هذه ال  يري ذا  لونين , وذا  اتجاهين     كذلك كان انطار لما
إذا تجلى(   )وماا رلاع الاذكر وا نثاى(    وهاذا مان  والن ار لونين ي  الكون وي  النف  سواءو)والليل إذا عغشى  

  . الررنن   رائ  التناسع ي  التعبير

  الرسم بالليل والن ار والذكر وا نثى 3 - 1ا و و الررس

      وما رلع الذكر وا نثى(      والليل إذا عغشى   والن ار إذا تجلى)

 

  (3( َوَما َرَلَع الذ َكَر َواْ ُنَثى )2ِإَذا َتَجل ى ) َوالن َ ارِ 

المراورة للمشا ر   )والليال إذا  الرافي   ااتين اآليتينوالليال والن اار   ما  صافي كال من ماا -ساب انه  -هللا  عرسام
ويغمرهاا ويخفي اا   والن اار  اين يتجلاى ويظ ار ,  , لبسايطيا عغشاى(   )والن اار إذا تجلاى(    الليال  اين عغشاى

 وهماا نناان متراا الن يا  دورة الفلاك , ومتراا الن يا  الراورة , ومتراا الن يا  . ويسافر فيظ ر ي  تجليه كل شا ء

الاذكر وا نثاى(     رلاع ومتراا الن يا  اآلثاار     كاذلك عرسام بخلراه ا ناواو هنساين مترا لينو)وماا , الخراائي
  لي لظواهر الترا ل ي  هو السورة و رائر ا هميعا  تكم

د لاي كاذلك أرارى عنار التار ر  ول ماا والن ار ظاهرتان شاملتان ل ما د لي تو يان   ا إع اء للرل  البشاري   والليل
والن اار إذا  تلرائياا  ترلا  الليال والن اار   الليال إذا عغشاى ويعام , تاأثرا والتفكار يي ماا وفيماا وراءهماا   والانف  تتاأثر

   التا  ول ذا الترل   رين وإع اء    رين عان هاذا الكاون المج او  ا سارار , وعان هاذه الظاواهر . تجلى وأسفر

This file was downloaded from QuranicThought.com



يا  الكاون كماا تارار العجلاي اليسايرة  اآلوناي عملك البشر من أمرها شيلا   وإع اء بما وراء هذا الترل  مان قاررة تارير
   ا    على  را  وبما هنالك من تغير وت و    يثبل أ

الليال والن اار     اذا ا نتظاام  وتبار  عنر التر ر والتفكر قاطعي ي  أن هنالك يرا أررى ترير هاذا الفلاك , ود لت ما
هةااذا ياارير  ياااة البشاار أعضااا   و  يتاارك م ساارى , كمااا أنااه    الفلااك وهااذا ا طااراد وهااذه الرقااي   وأن الااذي ياارير

  عخلر م عبثا  

يإن الرلا  البشاري سايظل  , عن ا كرون والمضلون أن يلغوا ي  هذه ال  يري , وأن ع ولوا ا نظار او  المن وم ما
وياررك تلرائيااا كماا يااررك بعار التاار ر والتفكار , أن هنالااك  , موصاو    اذا الكااون , يتلراى إعراعاتااه , وينظار ترلباتااه

  ل ذر , ومن وراء الج ود والنكران  وا عترا   وهوده من وراء اللغو وا , به مر را   م ير من الشعور

ر ام   ورلياي تت ار  بويضاي    يا  رلري الذكر وا نثى     إن ا ي  ا نسان والثرييا  ال يوانيي نطفي تساترر وكذلك
كون  ذكارا   ويراو  ل اذهوكون  أنثاى       إن كشا  :ل ذه يةيم هذا ا رتال  ي  ن اعي المطا    ما الذي عرو 

 ترابح ذكارا , وهاذه ترابح أنثاى   عغيار مان واقا  ا مار شايلا     يإناه لمااذا النطفي تجعل هذه هذه العوامل الت 

هاذه أنثاى هاو  وصايرورة هاذه العوامال هناا وهاذه العوامال هنااك   وكياف يتفاع أن تكاون صايرورة هاذه ذكارا , تتاوير
  رى  مرة أر بالتناسل ال رة الذي يتناسع م  ر  سير ال ياة كل ا , ويةفل امترادها

المرااديي     ياال  قبيال إن للمرااديي كاذلك قانوناا عسات يل معاه أن تتاواير هاذه الموايراا  كل اا مان !? مرااديي
معلوماي   ياال مجاا  للمرااديي , و  مةاان  وااعاي يبراى إ  أن هنالاك مار را عخلاع الاذكر وا نثاى ل ةماي مرساومي

  للتلرائيي ي  نظام هذا الوهود أصال  

ومن اا النباا       ا  يااء شاامالن بعار ذلاك لضناواو كل اا ايار الثارييا    ي ا  مطاردة يا  ساائر وا نثاى والاذكر
  سب انه الذي لي  كمثله ش ء     الخالع قاعرة وا رة ي  الخلع   تختل      يتفرد و  يتو ر إ 

  اا , لعظايم د لت اا  - ساب انه -بعض إع اءا  تلك المشاهر الكونيي , وهذه ال  يري اننسانيي التا  عرسام هللا  هذه
العمال والجازاء يا  ال يااة الارنيا ويا  ال يااة ا رارى    ل  يراي وعميع إعراع ا   والت  عجعل ا السياق الررننا  إطاارا

   

  السلبيي الكفار سع  الناس شتى مختل  وصفا  المنمنين انعجا يي وصفا  21 - 4الثان و الررس

مختلا  وطارق م مختلفاي ,  النااس رائع المترا لي يا  الكاون ويا  النااس , علاى أن ساع هللا   ذه الظواهر وال  عرسم
  كالضال  , ولي  الرال  كالفساد , ال رى ومن ثم يجزاؤهم مختل  كذلك   يلي  الخير كالشر , ولي 
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اا َماان َأْعَطاى َوات َرااى )4َساْمَيُكْم َلَشاات ى ) ِإن   قَ 5( َيَأم  اُرُه ِلْلُيْسااَرى ) (6) ِباْلُ ْسااَنى ( َوَصار  اا َماان َبِخالَ 7َيَسُنَيسِّ  ( َوَأم 

ُرُه ِلْلُعْسَرى )9َوَكذ َ  ِباْلُ ْسَنى ) (8) َواْسَتْغَنى ى ) َوَما (10( َيَسُنَيسِّ   (11ُعْغِن  َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَرد 

لكال طريراا , ولكال  وأن من أعطاى واتراى كمان بخال واساتغنى , ولاي  مان صارق ونمان كمان كاذ  وتاولى   ولي 
  مريرا , ولكل هزاء وياقاو

واساتغنى , وكاذ   بخال إن سميةم لشتى   يأما من أعطى واترى , وصرق بال سنى , يسنيسره لليسرى   وأما من)
  بال سنى , يسنيسره للعسرى , وما عغن  عنه ماله إذا تردى(   

نتائجااه      يا  لاا  يا  اتجاهاه   مختلا ساميةم لشاتى     مختلاا  يا    يرتاه   مختلاا  يا   واعثاه   مخت إن
وتختلا  اهتماماات م ,  تاى  , تراورات م والنااس يا  هاذه ا ر  تختلا  طباائع م , وتختلا  مشاارب م , وتختلا 

  لكأن كل وا ر من م عالم را  عميش ي  كوك  را   

العاوالم المتبايناي  ذهها   يراي   ولكان هنااك   يراي أرارى     يراي إهمالياي تضام أشاتا  البشار هميعاا   وتضام هاذه
عااامتينو )ماان أعطااى واترااى وصاارق  رايتااين كل ااا   تضاام ا ياا   اازمتين اثنتااين   وياا  صاافين مترااا لين   ت اال

  . بال سنى(    و )من بخل واستغنى وكذ  بال سنى( 

 ال سانى(كانل اساما ل اا)قيال أعطاى نفساه ومالاه   واتراى اضا  هللا وعذاباه   وصارق   اذه العريارة التا  إذا مان
  وعلما علي ا  

  بخل  نفسه وماله   واستغنى عن هللا وهراه   وكذ    ذه ال سنى     ومن

وشاتا  الغاعاا    ولكال  , هما الرفان اللذان يلتر  يي ما شتا  النفوس , وشاتا  الساع  , وشاتا  المنااهن هذان
  من ما ي  هذه ال ياة طريع     ولكل من ما ي  طريره توييع  

  واترى , وصرق بال سنى     يسنيسره لليسرى(   يأما من أعطى )

عنرئاذ عسات ع  . ععطا  ويترا  ويرارق بال سانى عةاون قار  اذ  أقراى ماا يا  وساعه ليزكا  نفساه وي اري ا والاذي
 روناه   عةاون شا ء , و  عرارر  والاذي علاى نفساه بإرادتاه ومشايلته   -ساب انه  -عاون هللا وتوفيراه الاذي أوهباه 

  اننسان على ش ء  

هاذه ا ر     يا  عسره هللا لليسرى يرار وصال     وصال يا  عسار ويا  رياع ويا  هاوادة     وصال وهاو بعار ومن
يا  رطاوه   واليسار يا   اليسار وعا  ي  عسر   عةيض اليسر من نفسه على كل ما  وله وعلاى كال مان  ولاه  

ت اا وهزئيات اا   وها  درهاي تتضامن يا  كليا المطمالن طريراه   واليسار يا  تناولاه لضماور كل اا   والتويياع ال اادو
  رسو  هللا [   و ي  وعر ربه لهو ونيسرك لليسرى     م  كل ش ء ي  طيات ا    ين تسلك صا ب ا
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  تردى  (    إذا وأما من بخل واستغنى   وكذ  بال سنى     يسنيسره للعسرى   وما عغن  عنه ماله)

ماا يبلغاه إنساان  نفساه  أقراى , ويةذ   رعوتاه وديناه     يبلا يبخل  نفسه وماله , ويستغن  عن ربه وهراه  والذي
للعسارى   ويويراه إلاى كال وعاورة   وي رماه  يييساره من تعريض ا للفساد   ويست ع أن ععسر هللا علياه كال شا ء ,

و رها , ين ر  به عن طريع الرشااد   ويراعر باه يا  طرياع  مشري كل تيسير   ويجعل ي  كل رطوة من رطاه
 ي  طريع الفال    وإنما هو ععثر ييتر  العثار بعثارة أرارى تبعاره عان طرياع هللا , سائر وإن  س  أنه الشراوة  

بخال باه , والاذي  الاذي به عن رضاه     يإذا تردى وسر  يا  ن اعاي العثارا  وا ن راياا  لام عغان عناه مالاه وتنأى
  والتيسير للشر والمعريي من . .(تردى استغنى به كذلك عن هللا وهراه    )وما عغن  عنه ماله إذا

 

 ال اِذي (15( َ  َعْرااَلَها ِإ   اْ َْشاَرى )14َناارًا َتَلظ اى ) َيَأناَذْرُتُكمْ  (13( َوِإن  َلَنا َلْ ِرَرَة َواْ ُوَلى )12َعَلْيَنا َلْلُ َرى ) ِإن  

 ( ِإ   19( َوَما ِ ََ ٍر ِعنَرُه ِمن نِّْعَمٍي ُتْجَزى )18َيَتَزك ى ) َماَلهُ  ِت ( ال ِذي ُينْ 17( َوَسُيَجن ُبَ ا اْ َْتَرى )16َكذ َ  َوَتَول ى )

  (20َوْهِه َربِِّه اْ َْعَلى ) اْ ِتَغاء

  وإن ا ل   العسرى     ? ه نم للعسرى , وإن أيلح صا ب ا ي  هذه ا ر  ونجا     وهل أعسر من التيسير

.ماان ومةاان   وقار تباين  كال ة   وقر تبين طريران ون جان للجموو البشريي يا ينت   المرط  ا و  ي  السور  هةذا
وأن كال إنساان عفعال  نفساه ماا عختاار ل اا   يييسار  . أن ما  زبان ورايتاان م ماا تنوعال وتعارد  ا شاةا  وا لاوان

  العسرى   إلى هللا له طريرهوإما إلى اليسرى وإما

ومان عساره  , لليسارى  يرياع   ويةشا  عان ن اعاي المطاا  لمان عساره المرطا  الثاان  ييت ارة عان مراير كال يأماا
هو عر  و ع , كماا أناه واقا  و اتم    هزاء للعسرى   وقبل كل ش ء عررر أن ما يالقيه كل يريع من عاقبي ومن

  :تلظى يرر  ين هللا للناس ال رى , وأنذرهم نارا

الااذي كااذ  وتااولى    ا شاارى تلظااى ,   عرااالها إ  إن علينااا لل اارى وإن لنااا ل راارة وا ولااى   يأنااذرتكم نااارا)
نعماي تجازى إ  ا تغااء وهاه رباه ا علاى , ولساو   من وسيجنب ا ا ترى , الذي ينت  ماله يتزكى , وما   ر عنره

  يرضى(   

ذلك وأن يبيناه ل ام كا . ووعاي م أن يباين ال ارى لفطارة النااس -يضال منه بمبااده ور ماي  -كت  هللا على نفسه  لرر
  عةون هناك ظلم   رو)إن علينا لل رى(    و  بالرسل والرسا   واآلعا  , يال تكون هناك  جي   ر ,

دون ااا مااوئالو)وإن لنااا  ماان الثانيااي هاا  التررياار الجااا.م ل  يرااي الساايطرة التاا  ت ااي  بالناااس , يااال عجاارون  واللمسااي
  !? عيراب ل ررة وا ولى(    يأين يذه  من يرير أن يذه  عن هللا
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الجازاء والعمال   تفريعاا علاى  داري  على أن هللا كت  على نفسه  يان ال رى للمباد , وأن له اآلرارة وا ولاى وتفريعا
تلظاى(    وتتساعر     هاذه الناار المتساعرة)  عراالها إ   ناارا هذا يذكرهم أنه أناذرهم و اذرهم وباين ل مو)يأناذرتكم

 بعار الرال  يا  الناار شاروة   ثام يباين مان هاو ا شارى   إنهو)الاذي كاذ  وهال . هميعاا ا شرى(    أشرى المبااد

مان عاأت  إلياه راةباا  كال كذ  بالرعوة وتولى عن ا   تولى عن ال رى وعن دعوة ربه له لي رعه كماا وعار . .(وتولى
   

ه يتزكااى(    الااذي ياانت  مالاا):ا ترااى وساايجنب ا ا ترااى(    وهااو ا سااعر ياا  مرا اال ا شاارى     ثاام يبااين ماان هااو)
ينفراه تطوعاا   ردا لجميال أ ار , و  طلباا لشاةران أ ار ,  . ويساتعل  الذي ينفع ماله ليتط ر بإنفاقه ,   ليرائ  باه

  رالرا     ربه ا على     ربه وإنما ا تغاء وهه

  وما   ر عنره من نعمي تجزى   إ  ا تغاء وهه ربه ا على(   )

إن الجازاء الاذي عطاال   ? ا علاى تراى , الاذي يانت  مالاه تط ارا , وا تغااء وهاه رباهمااذا   مااذا ينتظار هاذا ا  ثام
  المألو    اير الررنن به ا روا  المنمني هنا عجي    ومفاه    وعلى

  ولسو  يرضى( )

إنااه  . هوار اه الرضااى ينساة  ياا  قلاا  هااذا ا تراى   إنااه الرضااى عغمار رو ااه   إنااه الرضااى عةايض علااى إناه
  ي  كيانه   إنه الرضى ينري  ياته     الرضى عشي 

  له من هزاء   ويا ل ا من نعمي كبرى   ويا

عجاار ماان  بمااا ولساو  يرضااى(    يرضااى  رينااه   ويرضااى  ربااه   ويرضااى براارره   ويرضااى  نراايبه   ويرضااى)
عجل و  عضايع و  عسات عرلاع سراء وضراء   ومن انى ويرر   ومن عسار وعسار   ومان ررااء وشارة   يرضاى ياال

  هزاء عست ره من -هزاء أكبر من كل هزاء  - هزاء و  عستثرل الع ء , و  عستبعر الغاعي     إن هذا الرضى

 

 

  (21َيْرَضى ) َوَلَسْو َ 

  من ععط  ليتزكى   ومن يبذ  ا تغاء وهه ربه ا على   -له نفسه وماله  يبذ 

  . أ را تخلي له , يال ترى سواه  هزاء   عمن ه إ  هللا   وهو عسةبه ي  الرلو  الت  إنه

  ولسو  يرضى(   )
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  وقر  ذ  الثمن   وقر أعطى ما أعطى     يرضى

يانت  مالاه يتزكاى , وماا  الاذي مفاهاأة يا  موضاع ا هاذا   ولكن اا المفاهاأة المرت باي لمان يبلا  ماا  لغاه ا تراى إن اا
  .   ر عنره من نعمي تجزى , إ  ا تغاء وهه ربه ا على  

  و  يرضى(     ولس)
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 الض ى سورة

 

َ ى   (2َوالل ْيِل ِإَذا َسَجى ) (1) َوالض 

  الض ى سورة

  بسورة الض ى تعريف

مان ر ماي , وطاائ   ونسامي السورة بموضوع ا , وتعبيرها , ومشاهرها , وظالل ا وإعراع ا , لمسي من  نان   هذه
وا مل   وتسة  البرد والطمأنيناي واليراين  والرضى لرو من ود   وير  انيي تمسح على اآل م والمواه  , وتنسم با

   

كل اا أنساام مان الر ماي  . كل ا رالري للنب  [   و كل ا نجاء لاه مان رباه , وتساريي وتساليي وتارويح وتطماين إن ا
  المرلع , والرل  الموهوو   والخاطر وأنراء من الود , وألطا  من الرربى , وهرهرة للرو  المتع  ,

يراااا   - الساااالم علياااه -رواعاااا  كثيااارة أن الاااو   يتااار عااان رساااو  هللا [   و وأبطاااأ علياااه هبريااال يااا   ورد
  المشركونوودو م مرا ربه   يأنز  هللا تعالى هذه السورة    

ياا  هجياار  وساا ياه ولراااء هبرياال وا ترااا  باااهلل , كاناال هاا  .اد الرسااو  [   و ياا  مشااري الطريااع   والااو  
الم رقاي التا  ععاني اا يا  النفاوس  ال ااهرة ء التكاذي    وكاان [   و ع ياا   اا يا  هاذهالج اود   ورو اه يا   وا

المةر والكير وا ذى المرابو  علاى الارعوة , وعلاى انعماان , وعلاى  ي  النايرة الشاردة العريي العنيرة   ويعاني ا
  . المشركين ال رى من طغاة

وبرا  لل ااهرة و اره    اال  . ينباوو , واساتو ش قلباه مان ال بيا يتر الاو   انرطا  عناه الازاد , وان اب  عناه ال يلما
  وهو أمر أشر من ا  تما  من همي  الوهوه     . .اد   وبال ري   وبغير ما اعتاد من رائ ي ال بي  الودود

ناي والرضاى والطمأني وا مال نزلل هذه السورة   ناز  هاذا الةايض مان الاود وال ا  والر ماي وانينااس والررباى عنرئذ
  واليرين  
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َعَك َرب َك َوَماا َقَلاى ) َما ( َأَلاْم َعِجاْرَك َيِتيماًا 5َوَلَساْوَ  ُعْعِطياَك َرب اَك َيَتْرَضاى ) (4) ( َوَلْ ِراَرُة َرْيار  ل اَك ِماَن اْ ُوَلاى3َود 
اا8( َوَوَهاَرَك َعااِئاًل َياَأْاَنى )7َوَوَهاَرَك َضااّ ً َيَ اَرى ) (6) َياآَوى  ااِئَل َيااَل َتْنَ اْر 9َيااَل َتْرَ اْر ) َيِتايمَ الْ  ( َيَأم  اا الس  ( َوَأم 

ْة ) ِ ِنْعَميِ  ( َوَأم ا10)   (11َربَِّك َيَ رِّ

  . .(يترضى ما ودعك ربك وما قلى   ول ررة رير لك من ا ولى   ولسو  ععطيك ربك)

  . . وإيوائه رعايتهتركك ربك من قبل أ را , وما قالك من قبل ق  , وما أرالك من ر مته و  وما

  ألم عجرك يتيما يآوى   ووهرك ضا  ي رى   ووهرك عائال يأانى  (   )

  ? واقعك تجر مرراق هذا ي   ياتك   أ  ت   م  هذا ي  قلبك   أ  ترى أثر هذا ي  أ 

مان ا ولاى(    ول رارة ريار لاك ).      )ما ودعك ربك وماا قلاى(    وماا انرطا  عناك  اره وماا ينرطا  أ ارا   .  
  وهناك ما هو أكثر وأويىو)ولسو  ععطيك ربك يترضى( 

ويا  انطاار الكاون   . . وانعرااو هذه ا نسام اللطيفي من   يري ا مر ورو ه     ا نساام اللطيفاي يا  المباارة وم 
  الذي وضعل فيه هذه ال  يريو

  والض ى   والليل إذا سجى(   )

  الشةيفو والشجى نان اللطيف , والر مي الودععي , والرضى الشامل ,لرر أطلع التعبير هوا من ال "

ألام عجارك يتيماا ياآوى ). ما ودعك ربك وما قلى   ول ررة رير لاك مان ا ولاى   ولساو  ععطياك رباك يترضاى( )
الر ماااي   وذاك الرضااى   وهاااذا  وتلااك   ووهاارك ضااا  ي ااارى   ووهاارك عاااائال يااأانى  (    ذلاااك ال نااان  

اللفا  , ومان هاذه الموسايرى السااريي يا  التعبيار    الرقياع سار  كل اا مان راال  الانظم اللطياف المباارة ,الشجىوتن
 ال ناان الخطوا  , الرقيري ا صراء , الشجيي انعرااو     يلماا أراد إطاارا ل اذا الوئيرة الموسيرى الرتيبي ال ركا  ,

انطااار ماان الضاا ى  هعاال ول ااذا الشااج  الشااةيف ,اللطيااف , ول ااذه الر مااي الودععااي , ول ااذا الرضااى الشااامل , 
وأشا  نناين تساري يي ماا التاأمال    وتترال  . الرائاع , ومان الليال السااه    أصافى نناين مان نوناي الليال والن اار

كلااه لمبرعااه , وتوه ااه لبارئااه بالتساابيح والفاار  والراافاء    الكااون  الاارو  بااالوهود ورااالع الوهااود   وت اا  بمبااادة
 الساه  يالليل هو )الليل إذا سجى(,   الليل على إطالقه  و شته وظالمه   الليل . المناس   وصورهما ي  اللف

كجاو الياتم والعيلاي   ثام  . الودعا  الاذي يارق ويساةن ويرافو , وتغشااه سا ابي رقيراي مان الشاجى الشاةيف , والتأمال
  انطار   ويتم التناسع وانتساق   الرورة م  ألوان  ألوان ينكش  ويجل  م  الض ى الرائع الراي      يتلتلم

  و  يتلب    ا ترلير   , صنعي هذا ان راو ي  كما  الجما  لير  على الرنعي   صنعي هللا الت    تماثل ا إن
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ععطيااك ربااك  ولساو  والضا ى   واللياال إذا ساجى   مااا ودعاك ربااك   وماا قلااى   ول رارة رياار لااك مان ا ولااى)
  يترضى(   

الانف    ويااو   إلااى  ومشااعر   ااذين اآلناين الاارائرين المااو يين   ييارب   ااين ظااواهر الكاون  -نه هللا ساب ا عرسام
ال ا  , المتعاااط  ما  كال  ا    فيمايش ذلااك  الجميال الرلا  البشاري بال يااة الشااعرة المتجاوباي ماا  هاذا الوهاود

بالاذا  عةاون ل اذا ا نا   و  اريا  فياه يريار     ويا  هاذه الساورة ماو ش الرل  ي  أنا  مان هاذا الوهاود , ايار
مان  ولاه  أياا  هو المراد مره   وكأنما يو   هللا لرسوله [   و منذ مطلا  الساورة , أن رباه ا ن  وقعه   يظل

  ا ن  ي  هذا الوهود , وأنه من ثم اير مجفو فيه و  يرير  

كماا .عام  -تركاك رباك و  هايااك ما ودعك ربك وما قلى(    ما ):المباشر هذا انع اء الكون  عج ء التوكير وبعر
 وإعجااو قلباك وإقاالق رااطرك     وهو)ربك(وأنال عباره المنساو  إلياه , المضاا  إلاى رو اك مان يريارون إياذاء

  وهو راعيك وكايلك     , ربوبيته

ياا   من ااا اااا  معااين يضااله وفاايض عطائااه   يااإن لااك عنااره ياا  اآلراارة ماان ال ساانى رياارا ممااا ععطيااك ومااا
  رير لك من ا ولى(    ي و الخير أو  وأريرا     الرنياو)ول ررة

وظ اور  راك    , من جاك ليررر لك ما يرضيك من التوييع ي  دعوتك , وإ.ا ي الع با  من طريراك , والباي وإنه
وا ذى والكيار     والشاماتي    )ولساو   والتكاذي    وه  ا مور الت  كانل تشغل باله [   و وهاو يواهاه العنااد

  ك يترضى(   ععطيك رب

يا  رااطره  ليست ضار ساياق الساورة ياذكر الرساو  [   و ماا كاان مان شاأن رباه معاه مناذ أو  الطرياع   ويمض 
الر ماي والاود وانينااس انل ا    وهاو  مواقا  هميل صان  رباه باه , ومودتاه لاه , وفيضاه علياه , ويساتمت  باساتعادة

  :البرع  متاو يائع ت ييه الذكرى على هذا الن و

  عجرك يتيما يآوى   ووهرك ضا  ي رى   ووهرك عائال يأانى  (    ألم)

 -  اذا ا مار    إلياك  تاى قبال أن عع ار -ي  واق   الك , وماض   ياتك     هل ودعك ربك وهل قالك  انظر
  ? عطاؤه ألم ت   يتمك رعايته   ألم تررك  يرتك هرايته   ألم عغمر يررك

  ! دينك ط  عليك الرلو   تى قل  عمك أ   طال  وهو على ايرولر  يتيما يآواك إليه , وع لرر

رضا  هللا عن اا و عان أن  ررعجاي كنل يريرا يأانى هللا نفسك بالرناعي , كماا أانااك بةسابك وماا  أهال  يتاك [ ولرر
  ت   الفرر , أو تتطل  إلى ما  ولك من ثراء  
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رو اك إلي اا    تطمالن ي السالوك وا وضااو , يلاملرار نشاأ  يا  هاهلياي مضاطربي التراورا  والعرائار , من ريا ثام
فيمااا عنار أتبااو موسااى وعيساى الااذين  و  ولكناك لام تكاان تجار لاك طريرااا واضا ا مطملناا     فيمااا عنار الجاهليااي

  با مر الذي أو   به إليك , وبالمن ن الذي عرلك به   هللا  ريوا وبرلوا وان ريوا وتاهوا     ثم هراك

وها  الرا اي والطمأنيناي  ; مناي العريارة وضاال  الشاعا  يي اا ها  المناي الكبارى , التا    تعارل امان  يارة  وال راعاي
ولعل اا كانال بساب  مماا كاان رساو  هللا [   و  , تعا  من الرلع الذي   ععرله قلاع   ومان التعا  الاذي   ععرلاه

ن ال بياا    يجاااء  هااذه تااذكره وشاماتي المشااركين وو شااي ال بياا  ما الااو   ععانياه ياا  هااذه الفتاارة , مان انرطاااو
  لن يتركه  ال و   ي  التيه وهو لم يتركه من قبل ي  ال يرة والتيه   ربه وتطملنه على أن

يوه اه ويوهاه المسالمين مان  . ماا ذكاره رباه بإيوائاه مان الياتم , وهرايتاه مان ال يارة وإانائاه مان العيلاي   وبمناسابي
 نعماي هللا الكبارى علياه , ويا  أول اوال راعاي إلاى  الت ارة ساائل , وإلاىورائاه إلاى رعاعاي كال يتايم , وإلاى كفاعاي كال 

  هذا الرينو

  يأما اليتيم يال تر ر   وأما السائل يال تن ر   وأما  نعمي ربك ي رة(   )

 الساائل ما  الرياع باه والكراماي إانااء التوهي ا  إلى إكرام اليتيم والن   عن ق ره وكسر رااطره وإذ لاه , وإلاى وهذه
ضاميف ,   اعيا  البيلاي الجا ارة المتكالباي , التا    ترع  الواقا  مان أهام إع ااءا  -كماا ذكرناا مارارا  -, كانال 

والت ارج والتراوى ,  , على  ماعي  ره بسيفه    ين ري  انسالم هذه البيلي بشرعي هللا إلى ال اع والعار  قادر اير
علاى  راوق عبااده الضاعفا  الاذين  لالعتاراء  اا ويغضا والوقو  عنر  رود هللا , الذي ع رس  اروده ويغاار علي

  . ال روق    عملكون قوة و  سيفا يذودون به عن هذه

عةمل اا البار  . للمانعم ي او صاورة مان صاور الشاةر -وبخاصاي نعماي ال ارى وانعماان  -الت ارة  نعماي هللا  وأماا
  . . مالكري بمباده , وهو المظ ر العمل  للشةر , وال رين الرامل الناي 
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 الشر  سورة

 

  (3) َظْ َركَ  ( ال ِذي َأنَرَض 2( َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْ.َرَك )1َنْشَرْ  َلَك َصْرَرَك ) َأَلمْ 

  الشر  سورة

  بسورة الشر  تعريف

رو  المناهااة ال بيا     ويي اا هذه السورة بعر سورة الض ى   وكأن ا تكملاي ل اا   يي اا ظال العطا  الناري   نزلل
ويي اا البشارى باليسار والفارج   ويي اا التوهياه إلاى  . ت ضاار مظااهر العناعاي   واساتعرا  مواقا  الرعاعايويي اا اس

  . سر اليسر و بل ا ترا  الوثيع  

  ألم نشر  لك صررك   ووضعنا عنك و.رك   الذي أنرض ظ رك   وريعنا لك ذكرك  ()

وماان  , كلف ااا ماان أمااور هااذه الاارعوة التاا تااو   بااأن هناااك ضااائري كاناال ياا  رو  الرسااو  [   و  ماار  وهاا 
صارره [   و كاان ماثرال   ماوم  باأن الع با  الوعرة ي  طرير ا   ومن الكيار والمةار المضارو   ول اا     تاو  

وأنه كان يا   اهاي إلاى عاون ومارد و.اد ورصاير    . كاهله هذه الرعوة الثريلي , وأنه كان ع   الع ء ياد ا على
   

  اة ال لوة , وهذا ال رين الودود  كانل هذه المناه ثم

 بيباي لرلباك , ونشارو  ونجعل اا ألم نشر  لك صررك  (    ألم نشر  صررك ل ذه الرعوة   ونيسر لاك أمرهاا    )
  لك طرير ا   وننر لك الطريع  تى ترى ن ايته السعيرة  

هاذا العطااء , وقالوأ   ماذاق  سكأ  تجر فيه الرو  وا نشرا  وانشراق والنور   واستعر ي   -ي  صررك  يتش
  كل عسر , والرضى م  كل  رمان   م  تجر معه المتاو م  كل مشري والرا ي م  كل تع  , واليسر

مان ثرلاه    ع طماه ووضعنا عنك و.رك الذي أنرض ظ رك(    ووضعنا عنك عبلك الذي أثرال ظ ارك  تاى كااد)
الرلو    وباالو   الاذي عةشا   ومرارل يسيرك للرعوة  وضعناه عنك بشر  صررك له يخ  وهان   وبتوفيرك وت

  عسر وهوادة ولين   ي  لك عن ال  يري ويعينك على التسلل   ا إلى النفوس
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 بِّاَك َياْرَااْ  ( َوِإَلاى رَ 7( َيِإَذا َيَرْاَل َيانَراْ  )6ُعْسرًا ) اْلُعْسرِ  ( ِإن  َم َ 5( َيِإن  َمَ  اْلُعْسِر ُعْسرًا )4َلَك ِذْكَرَك ) َوَرَيْعَنا

(8)  

  صررك   لك تجر ذلك ي  الع ء الذي أنرض ظ رك   أ  تجر عبلك رةيفا بعر أن شر نا أ 

الوهاود هميعاا     ريعنااه  هاذا وريعناا لاك ذكارك(    ريعنااه يا  الماض ا علاى , وريعنااه يا  ا ر  , وريعنااه يا )
  يجعلنا اسمك مررونا باسم هللا كلما ت ركل به الشفاهو

وهاو المراام الاذي تفارد باه [  .   إلاه إ  هللا   م مار رساو  هللا      ولاي  بعار هاذا ريا  , ولاي  وراء هاذا منزلاي"
    و دون سائر العالمين    

الشفاه يا  كال مةاان  وماليين لك ذكرك ي  اللو  الم فوظ ,  ين قرر هللا أن تمر الررون , وتكر ا هيا  , وريعنا
  العظيم   العميع كريم , م  الرالة والتسليم , وال  ت ت    ذا ا سم ال

ا مر ريعي ذكار لام ينل اا أ ار  ل ذا لك ذكرك   وقر ارتب    ذا المن ن انل   الرفي    وكان مجرد ا رتيار وريعنا
  من قبل و  من بعر ي  هذا الوهود    

  مشري وكل عناء  تر  المشري والتع  والضنى من هذا العطاء الذي عمسح على كل  يأين

اليساار الااذي    علااى هااذا يااإن هللا يتلطاا  ماا   بيبااه المختااار , ويسااري عنااه , ويننسااه , ويطملنااه ويطلعااه وماا 
  عفارقهو

  يإن م  العسر عسرا   إن م  العسر عسرا(   )

ك , شار نا لاك صارر  العا ء العسار   عخلاو مان عسار عراا به ويال.ماه   وقار  .ماه معاك يعاال   ي ينماا ثرال إن
  ويض  ثرله   , إصره يخ   ملك , الذي أنرض ظ رك   وكان اليسر مرا با للعسر , يري 

عشا  باأن الرساو  [  التكارار  مار منكار عةارره بألفاظاهو)يإن ما  العسار عسارا   إن ما  العسار عسارا(    وهاذا وإناه
ست ضاار لمظااهر العناعاي وهاذا ا  , التاذكير   و كان ي  عسرة وضيع ومشري , اقتضال هاذه المال ظاي , وهاذا

بةاال ضارو  التوكيار     وا ماار الاذي يثرال علااى نفا  م ماار  التوكيار , وهاذا ا ساتعرا  لمواقاا  الرعاعاي , وهاذا
  عظيما     أمرا هةذا    ر أنه كان

و)ياإذا الطريع الشااق الطويل ي  عج ء التوهيه الكريم لمواق  التيسير , وأسبا  ا نشرا  , ومستودو الري والزاد ثم
  يرال يانر    وإلى ربك يارا (   

ا ر  , وما   وما  ما  العسار عسارا     يخاذ يا  أسابا  اليسار والتيساير   ياإذا يراال مان شاغلك ما  النااس إن
أن تنرا  فياه وتكار وتج ار      عسات ع شاواال ال يااة     إذا يراال مان هاذا كلاه يتوهاه برلباك كلاه إذن إلاى ماا
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إلى ربك و اره رالياا مان كال شا ء  تاى مان أمار النااس  . .(يارا  التوهه    )وإلى ربكالمبادة والتجرد والتطل  و 
 وهناا    ر من الزاد للطريع   وهنا الزاد   و   ر مان العارة للج ااد   وهناا العارة     إنه الذين تشتغل  رعوت م    

  ستجر عسرا م  كل عسر , ويرها م  كل ضيع     هذا هو الطريع  

الشااعور بعظمااي الااود :ممتاازهين السااورة كمااا انت اال سااورة الضاا ى , وقاار تركاال ياا  الاانف  شااعورينهااذه  وتنت اا 
الار يم   والشاعور باالعط  علاى شخراه [  الاودود ال بيا  الجليال الاذي ينسام علاى رو  الرساو  [   و مان رباه

  يل  اقتضل ذلك الود الجم الت ي  هذه اآلوني الكريم   و ون ن نكاد نلم  ما كان عساور قلبه

مشاارق النااور انل اا   وهااذا الاارعوة   هااذه ا مانااي الثريلااي وهااذا العاا ء الااذي ياانرض الظ اار   وهاا  ماا  هااذا إن ااا
  وم بطه , ووصلي الفناء بالبراء , والعرم بالوهود  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 التين سورة

 

ْيُتوِن ) َوالتِّينِ    (3) ( َوَهَذا اْلَبَلِر اْ َِمينِ 2( َوُطوِر ِسيِنيَن )1َوالز 

  التين سورة

  بسورة التين تعريف

علي ااا , واسااترامي  اننسااان الرئيسايي التاا  تعرضاا ا هاذه السااورة ها    يرااي الفطاارة الرويماي التاا  يطاار هللا ال  يراي
ل اا   وهباو  اننساان وسافوله  اين ين ار   المرارور طبيعت اا ما  طبيعاي انعماان , والوصاو    اا معاه إلاى كمال اا

  مان  عن سواء الفطرة واسترامي انع

ا مين , وهاذا الرسام علاى ماا  البلر على هذه ال  يري بالتين والزيتون , وطور سينين , وهذا -سب انه  -هللا  ويرسم
فياه تلاك ال  يراي   وقار رأيناا يا  الساور المماثلاي  تعار  هاو انطاار الاذي -ع رنا يا  كثيار مان ساور هاذا الجازء 

  ناسرا دقيرا  تعر  فيه ت الت  أن انطار يتناسع م  ال  يري

مةاي  يال هللا ال ارام    هاو من هانبه   والبلر ا ماين -عليه السالم  -سينين هو الطور الذي نودي موسى  وطور
  يال يتضح يي ما هذا الظل فيما يبرو لنا   والزيتون    وعالقت ما بأمر الرين وانعمان واض ي     يأما التين

  بجوار دمشع   طورتينا لزيتون     قيلوإن التين إشارة إلىكثر  ا قوا  المأثورة ي  التين وا وقر

الجناي التا  كاناا يي اا  يا  هاو إشاارة إلاى شاجرة التاين التا  را  ندم و.وهاه عخرافان مان ورق اا علاى ساونت ما:وقيال
عليااه  -الجباال الااذي اسااتو  عليااه ساافيني نااو   ياا  قباال هبوط مااا إلااى هااذه ال ياااة الاارنيا   وقياالوهو منباال التااين

  الم  الس

نفساه   وقيالوهو  المرارس يا  الزيتونوإناه إشاارة إلاى طاور .يتاا يا   يال المرارس   وقيالوهو إشاارة إلاى  يال وقيال
لترتاااد  الااي  -ماان الساافيني  -السااالم  عليااه إشاارة إلااى اراان الزيتااون الااذي عاااد  بااه ال مامااي التاا  أطلر اا نااو 

  شفل وأنبتل  ا ر  انك أن الطويان   يلما عاد  ومع ا هذا الغرن عر 

  لش ء وراءهما     رمز  ل التين والزيتون هما هذان ا كالن الذان نعري ما ب  يرت ما   ولي  هناك:وقيل
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نَسااَن ِيا  َأْ َساِن َتْراِويٍم ) َلَرارْ  االِ 5َسااِيِليَن ) َأْساَفلَ  ( ثُام  َرَدْدَنااهُ 4َرَلْرَناا انِْ َأْهار   َيَلُ امْ  َ ا ِ ( ِإ   ال اِذيَن نَمُناوا َوَعِمُلاوا الر 
  (6َاْيُر َمْمُنوٍن )

  أن ما هما رمز لمنبت ما من ا ر        أو

طاور سايناء تنبال  مان الزيتاون إشاير إلي اا يا  الرارنن يا  موضا  نرار بجاوار الطورويرا و)وشاجرة تخارج وشاجرة
يذكره يارد يا  هاذا الموضا   و  التين  " يأما بالرهن وصب  ل كلين(    كما ورد ذكر الزيتونو)و.يتونا ونخال(   

  مرة وللمرة الو يرة ي  الررنن كله  

علاى نظاائر هاذا انطاار  اعتماادا -ثم يإننا   نملك أن نجزم بش ء ي  هاذا ا مار   وكال ماا نملاك أن نرولاه  ومن
قااي بالاارين إشااارة إلااى أماااكن أو ذكريااا  ذا  عال والزيتااون  وإن ا قاار  أن عةااون ذكاار التااين-ياا  السااور الررننيااي 

 اننساان يا  أ سان تراويم [ وربماا كاان ذلاك يا  الجناي التا   ارأ يي اا  ياتاه و      نشاأة وانعمان   أو ذا  عالقي

الموضاوعي يا  دارلاه  ال  يراي تلتلم هذه انشارة م  ال  يري الرئيسايي الباار.ة يا  الساورة   ويتناساع انطاار ما  ك 
    على طريري الررنن      

أسافل سااايلين   إ   رددنااه الرارلياي يا  الساورة ي اا  هذهو)لرار رلرناا اننساان ياا  أ سان تراويم   ثام ال  يراي يأماا
  الذين نمنوا وعملوا الرال ا  يل م أهر اير ممنون(   

أ ساان كاال شاا ء رلرااه    - سااب انه -تباارو عناعااي هللا بخلاع هااذا اننسااان ا تااراء يا  أ ساان ترااويم    هللا  ومن اا
الترويم , و سان التعاريل     فياه يضال  و سن هنا وي  مواض  قرننيي أررى ب سن التركي  ,يتخريي اننسان 

  عناعي   ذا المخلوق  

 -الفطارة ويسااد  عان علاى ماا باه مان ضاع  وعلاى ماا عرا  مناه مان ان ارا  -عناعاي هللا باأمر هاذا المخلاوق  وإن
هااذه العناعاي يا  رلرااه وتركيباه علاى هااذا  وتتجلاى لتشاير إلاى أن لاه شااأنا عنار هللا , وو.ناا ياا  نظاام هاذا الوهااود  

 الرو   البال  الرقي والتعرير , أم ي  تكوينه العرل  الفرير , أم ي  تكوينه الجثمان  الن و الفائع , سواء ي  تكوينه

  العجي   

فطارة ين ار  عان ال  اين يا  هاذا المراام علاى ررائراه الرو ياي   ي ا  التا  تناتك  إلاى أسافل ساايلين والتركياز
    تنتك  إلى أسفل سايلين   البرنيي وي ير عن انعمان المست يم مع ا   إذ أنه من الواضح أن رلرته

مارى عفاوق مراام  الريعاي هاذه الخراائي الرو ياي يتجلاى تفاوق التكاوين اننساان    ي او م ياأ  ن يبلا  مان ويا 
عنار مراام , وارتفاا   -علياه الساالم  - رياالهب المالئكاي المراربين   كماا تشا ر  اذلك قراي المعااراج      يان وقا 

  . ا سنى إلى المرام -اننسان  -م مر  ن عبر هللا 
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ق و)ثام رددنااه أسافل  مخلاوق   ن ي اوي إلاى الاررك الاذي   يبلا  إلياه - اين يناتك   -هاذا اننساان م ياأ   ينماا
وإل ام اا تسابيح رب اا , وأداء وظيفت اا يطرت اا ,  علاى سايلين(     ين ترابح الب اائم أريا  مناه وأقاوم ,  ساترامت ا

يا  أ سان تراويم , عج ار رباه , ويارتك  ما  هاواه , إلاى درك   تملاك  المخلاوق  ي  ا ر  على هرى    ينماا هاو
  إليه   ترتك  الب يمي أن

فطارة  اين ين ار    اذه ال . .(ساايلين لرر رلرنا اننسان ي  أ سان تراويم(    يطارة واساتعرادا    )ثام رددنااه أسافل)
  أ ر النجرين   ليختار عن الخ  الذي هراه هللا إليه , وبينه له , وتركه

بانعمااان والعماال  ويةملون ااا إ  الاذين نمنااوا وعملااوا الرااال ا (    ي اان ء هاام الااذين يبرااون علااى سااواء الفطاارة ,)
دار الكماا    )يل ام أهار ايار   ا إلى  ياة الكما  يا   ينت وا الرالح , ويرترون   ا إلى الكما  المررر ل ا ,  تى

 ممنون(دائم اير مرطوو  

 

يِن ) َيَما ُبَك َبْعُر ِبالرِّ ُ ِبَأْ َكمِ 7ُعَكذِّ   (8) اْلَ اِكِمينَ  ( َأَلْيَ  ّللا 

 تاى تساترر يا  الااررك  , المن ارر الاذين يرتكساون بفطارت م إلاى أسافل سااايلين , فيظلاون ين اررون   اا يا  يأماا
  ! للسفو  ,  ين ت رر ندميت م , ويتم ضون ا سفل   هناك ي  ه نم 

ل اا بانعماان , وريا  ل اا  وتكميال وتلاك ن ايتاان طبيعيتاان لنرطاي البارء     إماا اساترامي علاى الفطارة الرويماي , ي اذه
ي   ياة النميم     وإما ان را  عان الفطارة الرويماي  المررر بالعمل الرالح     ي   واصلي ي  الن اعي إلى كمال ا

 الج ايم عن النفخي انل يي     ي   واصلي ي  الن اعي إلى درك ا المررر ي   يااة وانرطاو انرياو م  النكسي ,, و 

.  

إلاى ااعاي كمال اا    الرويماي ثم تتجلى قيمي انعماان يا   يااة اننساان     إناه المرتراى الاذي ترال فياه الفطارة ومن
ل اا مواقا  رطاهاا يا  المرتراى الرااعر إلاى  يااة  عةشا  ر الاذيإناه ال بال الممارود  اين الفطارة وبارئ اا   إناه الناو 

  الخالرين المةرمين  

ال ااب  إلاى أسافل  المن ارر ينرط  هذا ال بل , و ين ينطف  هذا النور , يالنتيجي ال تمياي ها  ا رتكااس يا  و ين
ياإذا هاو وقاود الناار ما   يا  الكاائن البشاري , الطاين ساايلين , وا نت ااء إلاى إهارار اآلدمياي كلياي ,  اين ياتم ض

  ال جارة سواء بسواء  

  ظل هذه ال  يري ينادى  اننسان و وي 

  يما عةذبك بعر بالرين   ألي  هللا بأ ةم ال اكمين  (   )
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تباين مراير الاذين    وبعار عةاذبك بالارين بعار هاذه ال  يراي   وبعار إدراك قيماي انعماان يا   يااة البشاريي   يماا
  ? المتين ون   ذا النور , و  عمسةون ب بل هللاينمنون , و  ي تر

علاى هاذا الن او   أو      الخلاع ألي  هللا باأ ةم ال ااكمين  (    ألاي  هللا بأعار  العاادلين  اين ع ةام يا  أمار)
  المنمنين   واير أليسل  ةمي هللا بالغي ي  هذا ال ةم على المنمنين

قاارأ أ ااركم)والتين  يااإذا ياا  ال اارين المريااوو عاان أ اا  هرياارةو  واضااح   وال ةمااي بااار.ة     وماان ثاام ورد والعاار 
   لى وأنا على ذلك من الشاهرين       . . والزيتون(يأتى نررهاو)ألي  هللا بأ ةم ال اكمين  (    يليرل
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 العلع سورة

 

نَساَن ِمْن َعَلٍع )1ِباْسِم َربَِّك ال ِذي َرَلَع ) اْقَرأْ    (2( َرَلَع انِْ

  العلع سورة

  بسورة العلع تعريف

ا تاراء ليسال وثيراي   قاا   ايرهاا هذه السورة هو أو  ما نز  مان الرارنن باتفااق   والرواعاا  التا  تاذكر نازو  مطل 
  قاللو -رض  هللا عن ا  -عن عروة , عن عائشي  , الزهري  انمام أ مرو رثنا عبر الر.اق ,  رثنا معمر  ن

إ  هااء  مثال يلاع  رؤياا الاو   الرؤياا الراادقي يا  الناوم , يكاان   يارى  أو  ما  رو باه رساو  هللا [   و مان"
اللياال  ذوا  العارد , قبال أن  -وهاو التعبار  - فياه الربح   ثم  ب  إليه الخالء   وكان عخلاو بغاار  اراء ييت نان

  ااار  اراء   يرها  إلاى ررعجاي ييتازود لمثل اا    تاى هااءه ال اع وهاو يا ثام ينازو إلاى أهلاه , ويتازود إلاى ذلاك  
اقارأ   :يراا  اقارأ   قا وماا أناا براارو , قا ويأراذن  يغطنا   تاى  لا  منا  الج ار   ثام أرسالن :يراا  يجااءه الملاك ,

يرااا واقرأ   يرللوماا أنااا برااارو    أرساالن  يرللوماا أنااا براارو , يأرااذن  يغطناا  الثانياي  تااى  لاا  منا  الج اار , ثاام
الاذي رلاع   رلاع اننساان مان علاع   اقارأ ورباك ا كارم   الاذي  رباك باساميأراذن  يغطنا  الثالثاي , ثام قاا و)اقرأ 

 , ماا لام ععلام(    يرها    اا رساو  هللا [   و ترها   اوادره ,  تاى درال علاى ررعجاي اننساان علام باالرلم   علام

قار رشايل  وأربرهاا الخبار   وقاا و  ? ماال  عاا ررعجاي:يراا يرا    .ملون  .ملون    يزملوه  تى ذه  عناه الاروو ,
هللا أ ارا   إناك لترال الار م , وترارق ال ارين , وت مال الكال  عخزياك على نفس    يرالل لهوكال   أبشر فوهللا  

 على نوائ  ال ع   ثم انطلرل به ررعجي  تى أتل باه ورقاي  ان نويال  ان أسار  ان عبار وتعين , وترري الضيف ,

الكتاا  العربا   عةتا  امرأ قر تنرر يا  الجاهلياي   كاان ن قر  , وهو ا ن عم ررعجي أر  أ ي ا   وكان  العزى 
قار عما    يرالال ررعجايوأي ا ان عام ,  كبيارا وكان شيخا -ما شاء هللا أن عةت   -, وكت  العبرانيي من اننجيل 

يااأربره رسااو  هللا [   و بمااا رأى   يرااا  ورقيوهااذا  ? تاارى  اساام  ماان ا اان أريااك , يرااا  ورقاايوا ن أراا  , مااا
ليتن  يي ا هاذو , ليتنا  أكاون  ياا  اين عخرهاك قوماك   يراا  رساو  هللا [    . ذي أنز  على موسىالناموس ال

 أنرارك هام     يراا  ورقايونعم   لام عاأ  رهال قا  بماا هلال باه إ  عاودي , وإن أدركنا  يوماك مخرها  وو  أو

  من  رين الزهري      ينالر ي نررا من.را   ثم لم ينش  ورقي أن توي        الخ    وهذا ال رين مخرج ي 

  عن عبر هللا  ن الزبير   قا و -بإسناده  -الطبري  وروى 

يرللوماا اقارأ   يغتنا   تاى  .  نم  من ديباج فيه كتا    يرا واقرأ -وأنا نائم  -قا  رسو  هللا [   وويجاءن  "
يتاراء مان أن ععاود إلا  بمثال ماا وماا أقاو  ذلاك إ  ا ? ظننال أناه الماو    ثام أرسالن  يراا واقرأ   يرللومااذا أقارأ
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رلاع       إلاى قولاهوعلم اننساان ماا لام ععلام قا ويررأتاه   ثام انت اى , ثاام  الاذي صان   ا    قاا و اقارأ باسام رباك
مان  علا  وهببال مان ناوم  , وكأنماا كتا  يا  قلبا  كتاباا   قاا وولم عةان مان رلاع هللا أبغاض . عنا  انرار 

لشااعر أو مجناون      - نفساه ععنا  -ر إلي ماا , قا وقلالوإن ا بعار شااعر أو مجناون   كنال   أطياع أن أنظا
نفسااا  مناااه يضقتلن اااا يضساااتري ن    يضطااار ن ت ااارة   اااا عنااا  قاااريش أ ااارا    عمااارن إلاااى  اااالع مااان الجبااال

سامعل صاوتا مان الساماء عرو وعاا م مار   أنال رساو  هللا  الجبال قا ويخرهل أرير ذلك    تى إذا كنل ي  وس 
إلاى الساماء , ياإذا هبريال يا  صاورة رهال صاا  قرمياه يا  أياع الساماء عرو وعاا  رأسا  ل   قاا  يريعالوأناا هبريا

أتااأرر ,  ومااا رسااو  هللا وأنااا هبرياال   قا ويوقفال أنظاار إليااه , وشااغلن  ذلااك عماا أرد  , يمااا أتراارم أناال م مار
ذلك , يماا .لال واقفاا ماا أترارم كا رأيتاه وهعلل أصر  وه   عنه يا  أيااق الساماء , ياال أنظار يا  نا ياي من اا إ 

ياا  طلباا  ,  تااى  لغااوا مةااي ورهعااوا إلي ااا وأنااا واقاا  ياا   رساال ا أمااام  , و  أرهاا  ورائاا  ,  تااى بعثاال ررعجااي
  راهعا إلى أهل              وانرريل مةان      ثم انرر  عن 

  رواه ا ن إس اق مطو  عن وه   ن كيسان عن عبير أعضا     وقر

باه وتركنااه , أو تلبثناا  مررناا هذا ال ادة الذي طالما قرأناه يا  كتا  السايرة ويا  كتا  التفساير , ثام هنا أمام وقفل
  عنره قليال ثم هاو.ناه  

ياإن هوانا  كثيارة  ,  ادة ضخم   ضخم هرا   ضخم إلى اير  ر   وم ما  اولنا الياوم أن ن اي  بضاخامته إنه
  منه ستظل رارج ترورنا  

الل ظاي التا  تام يي اا  وهاذه ته   وضخم  ر لته   وضخم بآثاره ي   يااة البشاريي هميعاا     ادة ضخم ب  ير إنه
  ي  تاريخ ا الطويل   ا ر  ه  أعظم ل ظي مر    ذه -بغير مبالغي  -هذا ال ادة تعر 

    يري هذا ال ادة الذي تم ي  هذه الل ظي   ما

يالتفال إلاى  -يا  عليائاه  - تكارم لمتكبار , مالاك الملاك كلاه , قارأن هللا هل هالله , العظيم الجبار الر ار ا   يرته
 الخل يايالكاون   عةااد يارى اسامه ا ر    وكارم هذه أركاان هذه الخليري المسماة باننسان , الرابعي يا  ركان مان

 -ه يرياار الاذي من اا ليةااون ملتراى ناوره انل ا  , ومسااتودو  ةمتاه , وم اب  كلماتاه , وممثاال قارره وا ار بارتياار
    ذه الخليري   -سب انه 

  يراي  -قرر طاقتاه  -   يري كبيرة   كبيرة إلى اير  ر   تتكش  هوان  من عظمت ا  ين يترور اننسان وهذه
الم ارودة ال ادثاي الفانياي   ثام عستشاعر وقا   العبودعاي ا لوهياي المطلراي ا .لياي الباقياي   ويتراور يا  ظل اا   يراي

 اننسااان    ويتااذوق  ااالوة هااذا الشااعور   ويتلراااه بالخشااوو والشااةر والفاار  المخلااوق  ذاهااذه العناعااي الربانيااي   اا

ياا  ذلاك الااركن  اننساان وهاو يترااور كلماا  هللا , تتجااو    ااا هنباا  الوهاود كلااه , منزلاي ل اذا . . وا  ت اا 
  المنزوي من أركان الوهود الضليلي  
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  د لي هذا ال ادة   وما

المناان   عةايض مان  الاودود أناه ذو الفضال الواسا  , والر ماي الساابغي , الكاريم - ساب انه يا  هانا  هللا - د لتاه
  الذاتيي الكريمي   صفاته عطائه ور مته  ال سب  و  علي , سوى أن الةيض والعطاء بعض

شاةرها   وأن و  عملاك أن ع , قر أكرمه كرامي   عةاد يتراورها -سب انه  -أن هللا  -ي  هان  اننسان  - ود لته
هاذه     أن ياذكره هللا , ويلتفال إلياه , ويراله باه  . هذه و رها   ين ض ل ا شةره ولو قضى عمره راكعا سااهرا  

بةلماتااه   وأن تراابح ا ر      مسااةنه     م بطااا ل ااذه الكلمااا  التاا   إليااه , ويختااار ماان هنسااه رسااو  يااو  
  الوهود ي  رشوو وا ت ا    هنبا  تتجاو    ا

يا  ت ويال را  التااريخ ,   ارأ  نثار هذا ال ادة ال ائل ي   ياة البشريي كل ا يرر  رأ  منذ الل ظي ا ولاى   مايأ
الج اي التا  يتطلا  إلي اا اننساان ويتلراى عن اا  ت ارد  منذ أن  رأ  ي  ت ويل ر  الضمير اننسان      مناذ أن

      إنما ه  السماء والو   انل     ا ر  ولي  ال وى  ليسل تروراته وقيمه وموا.ينه     إن ا

ورعايتاه المباشارة  هللا هاذه الل ظاي عاا  أهال ا ر  الاذين اساترر  يا  أروا  ام هاذه ال  يراي     يا  كنا  ومناذ
وصاغيره   ع ساون ويت ركاون ت ال عاين هللا    كبياره الظااهرة   عاشاوا يتطلعاون إلاى هللا مباشارة يا  كال أمارهم  

رطاااهم ياا  الطريااع رطااوة رطااوة   تااردهم عاان الخطااأ وترااودهم إلااى  يتنراال -سااب انه  -ويتوقعااون أن تمتاار يااره 
 ويفرال كانوا يبيتون ي  ارترا  أن يتنز  علي م من هللا و   ع رث م بما ي  نفوس م , ليلي الروا      وي  كل

  ي  مشةالت م , ويرو  ل مورذوا هذا ودعوا ذاك  

هاذه الرالي الظااهرة المباشارة  يي اا ثاي والعشارين عاماا التالياي , التا  اساتمر كانل يترة عجيبي  راا   يتارة الثال ولرر
الذين عاشاوها   وأ ساوها   وشا روا  ارأها ون ايت اا   وذاقاوا  إ   ين البشر والمض ا على   يترة   يترور   يرت ا

 وإلاى أيان انت اوا     وها  يار هللا تنرال رطااهم يا  الطرياع   ورأوا مان أيان  ارأوا وأ ساوا  االوة هاذا ا تراا   

الكاون الظااهر ,  يا  هائلي   تراس بأي م ياس من مرايي  ا ر    مسايي يا  الضامير   تعارل ا مساايي مسايي
والتلراا  ماان الساماء    ااين ا سااتمراد ماان  ا ر  و  عماثل اا بعاار  ااين ا هارام والعااوالم   المسااايي  اين التلراا  ماان

وانساالم    اين البشاريي والربانياي , وها  أبعار مماا  اين ا ر  والساماء  الجاهلياي ال وى وا ستمراد من الو    اين
  ا هرام   عالم ي 

انترال رساو  هللا [     ينماا ععريون مذاق ا   ويرركون  الوت ا   ويشعرون ب يمت ا , وي سون وق  يرران ا وكانوا
  عةاد العرل يترورها لو  أن ا وقعل  را     و إلى الرييع ا على , وانرطعل هذه الفترة العجيبي الت 

 ناا  انطلاع  و ] هللا بعار ويااة رساو  -رضا  هللا عن ماا  -قا وقا  أ و بةار لعمار  -رض  هللا عنه  -أن   عن
كماا كاان رساو  هللا [   و يزورهاا   يلماا أتياا إلي اا بةال   يراا  ل اوماا  نزورهاا -رضا  هللا عن اا  -إلى أم أعمن 

هللا ريار لرساو   عنار تعلماين أن ماا عنار هللا ريار لرساو  هللا [   و   قالالو لى , إنا   علام أن مااأماا  ? يبةيك
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البةاااء , يجعااال يبةيااان مع ااا       [  علااى هللا [   و ولكان أبةاا  أن الااو   قاار انرطاا  ماان السااماء   ي يجت مااا
  أررهه مسلم و      

أن يارة هللا ا ر  ومان  وإلاى ذ تلك الل ظي إلى هاذه الل ظاي ,ظلل نثار هذه الفترة تعمل ي   ياة البشر من ولرر
  علي ا  

  الو     من ال وى   من ولر اننسان من هرير باستمراد قيمه من السماء   من ا ر  , واستمراد شريعته لرر

هاو مفارق ال ارة  هاذا ت و  را  التااريخ كماا لام يت او  مان قبال قا  , وكماا لام يت او  مان بعار أعضاا   وكاان لرر
تطمس ا ا  اراة   وقاام يا  الضامير  و  الطريع   وقامل المعالم ي  ا ر  واض ي عاليي   عطمس ا الزمان ,

اتضاح بمثال هاذه الراورة , ولام عجا ء بعاره تراور يا  مثال  أن اننساان  تراور للوهاود ولل يااة ولل ايم لام عسابع
قعيتاه ومالءمتااه لل يااة اننساانيي   ولرار اسااترر  ا ر  هميعاا , ما  وا اعتبااارا  شاموله ونرااعته وطالقتاه مان

 ا  عان  مان المن ن انل   ي  ا ر    وتبينل رطوطاه ومعالماه   )لي لاك مان هلاك عان  يناي وي ياا هذا قواعر
  عن قرر   وا لتواء  يني(      امو  و  إ  ام   إنما هو الضال  عن علم , وا ن را  عن عمر ,

ا ر  وانت اى ع اار    هااذه الل ظاي الفريارة   ال ااادة الكاون  الااذي ا تارأ بااه ع ار ياا ال اادة الفااذ يا  تلااك  إناه
سجلته هنباا  الوهاود كلاه وها  تتجااو  باه ,  والذي والذي كان يرقانا ي  تاريخ البشر   ي  تاريخ أمي و  هيل  

و  ينسااها   وأن ياذكر هاذا الضامير الياوم علاى تلاك الاذكرى العظيماي  يتلفال وسجله الضامير اننساان    وبرا  أن
  هرير لونسانيي لم عش ره إ  مرة وا رة ي  الزمان       ميالد دائما أنه

إلاى مواقا  و اوادة يا   تشاير شأن المرط  ا و  من السورة   يأما بريت ا يواضح أن ا نزلل فيما بعر   ي ا  ذلك
ة , والج اار بالمبااادة , وقيااام المشااركين الاارعو  إ ااال  الساايرة لاام تجاا ء إ  متااأررة , بعاار تكليااف الرسااو  [   و

  تعالى ي  السورةو)أرأيل الذي ين ى عبرا إذا صلى  (      الخ قوله بالمعارضي   وذلك ما عشير إليه

بعار هاذا المطلا  المترارم    تضامنت ا هناك تناسرا كامال  ين أهزاء السورة , وتسلسال ي  ترتيا  ال راائع التا  ولكن
  و رة منسري متماسةي    عجعل من السورة كل ا 

علام اننساان ماا لام  . باالرلم اقارأ باسام رباك الاذي رلاع   رلاع اننساان مان علاع   اقارأ ورباك ا كارم   الاذي علام)
  ععلم(   

ماا توهاه , يا  أو  ل ظاي مان  أو  السورة ا ولى من هذا الررنن , ي   تبرأ باسم هللا   وتوهه الرسو  [   و إن ا
طرياع الارعوة التا  ارتيار ل اا     توه اه إلاى أن  ي  مض ا على , وي  أو  رطوة من رطواتهل ظا  اتراله بال

  . عررأ باسم هللاو )اقرأ باسم ربك( 
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  من صفا  الر  بالرفي الت    ا الخلع والبرءو )الذي رلع(  وتبرأ

  العالري جامرةال تخريورلع اننسان ومبرأهو)رلع اننسان من علع(    من تلك النرطي الرمويي ثم

 

 

نَساانَ  ( َعل امَ 4( ال اِذي َعل اَم ِبااْلَرَلِم )3َوَرب اَك اْ َْكاَرُم ) اْقاَرأْ  نَسااَن َلَيْطَغاى )5َماا َلاْم َعْعَلااْم ) انِْ  ر نهُ  ( َأن6( َكاال  ِإن  انِْ

  (7اْسَتْغَنى )

تار  علاى قررتاه   يمان كرماه  ماا ع ياوق من ذلك المنشاأ الراغير السااذج التكاوين   يتار  علاى كارم الخاال . بالر م
اقاارأ وربااك ا كاارم , الااذي علاام بااالرلم   علاام اننسااان مااا لاام ):ييااتعلم رياا  هااذا العلااع إلااى درهااي اننسااان الااذي ععلاام

  ععلم(   

ر ثام كانال هاذه النرلاي التا  تاري ومن لنرلي بعيرة هرا  ين المنشأ والمرير   ولكن هللا قادر   ولكن هللا كريم   وإن ا
  الرؤوس  

الرلام كاان وماا يازا  أوسا    ن هانا  هاذه ال  يراي تبار.   يراي التعلايم     تعلايم الار  لونساان)بالرلم(      وإلاى
ال  يرااي إذ ذاك   ااذا الوضااو  الااذي نلمسااه اآلن  هااذه وأعمااع أدوا  التعلاايم أثاارا ياا   ياااة اننسااان     ولاام تكاان

 كان ععلم قيمي الرلم , فيشير إليه هذه انشارة ي  أو  ل ظاي مان - انه سب - هللا ونعريه ي   ياة البشريي   ولكن

الاذي هااء   اا لام  الرساو  الرسالي ا ريارة للبشاريي   يا  أو  ساورة مان ساور الرارنن الكاريم     هاذا ما  أن ل ظا 
الرارنن   لاو  أناه لاو كاان هاو الاذي عراو  هاذا  ا ولاى عةان كاتباا باالرلم , وماا كاان ليبار. هاذه ال  يراي مناذ الل ظاي

  الو   , ولو  أن ا الرسالي  

ععلام   وكال ماا عفاتح لاه  ماا تبر. مررر التعليم     إن مررره هو هللا   منه عستمر اننسان كل ما علام , وكال ثم
ي او مان هنااك   مان ذلاك المرارر الوا ار ,  . نفساه من أسرار هذا الوهود , ومان أسارار هاذه ال يااة , ومان أسارار

  ي  هناك سواه  الذي ل

  ااذا المرطاا   , ا علااى المرطاا  الوا ار الااذي نااز  ياا  الل ظاي ا ولااى ماان اترااا  الرساو  [   و بااالمض وب اذا
  وضعل قاعرة الترور انعمان  العريضي    

ى وباسام هللا تساير   وإلا . تبارأ أمر   كل  ركي   كل رطوة   كل عمل   باسم هللا   وعلى اسام هللا   باسام هللا كل
  هللا تتجه   وإليه ترير  
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واننساان ياتعلم ماا ياتعلم ,  . . هاو الاذي رلاع   وهاو الاذي علام   يمناه البارء والنشاأة , ومناه التعلايم والمعرياي  هللا
  علم    )علم اننسان ما لم ععلم(    والذي ويعلم ما ععلم     يمررر هذا كله هو هللا الذي رلع

هاا  التاا  ظلاال تراار   ا ولاى , التاا  تلراهاا قلاا  رسااو  هللا [   و ياا  الل ظاايال  يرااي الررننيااي ا ولااى  وهاذه
   وصف ا قاعرة انعمان ا ولى   .  ياته شعوره , وترر  لسانه , وترر  عمله واتجاهه , بعر ذلك طوا 

يلخاي  ريار المبااد  هارى انماام شام  الارين أ او عبار هللا م مار  ان قايم الجو.ياي يا  كتاباهو .اد المعااد يا  قاا 
  هري رسو  هللا [   و ي  ذكر هللاو

وا ه   وكاان أماره ون ياه  وماا كان النب  [   و أكمل الخلع ذكرا هلل عز وهل    ل كان كالمه كله يا  ذكار هللا"
وأ ةامااه وأيعالااه ووعااره ووعيااره ذكاارا منااه لااه ,  وصاافاته وتشااريعه لضمااي ذكاارا منااه هلل , وإرباااره عاان أسااماء الاار 

 وتسابي ه ذكارا مناه لاه , وساناله ودعااؤه إعااه ورابتاه ورهبتاه ذكارا مناه لاه   وت مياره بآ ئاه وتمجيارهوثنااؤه علياه 

ذكاره هلل عجاري ما   وكاان وصمته ذكرا منه له برلباه   يكاان ذاكارا هلل يا  كال أ ياناه وعلاى هميا  أ والاه   وسةوته
  وظعنه وإقامته   , هونزول أنفاسه قائما وقاعرا وعلى هنبه , وي  مشيته وركوبه , وسيره

كاان إذا ها  مان الليال  عائشاي وكاان إذا اساتير  قا وال مار هلل الاذي أ ياناا بعار ماا أماتناا وإلياه النشاور   وقالال"
وضاايع يااوم ال يامااي عشاارا , ثاام عسااتفتح  الاارنيا كباار عشاارا , وهلاال عشاارا , ثاام قااا والل م إناا  أعااوذ بااك ماان ضاايع

 ر متاك وأساألك لذنب قا و  إله إ  أنل سب انك   الل م أستغفرك الليل منالرالة   وقالل أعضاوكان إذا استير  

الوهاا    ذكرهاا أ او داود     أنال الل م .دن  علما , و  تز  قلب  بعر إذ هريتن  وه  ل  مان لارنك ر ماي , إناك .
ال مار وهاو علاى كال شا ء   شريك له , لاه الملاك ولاه  , و ره وأربر أن من استير  من الليل يرا و   إله إ  هللا

الل ام اافار لا  :قاا  و  إله إ  هللا  هللا أكبر و   و  و  قوة إ  باهلل العل  العظيم ثام هللا قرير , ال مر هلل وسب ان
  . "البخاري  , أو دعاء نرر استجي  له   يإن توضأ وصلى قبلل صالته  ذكره

اآلعاا  الخاواتيم مان  العشار ساتير  ريا  رأساه للساماء , وقاا ا ن عباس عنه [   و ليلي مبيته عنرهوإنه لما ا وقا 
ثام قاا        الل ام لاك ال مار أنال ناور الساماوا  (الاخ سورة ن  عمران     )إن ي  رلع الساماوا  وا ر       

السماوا  وا ر  ومان ياي ن   ولاك ال مار أنال ال اع , ووعارك ال اع  قيم واآلر  ومن يي ن   ولك ال مر أنل
 لاك  ع , والجني  ع , والنار  اع , والنبياون  اع ,  م مار  اع , والسااعي  اع   الل ام ولراؤك ال ع , , وقولك

ماا قارمل وماا  لا  أسالمل , وباك نمنال , وعلياك توكلال , وإلياك أنبال , وباك راصامل , وإلياك  اكمال , يااافر
    باهلل العل  العظيم    قوة إ و  أرر  , وما أسرر  وما أعلنل   أنل إل     إله إ  أنل , و   و 

وإساراييل , يااطر  وميةائيال كاان إذا قاام مان الليال قاا و  الل ام ر  هبرائيال -رض  هللا عن ا  -وقر قالل عائشي "
فيما كانوا فيه عختلفون , اهارن  لماا ارتلا  فياه  عبادك السماوا  وا ر  , عالم الغي  والش ادة , أنل ت ةم  ين

  إلى صرا  مست يم     وربما قاللوكان عفتتح صالته  ذلك   تشاء ري منمن ال ع بإذنك , إنك ت 
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  صوته   بالثالثي وكان إذا أوتر رتم وتره بعر يرااه برولهوسب ان هللا الرروس [ ثالثا و ويمر"

أضاال , أو أ.  , أو  أو وكااان إذا راارج ماان  يتااه عرو وبساام هللا توكلاال علااى هللا , الل اام إناا  أعااوذ بااك أن أضاال"
  ظلم أو أظلم , أو أه ل , أو عج ل عل    [  رين ص يح و  أ

بااهلل عراا  لهوهاريل وكفيال  إ  وقا  [   و من قا  إذا ررج مان  يتاه بسام هللا توكلال علاى هللا و   او  و  قاوة"
  ووقيل وتن ى عنه الشيطان   [  رين  سن و  

يا  قلبا  نااورا ,  اهعال الفجار وهااو عراو والل م وإناه راارج إلاى صاالة-ليلااي مبيتاه عناره  -وقاا  ا ان عبااس عناه "
واهعال مان رلفا  ناورا , ومان أماام   , ناورا واهعال يا  لساان  ناورا , واهعال يا  سامع  ناورا , واهعال يا  براري 

  الل م أعظم ل  نورا     , نورا نورا , واهعل من يوق  نورا , واهعل من ت ت 

ماا رارج رهال  ":[ ر الخارريوقا وقا  رساو  هللا [  وقا  يضل  ن مار.وق عان عطياي العاوي  , عان أ ا  ساعي"
إلياك , ياإن  لام أرارج بطارا و   ممشااي مان  يتاه إلاى الراالة يراا والل م إنا  أساألك ب اع الساائلين علياك , وب اع

وا تغاء مرضاتك , أسألك أن تنرذن  مان الناار وأن تغفار لا   , سخطك أشرا و  رياء و  سمعي , وإنما ررهل اتراء
 وه اه  علياه الاذنو  إ  أنال   إ  وكال هللا باه سابعين ألا  ملاك عساتغفرون لاه , وأقبال هللا عغفار يإناه   ذناوب  ,

   تى عرض  صالته    

وسالطانه الرارعم ,  , الكاريم أ و داود عنه [   و أناه كاان إذا درال المساجر قاا  أعاوذ بااهلل العظايم , وبوه اه وذكر
  اليوم    سائر   الشيطانو ف  من من الشيطان الرهيم   يإذا قا  ذلك قا

لا  أ اوا  ر متاك ,  اياتح   وو  إذا درال أ اركم المساجر يليرال وليسالم علاى النبا  [   و وليرالوالل م ] وقاا 
كاان إذا درال المساجر صالى علاى م مار ونلاه  أناه يإذا ررج يليرلوالل م إنا  أساألك مان يضالك         وذكار عناه

 رارج صالى علاى م مار ونلاه وسالم , ثام ياإذا لا  أ اوا  ر متاك     واياتح ذناوب  ,وسلم , ثم عراو والل م اافار لا  

  الل م اافر ل  ذنوب  وايتح ل  با  يضلك  :عرو 

أصابحوالل م  إذا وكاان إذا صالى الرابح هلا  يا  مرااله  تاى تطلا  الشام  ياذكر هللا عاز وهال   وكاان عراو "
صاااا يح و     وكااااان   اااارين إليااااك النشااااور     [بااااك أصااااب نا , وبااااك أمسااااينا , وبااااك ن يااااا , وبااااك نمااااو  , و 

و اره   شاريك لاه , لاه الملاك ولاه ال مار وهاو علاى  هللا عرو و أصاب نا وأصابح الملاك هلل , وال مار هلل , و  إلاه إ 
هذا اليوم ورير ما بعره , وأعاوذ باك مان شار هاذا الياوم , وشار ماا بعاره    ي  كل ش ء قرير   ر  أسألك رير ما

 الكساال وسااوء الكباار , ر  أعااوذ بااك ماان عااذا  ياا  النااار وعااذا  ياا  الرباار   وإذا أمسااى نماا ر  أعااوذ بااك

  أمسينا وأمسى الملك هلل       الخ [ ذكره مسلم و  :قا 
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قا وقالوالل م يااطر  . أمسايل مرن  بةلماا  أقاول ن إذا أصاب ل وإذا -وقا  له أ و بةر الرريع رض  هللا عنه "
ومالكه   أش ر أن   إله إ  أنال , أعاوذ باك مان  مليةه   والش ادة , ر  كل ش ءالسماوا  واآلر  , عالم الغي

أقتار  علاى نفسا  ساوءا أو أهاره إلاى مسالم   قا وقل اا إذا أصاب ل وإذا  وأن شار نفسا  وشار الشايطان وشاركه ,
  مضجعك   [  رين ص يح و    ثم ذكر أ ادين كثيرة ي  هذا البا     أرذ  أمسيل وإذا

الل ام لاك ال مار , أنال  ":عراو  ان [   و إذا اساتجر ثوباا ساماه باسامه عماماي أو قميراا أو رداء   ثاموكا" . . .
  وشر ما صن  له     [  رين ص يح و   شره كسوتنيه , أسألك ريره ورير ما صن  له , وأعوذ بك من

وال مار هلل الاذي أطعمنا   , نا ونوا ويذكر عنه [   و أناه كاان عراو  إذا انرلا  إلاى  يتاهو  ال مار هلل الاذي كفاان "
  من النار     تجيرن  وسران  , وال مر هلل الذي من عل    أسألك أن

  والخبائن     الخبن وثبل عنه ي  الر ي ين أنه كان عرو  عنر دروله الخالءو  الل م إن  أعوذ بك من"

عنا  ا ذى وعاياان     أذه  هلل الذيإذا ررج من الخالء قا و  افرانك   ويذكر عنه أنه كان عرو و  ال مر  وكان
  [ ذكره ا ن ماهي و  

  . " هللا وثبل عنه أنه وض  يره ي  انناء الذي فيه الماء , ثم قا  للر ابيو  توضأوا باسم"

والساالمي وانساالم , ربا  ورباك  , ويذكر عنه أنه كان عرو   عنر رؤيي ال ال  و  الل م أهله علينا با من وانعمان"
    [ قا  الترمذي  رين  سن و  هللا 

أ اركم يلياذكر اسام هللا تعاالى  أكل وكان إذا وض  يره ي  الطعام قا وباسم هللا   ويأمر اآلكل بالتسميي ويرو وإذا"
  ي  أوله ونرره   [  رين ص يح و   هللا , يإن نس  أن يذكر اسم هللا ي  أوله يليرلوباسم

ا ولااى   وقااام بااه  الل ظااي ا متااأثرة   ااذا التوهيااه انل اا  الااذي تلراااه ياا كاناال  ياتااه كل ااا [   و  اارقائر  وهةااذا
  تروره انعمان  على قاعرته ا صيلي العريري    

الاذي أكارم   أن ععار   وهاو كان من مرتضيا  تلك ال  يريو  يري أن هللا هاو الاذي رلاع   وهاو الاذي علام   ولرر
هااو الااذي يت اارة عنااه المرطاا  الثااان   ا ن اارا  , وهااذا اننسااان   ويشااةر   ولكاان الااذي  اارة كااان اياار هااذا

  للسورةو

 كال   إن اننسان ليطغى   أن رنه استغنى   إن إلى ربك الرهعى(   )
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َأْو َأَماَر  (11َأَرَأْياَل ِإن َكااَن َعَلاى اْلُ اَرى ) (10) َصال ى ( َعْبارًا ِإَذا9( َأَرَأْياَل ال اِذي َيْنَ اى )8ِإَلاى َربِّاَك الر ْهَعاى ) ِإن  
  (15َكال  َلِلن ل ْم َينَتِه َلَنْسَفعًا ِبالن اِصَيِي ) (14) َيَرى  ( َأَلْم َعْعَلْم ِبَأن  ّللا َ 13َأَرَأْيَل ِإن َكذ َ  َوَتَول ى ) (12) ِبالت ْرَوى 

  عساتثن   -عموماه اننساان يا   ولكان الذي أعطااه يأانااه هاو هللا   كماا أناه هاو الاذي رلراه وأكرماه وعلماه   إن
و  ععار  مرارر النعماي التا  أانتاه , وهاو المرارر  ;   عشاةر  اين ععطاى فيساتغن  -إ  مان ععرامه إعماناه 

أعطااه ر.قاه     ثاام هاو عطغاى ويفجار , ويبغاا  ويتكبار , مان  يان كااان  ثام الاذي أعطااه رلراه وأعطااه علمااه    
  . عشةر ينبغ  أن ععر  ثم

الملفاو و)إن إلاى  بالت ريار لطااا  الاذي نسا  نشاأته وأبطاره الغناى , عجا ء التعريا تبار. صاورة اننساان ا و اين
  ربك الرهعى(يأين يذه  هذا الذي طغى واستغنى  

الرهعاي إلياه يا  كال  . هللا الوقال ذاتاه تبار. قاعارة أرارى مان قواعار التراور انعماان    قاعارة الرهعاي إلاى ويا 
ساواه   إليااه يرها  الرااالح والطااالح    مرها   ركااي , يلاي  هناااكشا ء وياا  كال أماار , ويا  كاال نياي , وياا  كال 
والغنا  والفريار     وإلياه يرها  هاذا الاذي عطغاى أن رنه  . والشارير والطاائ  والعاصا    والم اع والمبطال   والخيار

  ترير ا مور     ومنه النشأة وإليه المرير     هللا استغنى   أ  إلى

ثام     الرهعاي  . . والتعلايم التراور انعماان      الخلاع والنشاأة   والتكاريم تجتما  يا  المرطعاين أطارا  وهةاذا
  والمآ  هلل و ره  ال شريكو)إن إلى ربك الرهعى(   

من ااا ,  ععجاا  عمضاا  المرطا  الثالاان ياا  الساورة الرراايرة ععار  صااورة مان صااور الطييانوصااورة مساتنكرة ثام
  ويفظ  وقوع ا ي  أسلو  قرنن  يرير  

كاذ  وتاولى   ألام  إن لاذي ين اى عبارا إذا صالى   أرأيال إن كاان علاى ال ارى أو أمار باالتروى   أرأيالأرأيال ا)
  ععلم بأن هللا يرى  ( 

و  تاندى إ  يا  أسالو   . والتعجيا  واضاح يا  طريراي التعبيار , التا  تتعاذر مجارات اا يا  لغاي الكتاباي والتشاني 
    رفي وسرعي  الخطا  ال     الذي ععبر باللمسا  المترطعي ي

  .(? أرأيل(  أرأيل هذا ا مر المستنكر   أرأيته عر   )أرأيل الذي ين ى عبرا إذا صلى)

ويتعار  لاه  عرال   ين تضم شناعي إلى شناعي   وتضا  بشاعي إلى بشاعي   أرأيل إن كان هاذا الاذي أرأيل
ين ااه   ما  أناه علاى ال ارى , نمار  مان من ين اه عن صاالته     إن كاان علاى ال ارى أو أمار باالتروى   ثام ين ااه

  أررى أشر نكرا  )أرأيل إن كذ  وتولى  (  يعلي بالتروى     أرأيل إن أضا  إلى الفعلي المستنكرة
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يارى تكذيباه وتوليااه   (? يارى  عجا ء الت ريار الملفاو  كماا هااء يا  ن اعاي المرطا  الماضاا و)ألم ععلام باأن هللا هناا
يارى   وللرؤياي ماا بعارها  )ألام ععلام باأن هللا  . باالتروى  ى , وهو على ال ارى , نمارويرى ن يه للعبر المنمن إذا صل

  يرى  ( 

الت ريار ال اسام  عجا ء مشا ر الطيياان الاذي عرا  يا  وهاه الارعوة ويا  وهاه انعماان , ويا  وهاه الطاعاي , وأماام
الناصاايي   ناصايي كاذبااي راطلااي   لنسافعا ب ينتاه الارادو ا رياار , مةشاويا ياا  هاذه الماارة   ملفوياااو كاال   لاالن لام

  يليرو نادعه   سنرو الزبانيي  

  .(بالناصيي ت رير ي  إبانه   ي  اللف  الشرير العنيفو)كال   للن لم ينته لنسفعا إنه

 

 

َباِنَييَ  ( َسَنْروُ 17( َيْلَيْرُو َناِدَعه )16َكاِذَبٍي َراِطَلٍي ) َناِصَييٍ    (19اْسُجْر َواْقَتِرْ  )َكال  َ  ُتِطْعُه وَ  (18) الز 

والناصاييوالجب ي   أعلاى مةاان  . لنسافعن(  ذا اللفا  الشارير المراور بجرساه لمعنااه   والساف وا رذ بعنا )هةاذا
تسات ع الساف  والرروو)ناصايي كاذباي راطلاي(  وإن اا  ناصايي يريعه الطاةيي المتكبار   مرارم الارأس المتشاامخوإن ا

 يارعو مان ععتاز   ام مان أهلاه وصا بهو)يليرو نادعاه(أما ن ان يإننا)سانرو أن لل ظي سف  وصارو   يرار عخطار لاه

  الشراد الغالظ     والمعركي إذن معرويي المرير  (الزبانيي

والثباا  علاى إعماناه  انصارار ضوء هذا المرير المتخيل الرعي      تختم السورة  توهيه المنمن الطائ  إلاى وي 
  وطاعته    

  سجر , واقتر   (كال     تطعه , وا)

والمباادة   ودو  بالطاعاي   تطا  هاذا الطااا  الاذي ين اى عان الراالة والارعوة   واساجر لرباك واقتار  مناه ! كاال
  هذا الطاا    الناه  دعه للزبانيي  

أ اا  ه ال إذ ماار  يا  قار نزلاال -عاارا المرطا  ا و  من ااا  -ورد  بعاض الرواعااا  الرا ي ي بااأن الساورة  ولرار
عان هاذا   وتوعاره   ياأال  لاه رساو  هللا  أن ك [   و وهو عرل  عنر المرام   يرا  [ عا م مر   ألم رسو  هللا 

رسااو  هللا [   و بخناقااه وقااا  لااهو أولااى لااك ثاام أولااى يرا وعااا  يي ااا [   و وانت ااره     و ولعل ااا هاا  التاا  أرااذ
لاو  عبااس هللاو)يليارو نادعاه      (وقاا  ا ان أما  هللا إن   كثر هذا الوادي نادعا , يأنز  ? م مر بأي ش  ت ردن 

طاائ  عا ار داو إلاى هللا    مانمن دعا نادعه  رذته مالئكاي العاذا  مان سااعته   ولكان د لاي الساورة عاماي يا  كال
باالروة     والتوهياه الرباان  ا ريارو)كال      ويختاا  وكال طاا  باا  ين اى عان الراالة , ويتوعار علاى الطاعاي ,

  اقتر (   تطعه واسجر و 
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  تتناسع مراط  السورة كل ا وتتكامل إعراعات ا       وهةذا
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 الررر سورة

 

اْن َأْلاِ  َشاْ ٍر ) (2) اْلَرْررِ  ( َوَما َأْدَراَك َما َلْيَليُ 1َأنَزْلَناُه ِي  َلْيَلِي اْلَرْرِر ) ِإن ا وُ   اْلَماَلِئَكايُ  ( َتَناز  ُ 3َلْيَلُي اْلَرْرِر َرْير  مِّ َوالار 
ن ُكلِّ َأْمٍر )   (5َ ت ى َمْطَلِ  اْلَفْجِر ) ِه َ  ( َساَلم  4ِييَ ا ِبِإْذِن َربِِّ م مِّ

  الررر سورة

  بسورة الررر تعريف

وةبطاي وا ت اا    ليلاي  يار  ي  هذه السورة عن تلك الليلي الموعودة المشا ودة التا  ساجل ا الوهاود كلاه يا  ال رين
الررنن على قل  م مر [   و ليلاي ذلاك ال ارة  هذا ا على   ليلي  رء نزو  ا ترا  المطلع  ين ا ر  والمض

ويا  د لتاه , ويا  نثااره يا   يااة البشاريي هميعاا   العظماي التا   , عظمتاه العظيم الذي لم تشا ر ا ر  مثلاه يا 
ريار مان ألا   الرارر ليلايالبشاريو)إنا أنزلنااه يا  ليلاي الرارر   وماا أدراك ماا ليلاي الرارر  (   ) اندراك   ع اي    اا

  ش ر(   

السااري الرائاع الاودود    ال اادو الررننيي الت  تذكر هذا ال رة تكاد تر  وتنير    ل ه  تةيض باالنور والنرو 
وناور المالئكاي والارو  وهام يا  ااروهم وروا  ام طاوا  الليلاي (الرارر ناور هللا المشارق يا  قرنناهو)إنا أنزلنااه يا  ليلاي

  :وا على  ين ا ر  والمض

متناساارا ماا  نااور  النرااو  تنااز  المالئكااي والاارو  يي ااا بااإذن رب اام ماان كاال أماار(    ونااور الفجاار الااذي تعرضااه)
الساريي ي  هذا الوهودو)ساالم ها   تاى  ا روا  الو   ونور المالئكي , ورو  السالم المرير  على الوهود وعلى

  مطل  الفجر( 

يا  ليلاي مباركاي , إناا كناا  أنزلنااه ليلاي التا  هااء ذكرهاا يا  ساورة الاررانو)إناالت  تت رة عن ا الساورة ها  ال والليلي
كناا مرسالين   ر ماي مان رباك إناه هاو السامي  العلايم(     إناا مناذرين , يي اا عفارق كال أمار  ةايم   أمارا مان عنارنا

 ياه الرارنن , هارىرمضاان , كماا ورد يا  ساورة البرارةو )شا ر رمضاان الاذي أناز  ف لياال  والمعارو  أن اا ليلاي مان

ليبلغاه إلاى النااس    [   وبينا  من ال رى والفرقان(    أي الت   رأ يي ا نزو  الررنن على قل  الرساو  [ للناس
رمضاان , ورساو  هللا [   و يت نان يا   شا ر وي  رواعي ا ن إس اق أن أو  الو   بمطل  سورة العلاع كاان يا 

  اار  راء  
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رمضاان   وبعضا ا ععااين  مان ثااار كثيارة   بعضا ا ععاين الليلاي الساابعي والعشارينورد يا  تعياين هاذه الليلاي ن وقار
ليلي من الليال  العشر ا ريارة   وبعضا ا عطلر اا يا  رمضاان كلاه   ي ا   ععين ا والعشرين   وبعض ا الوا رةالليلي

  رمضان على كل  ا  ي  أرهح اآلثار   ليال  ليلي من

والمراام   وكالهماا يتفاع ما  ذلاك  ال يماي عناه التررير والتر ير   وقار عةاون معنااهليلي الررر(    قر عةون م) :واسم ا
ولاي  أعظام مناه و  أقاوم يا  أ اراة هاذا الوهاود    . . والرساالي ال ارة الكاون  العظايم    ارة الرارنن والاو  

 د   عفيار الت ريار  والتر ير ي   ياة العبيار   وها  ريار مان ألا  شا ر   والعار التررير ولي  أد  منه كذلك على

 يااة البشار   يكام  يا  مثال هاذه المواضا  مان الرارنن   إنماا هاو عفيار التكثيار   والليلاي ريار مان ن   الشا ور يا 
ماا تركتاه هاذه الليلاي المباركاي الساعيرة  بعاض من ن   الش ور ون   السنين قر انرضال دون أن تتارك يا  ال يااة

  من نثار وت و    

وذلاك  ارون  اهاي إلاى (? الرارر ي ب يان تفاوق   يرت اا  ارود اندراك البشاريو)وما أدراك ماا ليلايمن العظما والليلي
ي   ليلي عظيمي بارتياار هللا ل اا لبارء تنزيال هاذا  . العامي التعلع با ساطير الت  شاعل  و  هذه الليلي ي  أوهام

 ا  مان رو  هللا علاى الضاامير البشاري علاى الوهااود كلاه , وإسابا  السااالم الاذي ياا الناور الرارنن   وإياضاي هااذا

يا  ا ر  والضامير    الساالم اننسانيي , وبما تضمنه هذا الررنن من عريرة وترور وشريعي وندا  تشاي  وال ياة
باعتبار هنساه الاذي ناز  يا   -ومع م هذا الررنن  , رب م راصي , بإذن -عليه السالم  -وتنزيل المالئكي وهبريل 

الساماء وا ر  يا  هاذا الم رهاان الكاون  , الاذي تراوره كلماا  الساورة تراويرا   اين هم فيمااوانتشار  -هذه الليلي 
  . . عجيبا

ذلاك الم رهاان العجيا   ونتراور ننظار الياوم مان وراء ا هياا  المتطاولاي إلاى تلاك الليلاي المجيارة الساعيرة , و اين
ي ا , ونتملى نثااره المتطاولاي يا  مرا ال الزماان تم ي الذي الذي ش رته ا ر  ي  هذه الليلي , ونتر ر   يري ا مر

 الرلو  والعرو      يإننا نرى أمرا عظيماا  راا   وناررك طرياا مان مغازى هاذه ترورا  , وي  واق  ا ر  , وي 

  الررننيي إلى تلك الليليو)وما أدراك ما ليلي الررر  (    انشارة

مان أقارار أكبار مان  يي اا قيم وأس  وموا.ين   وقر قرر يرق يي ا من كل أمر  ةيم   وقر وضعل يي ا من  ولرر
   رائع وأوضاو وقلو    أقرار أقرار ا يراد   أقرار أمم ودو  وشعو     ل أكثر وأعظم    

وعظماي هاذا ا مار  , ال ارة عن قرر ليلاي الرارر   وعان   يراي ذلاك -لج الت ا ونكر طالع ا  -تغفل البشريي  ولرر
ساالم  -ورسار  الساعادة والساالم ال  يرا   , علي اا ا وأافلته يرر  أساعر وأهمال ن ء هللا  وه  منذ أن ه لل هذ

وهب اا إعااه انساالم   ولام ععوضا ا عماا يرار  ماا ياتح علي اا مان  الاذي -الضامير وساالم البيال وساالم المجتما  
 نتااج وتاواير وساائلوال ضاارة والعماارة   ي ا  شا يي , شا يي علاى الارام مان فايض ان الماادة أ وا  كال شا ء مان

  ! المعا 
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  اا وانطلرال إلاى الماض  ريال انطفأ النور الجميل الذي أشرق ي  رو  ا مارة , وانطمسال الفر اي الوضايلي التا  لرر
ععوضااا ا شااا ء عااان ير اااي الااارو  وناااور  يلااام ا علاااى   وااااا  الساااالم الاااذي ياااا  علاااى ا روا  والرلاااو   

  الريريي إلى عليين     وطالقيالسماء

  و سابيال هيناا لينااا  ] مااأمورون أن   ننساى و  نغفال هااذه الاذكرى   وقار هعاال لناا نبيناا -المانمنين  - نون ا
كاذلك بال ارة الكاون  الاذي كاان يي اا      موصاولي  سات ياء هاذه الاذكرى يا  أروا ناا لتظال موصاولي   اا أ ارا ,

والتطلا  إلي اا يا  اللياال  العشار ا ريارة مان مان كال عاام , ومان ت ري اا  الليلاي وذلك فيما  ثنا علياه مان قياام هاذه
مان  ":كاذلك ي  الر ي ينو  ت روا ليلي الررر ي  العشر ا وارر من رمضان       وي  الرا ي ين . رمضان  

  قام ليلي الررر إعمانا وا تسابا افر له ما تررم من ذنبه      

أن عةااون  إعمانااا  الليلااي   ال يااام ياا  هااذهلااي  شااةليا  ظاهريااي   وماان ثاام قااا  رسااو  هللا [   و ياا وانسااالم
الت  اشتملل علي ا هاذه الليلاي  إعماناا  وليةاون تجاردا  الكبيرة وا تسابا      وذلك ليةون هذا ال يام است ياء للمعان 

 ومن ثام تنابض يا  الرلا    يراي معيناي   اذا ال ياام   تارتب   اذلك المعناى الاذي ناز  باه . . هلل ورلوصا  وا تسابا 

  . رننالر

وسايلي  سات ياء هاذه  المباادة انسالم  ي  التربيي يرب   ين المبادة و رائع العريرة يا  الضامير , ويجعال والمن ن
  تر  عنر  رود التفكير   و  ال رائع وإعضا  ا وتثبيت ا ي  صورة  يي تتخلل المشاعر

عاالم الضامير وعاالم  يا  ن  اا ال ركايثبال أن هاذا المان ن و اره هاو أصالح المنااهن ن يااء هاذه ال راائع وم وقار
وعان ايار طرير اا ,   عرار هاذه ال راائع  , المباادة السلوك   وأن اندراك النظري و ره ل ذه ال راائع  ارون مساانرة

  و  ي   ياة الجماعي     الفرد , و  ع رك ا  ركي دايعي ي   ياة

المان ن انساالم  النااهح  هاذا ا تساابا , هاو طار  مانالارب   اين ذكارى ليلاي الرارر وباين ال ياام يي اا إعماناا و  وهاذا
  الرويم  
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 البيني سورة

 

اينَ  َعُكاِن ال اِذيَن َكَفاُروا ِماْن أَْهاِل اْلِكتَااِ  َواْلُمْشاِرِكينَ  َلامْ  ِ َيْتُلاو1َ ت اى تَاْأِتَيُ ُم اْلَبيَِّناُي ) ُمنَفكِّ اَن ّللا  اَرًة  ُصاُ فاً  ( َرُساو   مِّ م َط  
َق ال اِذينَ 3ُت   َقيَِّمي  )( ِييَ ا كُ 2) ِإ   ِلَيْعُباُروا ّللا َ  ُأِماُروا ( َوَماا4اْلِكتَااَ  ِإ   ِمان َبْعاِر َماا َهااءْتُ ُم اْلَبيَِّناُي ) ُأوتُاوا ( َوَماا َتَفار 

يَن ُ َنَفااء َكااَة َوَذِلاَك ِدياُن الْ  َوُيِ يُماوا ُمْخِلِرايَن َلاُه الارِّ ااَلَة َوُيْنتُاوا الز  ال اِذيَن َكَفاُروا ِماْن أَْهاِل اْلِكتَااِ   ِإن   (5َ يَِّماِي )الر 
ااِلَ اِ  ُأْوَلِلاَك ُهاْم َرْياُر  ال اِذينَ  ( ِإن  6َراِلاِريَن ِييَ اا ُأْوَلِلاَك ُهاْم َشار  اْلَبِري اِي ) َهَ ان مَ  َواْلُمْشِرِكيَن ِي  َنارِ  نَمُناوا َوَعِمُلاوا الر 

  (7) اْلَبِري يِ 

  يالبين سورة

  بسورة البيني تعريف

بمةيت اا   وماا   الرواعااا  الساورة معاارودة يا  المراا   ويا  أكثاار الرواعاا  أن ااا مرنياي   وقاار ورد  بعاض هاذه
ياإن كون اا مةياي   عمةان اساتبعاده    , التررياري  ره اان مارنيت ا مان نا ياي الرواعاي , ومان نا ياي أسالو  التعبيار

قريناي مانعاي   يرار ورد ذكار أهال الكتاا  يا  بعاض الساور المرطاوو  ععتبار وذكار الزكااة يي اا وذكار أهال الكتاا   
 علاى مةي بعض أهل الكتا  الذين نمنوا , وبعضا م لام ينمناوا   كماا أن نراارى نجاران وياروا ي  بمةيت ا   وكان

  الرسو  [   و ي  مةي ونمنوا كما هو معرو    وورد ذكر الزكاة كذلك ي  سور مةيي  

إلاى هانا  الرواعاا   مرنياي ة  راائع تاريخياي وإعمانياي يا  أسالو  تررياري هاو الاذي يارهح أن ااتعار  عار والساورة
  الرائلي   ذا  

ومان المشاركين  أهاللكتاا  ا ولاى ها  أن بعثاي الرساو  [   و كانال ضاروريي لت ويال الاذين كفاروا مان وال  يراي
  ولاوا عناه بغيار هاذه البعثايو لام عةان الاذين كفارواالضاال  وا راتال  , وماا كاانوا ليت مان عما كانوا قر انت وا إليه

  كت  قيمي     يي ا أهل الكتا  والمشركين منفكين  تى تأتي م البينيورسو  من هللا يتلو ص فا مط رة , من

ارتلفاوا مان بعار ماا  إنماا الثانيايوأن أهال الكتاا  لام عختلفاوا يا  ديان م عان ه الاي و  عان اماو  فياه , وال  يراي
  من بعر ما هاءت م البيني(  إ  م وهاءت م البينيو)وما تفرق الذين أوتوا الكتا هاءهم العل

وا راتال  يا  ذات اا  التفارق  الثالثايوأن الارين يا  أصاله وا ار , وقواعاره بسايطي واضا ي ,   تارعو إلاى وال  يراي
ي يمااوا الراالة وينتاوا الزكاااة , لااه الارين  نفااء , و  مخلراين وطبيعت اا البسايطي اليسايرةو)وما أمااروا إ  ليعباروا هللا

  وذلك دين ال يمي( 
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وعملاوا الراال ا  هام ريار  نمناوا الرابعيوأن الذين كفروا بعر ما هاءت م البيني هام شار البرياي , وأن الاذين وال  يري
  : ينا البريي   ومن ثم عختل  هزاء هن ء عن هن ء ارتاليا

إن الاذين نمناوا  . البرياي ر ه انم رالارين يي اا   أوللاك هام شارالاذين كفاروا مان أهال الكتاا  والمشاركين يا  ناا ن
عرن تجري من ت ت اا ا ن اار رالارين يي اا أ ارا  هنا  وعملوا الرال ا  أوللك هم رير البريي , هزاؤهم عنر رب م

  رش  ربه     لمن , رض  هللا عن م ورضوا عنه , ذلك

ويا  التراور انعماان   . ا ريارة ة انساالميي ودور الرسااليال راائع ا ربا  ذا  قيماي يا  إدراك دور العريار وهاذه
  كذلك   نفرل ا فيما يل و

يتلاو صا فا مط اارة ,  هللا لام عةان الاذين كفاروا مان أهال الكتاا  والمشااركين منفكاين  تاى تاأتي م البينيورساو  مان)
  يي ا كت  قيمي( 

  يرتجاى ل اا صاال   ب يان م أرهاءهاا كل ااكانل ا ر  ي   اهي ماسي إلى رسالي هريارة كاان الفسااد قار عا لرر
تطرق إلى عرائار أهل اا هميعاا ساواء أهال الكتاا   قر إ   رسالي هريرة , ومن ن هرير , و ركي هريرة   وكان الكفر

  ثم  ريوها , أو المشركون ي  الجزيرة العربيي وي  راره ا سواء   قبل الذين عريوا الرعانا  السماويي من

وإ  علاى يار رساو  عةاون هاو  , الجريرة ا ويت ولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إ    ذه الرساليكانوا لينفكو  وما
صا فا مط ارة(    مط ارة مان الشارك والكفر)يي اا كتا  قيماي(   يتلو ذاته  يني واض ي يارقي ياصليو)رسو  من هللا

 وهاذه , وكتاا  الرارر , وكتاا  ال ياماي ,كما عرا  كتا  الط اارة وكتاا  الراالة  , الموضوو   والكتا  عطلع على

  يي ا كت  قيمي أي موضوعا  و رائع قيمي     -وه  هذا الررنن  -الر   المط رة 

يي اا مان كتا   وماا ثام هااء  هاذه الرساالي يا  إبان اا , وهااء هاذا الرساو  يا  وقتاه , وهااء  هاذه الرا   ومان
كياف كانال ا ر  يا   اهاي  يأماا  ر  إ  باه  و رائع وموضوعا  لت رة ي  ا ر  كل ا  رثا   ترالح ا

لم اا  كاشافي مان الكتاا  ال ايم الاذي كتباه الرهال  باقتطاا  إلاى هاذه الرساالي وإلاى هاذا الرساو  ينكتفا  يا   ياناه
الناروي  بعنوانو مااذا رساار العاالم بان طاا  المساالمين      وهاو أوضااح  ال سان  المسالم  الساير أ ااو ال سان علا 

  ي  موضوعهو قرأناه وأررر ما

  ي  الفرل ا و  من البا  ا و و هاء

التاريخ  ال رال    يكانل اننسانيي مترلياي من اررة مناذ  أدوار الررن السادس والساب  لميالد المسيح من أ   كان
 قوة تمسك  يرها وتمنع ا من التردي وقر .ادت ا ا عام سرعي يا  هبوط اا وشارة يا  ا ر  قرون   وما على وهه

وقاوة التميياز  اين الخيار  , وكان اننسان ي  هذا الررن قر نس  رالره , ينس  نفسه ومريره , ويرر رشره . ي اإسفا
والمراا يح التا  أوقاروها قار انطفاأ  مان العواصا   , والشر , وال سن والربيح   وقر رفتل دعوة ا نبياء من .من
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بعاض الرلاو  , يضاال عان البياو  , يضاال عان ضاليل   ينيار إ   ضاميف التا  هبال بعارهم , أو بريال ونورهاا
 , الفاتن الارين مان مياران ال يااة , و ذوا باا ديرة والكناائ  والخلاوا  يارارا  ارين م مان رهاا  الابالد   وقار انسا  

أو يشااال ياا  كفااا  الاارين  , وضاانا بأنفساا م , أو رةبااي إلااى الرعااي والسااةون , وياارارا ماان تكاااليف ال ياااة وهاارها
ما  الملاوك وأهال الارنيا وعااون م علاى إثم ام  اصاطلح و  والماادة   ومان برا  مان م يا  تياار ال يااةوالسياساي , والار 

  . . . بالباطل وعروان م , وأكل أموا  الناس

 تى يرر  رو  اا وشاةل ا ,  , الرعانا  العظيمي يريسي العا ثين والمتالعبين   ولمبي المجرمين والمنايرين أصب ل
والثرايااي وال ةاام والسياسااي مساار  الفوضااى  ال ضااارة ن لاام ععريوهااا   وأصااب ل م ااوديلااو بعاان أصاا ا  ا ا ولااو 

ال ةااام , وشااغلل  نفساا ا   ت ماال للعااالم رسااالي , و  لضماام دعااوة ,  وعساا  وا ن ااال  وا رااتال  وسااوء النظااام
مان  ثا تاا ظامااونضا  معاين  يات اا ,   تملاك مشارعا صاافيا مان الارين الساماوي , و  ن , معنويات اا وأيلسال يا 

  ال ةم البشري     

وقر أشار الرارنن إلاى مظااهر  . اللم ي السريعي ترور ي  إهما   الي البشريي والرعانا  قبيل البعثي الم مرعي هذه
  الكفر الذي شمل أهل الكتا  والمشركين ي  مواض  شتى    

ا ان هللا     )وقالال  المسايح لال النراارى ذلاك قولاه عان الي اود والنراارىو وقالال الي اود عزيار ا ان هللا   وقا مان
  على ش ء (    الي ود الي ود ليسل النرارى على ش ء , وقالل النرارى ليسل

يراه مبسوطتان ينفاع كياف عشااء   ل عن الي ودو وقالل الي ودوير هللا مغلولي   الل أيري م ولعنوا بما قالوا   وقوله
   

قاالواوإن هللا ثالان ثالثاي  الاذين وإن هللا هاو المسايح ا ان ماريم     )لرار كفارعن النرارىو لرر كفر الذين قاالوا وقوله
 )  

أعبر   و  أنا عا ار ماا عبارتم  ما عن المشركينو )قل عا أي ا الكايرون ,   أعبر ما تعبرون , و  أنتم عا رون  وقوله
  وايرها كثير     .   و  أنتم عا رون ما أعبر   لكم دينكم ول  دين( 

وبالجملاي لام " . . . ا ر  وراء هاذا الكفار ماا وراءه مان الشار وا ن طاا  والشاراق والخارا  الاذي عام أرهااء نوكا
ا راالق والفضايلي , و   ةوماي منسساي  أسااس تكن على ظ ر ا ر  أمي صال ي المزاج , و  مجتم  قائم على

    دين ص يح مأثور عن ا نبياء    العلم وال ةمي ,  على على أساس العر  والر مي , و  قيادة مبنيي

كفاروا  الاذينوماا كان . قيماي ثم اقتضل ر مي هللا بالبشريي إرسا  رسو  من عنره يتلو ص فا مط رة يي ا كتا  ومن
ليت ولاوا عان ذلاك الشار والفسااد إ   بعثاي هاذا الرساو  المنراذ ال اادي المباين  الكتا  الذين أوتوا ومن من المشركين

  . .  
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يا  ديان م عان ه ال  ويختلفاوا رر هذه ال  يري يا  مطلا  الساورة عااد عرارر أن أهال الكتاا  راصاي لام يتفرقاواق ولما
بعار ماا هااءهم العلام ومان بعار ماا هااءت م البيناي  مان أو عن امو  ي  الارين أو تعريار   إنماا هام تفرقاوا وارتلفاوا

  من دين م على أيري رسل مو

  ن بعر ما هاءت م البيني(   وما تفرق الذين أوتوا الكتا  إ  م)

يراار انرسااموا شاامبا  - علياه السااالم -أو  التفاارق وا راتال  مااا وقاا   اين طوائاا  الي ااود قبال بعثااي عيسااى  وكاان
يكااانوا طوائاا  رمسااي رئيساايي هاا   . التااوراة  وكتااا  م هااو -عليااه الساالم  -وأ زاباا   ماا  أن رسااول م هااو موسااى 
والساامريين     ولكال طائفاي سامي واتجااه   ثام كاان التفارق  , والغاالة سايين ,طوائ  الراروقيين , والفريسايين , واآل

مرارقا  هااء هاو أ ار أنبيااء  نا  إسارائيل ونرارهم , وقار -علياه الساالم  -ما  أن المسايح  , والنراارى   اين الي اود
اء العنياف وال راار  ار العار والمساي يين لماا  اين يرعاه مان التاوراة , وما  هاذا يرار  لا  الخاال  والشاراق  اين الي اود

  ترشعر له ا  ران   ما الذميم   و ف  التاريخ من المجا.ر  ين الفريرين

وبغاض المساي يين إلاي م  المساي يين وقر تجرد ي  أوائل الررن الساب  من ال وادة ما بغض م [ أي الي اود و إلاى"
المساي يين ياا  أنطاكياي , يأرساال م و أوقاا  الي اود ب610 , وشاوه سامعت م   يفاا  الساني ا ريارة ماان  ةام يوكااس [

علااى ثااورت م , ياذه  وأنفااذ عملااه برسااوة نااادرة , يرتاال الناااس هميعااا قااتال  ليرضا  ا مبراطاور قائااره [ ا نوسااوس و
والنراارى مارة  الي اود وإاراقاا , وإ راقاا , وتعاذيبا , ورمياا للو او  الكاسارة       وكاان ذلاك  اين , وشانرا بالسيف ,

بعن كسرى ملك ياارس هيوشاه إلاى  االد  , الروم زي ي  كتا  الخط و وي  أعام [ يوقا و ملكبعر مرة , قا  المرري
 الد الشام , وقتلوا النرارى بأهمع م , وأتوا إلاى مرار يا   وعامي الشام ومرر يخربوا كنائ  الررس , ويلسطين

 الي اود يا  م ارباي النراارى كبيرة , وسبوا مان م سابيا   ياررل ت ال  رار   وسااعرهم  أمي طلب م , وقتلوا من م

وباالد الرارس    , صاور كنائسا م   وأقبلاوا ن او الفارس مان طبرياي , وهبال الجليال , وقرياي الناصارة ومريناي وتخريا 
بالررس , وأ رقاوا أمااكن م , وأراذوا قطعاي  كنيستين ينالوا من النرارى كل منا  وأعظموا النكاعي يي م , ورربوا ل م

  بعر أن ذكر يتح الررسو -من أص ابه   إلى أن قا   وكثيرا بطرك الررسمن عود الرلي  , وأسروا 

انعرااو بالنراارى وقاتل م ,  علاى يثار  الي ود ي  أثناء ذلك بمريني صور , وأرسلوا بريت م يا   الدهام , وتواعاروا"
راوس النراارى كناائ  النراارى راارج صاور   ي وهارموا ألفاا 20يكانل  ين م  ر  , اهتم  يي ا مان الي اود ن او 

وقتال مان م كثيار   وكاان هرقال قار ملاك الاروم برساطنطينيي , والا   , قبي اي علي م وكااثروهم ياان زم الي اود هزيماي
 ماا على كسرى  تى ر ل عنه , ثم ساار مان قساطنطينيي ليم ار ممالاك الشاام ومرار , ويجارد د رها الفرس ب يلي

مناه أن يانمن م مناه وي لا   وطلباوا وقارموا لاه ال اراعا الجليلايرربه الفرس , يخرج إليه الي ود مان طبرياي وايرهاا , 
تلرااهم النراارى با ناهيال والرالبان والبخاور والشاموو  وقار ل م على ذلك , يأمن م و لا  ل ام   ثام درال الرارس ,

 ما   اودررابا , يساءه ذلك , وتوه  ل م , وأعلمه النرارى بماا كاان مان ثاورة الي وكنائس ا المشعلي , يوهر المريني

وقااموا قياماا كبيارا يا   , الفارس الفارس , وإعرااع م بالنراارى وتخاريب م الكناائ  , وأن ام كاانوا أشار نكاعاي ل ام مان
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بماا كاان مان تأميناه ل ام و لفاه ,  علي ملاه ذلاك   ياا تج و سانوا قتل م عن نررهم , و ثوا هرقل على الوقيعي   م ,
مان ايار أن  أمان م  رج عليه ي  قتل م , ياإن م عملاوا علياه  يلاي  تاىوبطارقت م وقسيسوهم بأنه    رهبان م يأيتاه

النراارى براوم همعاي يا  كال ساني عناه  ويلزماوا ععلم بما كان من م , وأن م عرومون عناه بةفاارة عميناه باأن يلتزماوا
يباع يا   باالي ود وقيعاي شانعاء أباادهم همايع م يي اا ,  تاى لام وأوقا  علاى مار الزماان والارهور   يماا  إلاى قاول م

  إ  من ير وارتفى     والشام ممالك الروم ي  مرر

بالاارم اننسااان  , وت ااين  والضااراوة وب ااذه الرواعااا  ععلاام مااا وصاال إليااه الفريرااانوالي ود والنرااارى , ماان الرسااوة"
  . "ذلك الفر  للنكاعي ي  العرو , وعرم مراعاة ال رود ي 

وارتلفاوا أو  يا  العريارة  تفرقاوا , م  أن كتا  م وا ر ونبي م وا ر  كان التفرق وا رتال   ين النرارى أنفس م  ثم
 -علياه الساالم  -وقار دار  الخالياا   او  طبيعاي المسايح  . متراتلاي   ثام تفرقاوا وارتلفاوا طوائا  متعادعاي متناايرة

 - .عم ام يا  -  أو ناساوتيي   وطبيعاي أماه ماريم   وطبيعاي الثاالوة الاذي يتاأل  مناه  هللا  هوتياي وعماا إذا كاان

ا ان ماريم(    )لرار كفار الاذين  المسايح و ةى الررنن قولين من ا أو ثالثي ي  قولهو )لرر كفر الاذين قاالواوإن هللا هاو
   ن مريم أأنل قلل للناسواتخذون  وأم  إل ين من دون هللا  (  عيسى قالواوإن هللا ثالن ثالثي( )وإذ قا  هللا عا

نراارى مرار   أو  وباين   الارين  ماا كاان  اين نراارى الشاام والرولاي الرومياي ,وكاان أشار مظااهر هاذا الخاال"
عريااارة ا.دواج طبيعاااي المسااايح , وكاااان  الملكانياااي  اااين  الملكانياااي   ,  المنويوسااايي    لفااا  أصاااح   يكاااان شاااعار

ح البشااريي وا اارة هاا  ان هياي   التاا  تالشاال يي اا طبيعااي المسااي طبيعااي المنويوسايون ععتراارون أن للسااير المسايح
 والسااب  ب ر عميع   قرار له   وقر اشتر هذا الخال   ين ال ازبين يا  الرارنين الساادس ي  كرطرة من الخل تر 

كال طائفاي تراو   . . والنراارى   تاى صاار كأناه  ار  عاوان  اين ديناين متنايساين , أو كأناه راال   اين الي اود ,
  لضررىوإن ا ليسل على ش ء  

الرولاااي  ماااذاه  و همااا  638و بعااار انترااااره علاااى الفااارس [ ساااني  641 - 610ل [ و ااااو  انمبراطاااور هرقااا"
عان الخاو  يا  الكاالم عان كناه  النااس المتراارعي وتو يارها , وأراد التويياع , وترارر  صاورة التويياع أن عمتنا 

ه إرادة وا ارة صفتان , ولكان علاي م باأن عشا روا باأن هللا لا أم طبيعي السير المسيح , وعما إذا كانل له صفي وا رة
 رال ويااق علاى ذلاك , وصاار الماذه  المناوثيل  ماذهبا رساميا للرولاي ,  631 عاام أو قضاء وا ر   ويا  صارر

 الماذاه  أتباو الكنيسي المسي يي   وصمم هرقل على إظ ار الماذه  الجريار علاى ماا عاراه مان من ومن تضم م

ماان هااذه البرعااي والت ريااف    وتباارأوا ذوه العااراء ,المخالفااي , متوسااال إلااى ذلااك بةاال الوسااائل   ولكاان ال ااب  نا اا
انمبراطاور مارة أرارى تو يار الماذاه  و سام الخاال   و ااو  وصامروا لاه واساتماتوا يا  سابيل عريارت م الررعماي  

 فياه , الراو  له إرادة وا رة   وأما المسألي ا ررى وه  نفااذ تلاك انرادة بالفعال يأرهاأ هللا ياقتن  بأن عرر الناس بأن
هميا  ه اا  العاالم الشارق     إلاى ومنا  النااس أن عخوضاوا يا  مناظراتاه   وهعال ذلاك رساالي رساميي , ذها    اا

على يار قيرار يا  مرار اساتمر عشار سانين ,  يظي  ولكن الرسالي لم ت رو العاصفي ي  مرر , ووق  اضط اد
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 قاا , وتوقار المشااعل وتسال  نارهاا علاىكانوا ععذ ون ثم عرتلون ار  يرها  ووق  ي  رالل ا ما ترشعر منه الجلود ,

يا  كاي  مملاوء بالرمال ويرماى يا  الب ار    الساجين عسيل الارهن مان الجاانبين إلاى ا ر  ويوضا  ا ش ياء تى
  إلى اير ذلك من الفظائ    

  إنماا العلام والبياان  ينررا م هذا الخال  كله  ين أهل الكتا  هميعا )من بعر ما هاءت م البيني(    يلم عةان وكان
  كان عجري م ال وى وا ن را   

  أن الرين ي  أصله واضح والعريرة ي  ذات ا بسيطيو على

وذلاك دياان ال يمي(وهاذه هاا   الزكااة وماا أماروا إ  ليعبااروا هللا مخلراين لااه الارين  نفااء , وي يمااوا الراالة وينتااوا)
  قاعرة دين هللا على انطالقو

الزكاااةو )وذلااك دياان  وإيتاااء , والمياال عاان الشاارك وأهلااه , وإقامااي الرااالة , هللا و ااره , وإرااال  الاارين لااه عبااادة
هاذه العريارة , وإنفااق للماا  يا  سابيل هللا , وهاو  عان ال يماي(    عريارة رالراي يا  الضامير , وعباادة هلل , تتارهم

ياان هللا علااى يراار  رااع انعمااان كمااا أماار بااه أهاال الكتااا  , وكمااا هااو ياا  د , الزكاااة     يماان  رااع هااذه الرواعاار
و   فياه وعريارة وا ارة , تتاوالى   اا الرساا   , ويتاوايى علي اا الرسال     ديان   اماو  . وا ار انطاالق   ديان

وب اذا التيساير   ياأين هاذا  , البسااطي تعرير   وعريارة   تارعو إلاى تفارق و  راال  , وها    اذه النرااعي , وب اذه
  كثير  من تلك الترورا  المعررة , وذلك الجر  ال

يا  صاورة رساو  مان هللا   ياي وقر هاءت م البيني من قبل يا  دعاناات م علاى أياري رسال م   ثام هااءت م البيناي , يأما
تباين الطرياع   ووضاح مراير الاذين عةفارون  يرار يتلو ص فا مط رة   ويررم ل م عريرة , واضا ي بسايطي ميسارة ,

  والذين ينمنونو

إن الاذين نمنااوا  . البرياي لمشااركين يا  ناار ه اانم رالارين يي اا أوللااك هام شارإن الاذين كفاروا ماان أهال الكتاا  وا)
عرن تجري من ت ت ا ا ن اار رالارين يي اا أ ارا  هنا  وعملوا الرال ا  أوللك هم رير البريي   هزاؤهم عنر رب م

  رش  ربه(    لمن   رض  هللا عن م ورضوا عنه , ذلك

وقار كانال الرسال تتاوالى  . انساالم الاذي هااء باه هاو الرساالي ا ريارة م مرا [   و هو الرساو  ا ريار   وإن إن
يرصاي وم لاي بعار م لاي , لمان ين رياون  بعار كلماا يسار  ا ر  لتارد النااس إلاى الراال    وكانال هنااك يرصاي

ي , يرار إلاى ا ر    اذه الرساالي ا ريارة الجامعاي الشااملي الكاملا الرساا   عن الطريع يأما وقر شااء هللا أن عخاتم
الشار الاذي    ار  علاى ا ريرة , يإما إعمان ينجاة , وإما كفر ي الك   ذلك أن الكفار  ينلاذ د لاي الفرصي ت رد 

  له , وأن انعمان د لي على الخير البال  أمره  
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هارا    ةام قااط   (البرياي إن الذين كفروا من أهل الكتا  والمشركين ي  نار ه نم رالرين يي ا   أوللك هم شر)
مااا داماال ترااوم علااى اياار إعمااان ,   ااذه  ونظم اام فياه و  م ااا    م مااا عةاان ماان صااال  بعااض أعمااال م وندا  اام

نساتري  يا  هاذا ال ةام  ي مظ ار مان مظااهر الراال  , المرطوعاي    الرسالي ا ريرة , وب ذا الرسو  ا رير  
  الرويم   الثا ل ا ترا  بمن ن هللا

  الرال ا  , أوللك هم رير البريي(  إن الذين نمنوا وعملوا)

 

 

 ِييَ اا َأَ ارًا ر ِضاَ  ّللا ُ َعاْنُ ْم َوَرُضاوا َعْناُه َذِلاَك ِلَمانْ  َراِلاِرينَ  ِعناَر َربِِّ اْم َهن ااُ  َعاْرٍن َتْجاِري ِمان َتْ ِتَ اا اْ َْنَ اارُ  َهاَزاُؤُهمْ 

  (8َرب ُه ) َرِش َ 

ا تياا    إناه انعماان      و  كن شرطه كذلك واضح   امو  فياهكذلك قاط    هرا  فيه و  م ا    ول  ةم
المسالمين   و  بمجارد كلماا  يتشارق   اا اننساان  من مجرد مولر ي  أر  ترعى انسالم , أو ي   يل عرو وإنه

فاه   ال يااةو )وعملاوا الراال ا (  ولاي  هاو الكاالم الاذي   يتعارى الشا واقا    إناه انعماان الاذي ينشا  نثااره يا 
ا ر  ,  يا  كل ما أمار هللا بفعلاه مان عباادة ورلاع وعمال وتعامال   ويا  أول اا إقاماي شاريعي هللا ه  والرال ا 

  وال ةم  ين الناس بما شرو هللا   يمن كانوا كذلك ي م رير البريي  

  هزاؤهم عنر رب م هنا  عرن تجري من ت ت ا ا ن ار رالرين يي ا أ را(   )

مان الرلااع الاذي ععةاار  والطمأنيناي رائماي ياا  نميم اا الااذي عمثلاه هناا ا ماان مان الفناااء والفاوا   لوقاماي ال هناا 
  ت ت ا , وهو يلر  ظال  النراوة وال ياة والجما    من وينغي كل طيبا  ا ر      كما عمثله هريان ا ن ار

  يرتر  السياق درهي أو درها  ي  تروير هذا النميم الم يمو ثم

  عن م ورضوا عنه(    رض  هللا)

عان قارره ياي م    الرضاا الرضاا مان هللا وهاو أعلاى وأنارى مان كال نمايم   وهاذا الراضاا يا  نفوسا م عان رب ام هاذا
الاذي عغمار الانف  بال اروء والطمأنيناي والفار   الرضاا والرضاا عان إنعاماه علاي م والرضاا   اذه الرالي  يناه وبيان م  

  الخالي العميع    

إلرااء مثال هااذه  عان اللاه  ذاتاه     )رضاا  هللا عان م ورضاوا عنااه( ين ععجاز أي تعبيار نراارتعبيار يلراا  ظ إناه
  الظال   

  ذلك لمن رش  ربه(   )
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هاذه الرالي , والشاعور  وناوو هو التوكير ا ريار   التوكيار علاى أن هاذا كلاه متوقا  علاى صالي الرلا  بااهلل , وذلك
الاذي يازيح ال اواهز , ويريا  ا ساتار ,  الشاعور ن ارا     بخشيته رشيي تري  إلى كل صال  , وتن اى عان كال ا

عخلاي المباادة ويخلاي العمال مان شاوائ  الريااء والشارك يا  كال  والاذي ويرا  الرلا  عارياا أماام الوا ار الر اار  
ربه  راا   عملاك أن عخطار يا  قلباه ظاال لغياره مان رلراه   وهاو ععلام أن هللا يارد  عخشى صورة من صوره   يالذي

  لم عربله   وإ  ينظر فيه العبر إلى ايره معه , ي و أانى الشركاء عن الشرك   يإما عمل رالي له , عمل كل

الخاا  , الاذي يتجلاى  بأسالوبه ال راائع ا ربعاي الكبيارة ها  مراررا  هاذه الساورة الراغيرة , ععرضا ا الرارنن تلاك
  برفي راصي ي  هذه السور الررار    
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 الزلزلي سورة

 

نَساُن َما َلَ ا ) (2) ( َوَأْرَرَهِل اْ َْرُ  َأْثَراَلَ ا1َلِل اْ َْرُ  ِ.ْلَزاَلَ ا )ُ.ْلزِ  ِإَذا   (3َوَقاَ  انِْ

  الزلزلي سورة

  بسورة الزلزلي تعريف

نارهح الرواعاا   ون ان السورة مرنيي ي  المر   وي  بعض الرواعا    ومةيي ي  بعض الرواعا  ا رارى   هذه
  . ةيي , وأسلوب ا التعبيري وموضوع ا ينيران هذاالت  ترو  بأن ا م

وصااي ي قويااي مزلزلااي  . اللفظاا  هاازة عنيفااي للرلااو  الغايلااي   هاازة عشااترك يي ااا الموضااوو والمشاا ر وانعراااو إن ااا
  والو.ن والجزاء ي  بض  يررا  قرار   ال سا  لضر  ومن علي ا   يما عةادون عةيرون  تى يواه  م

  كله , يتمثل ي  هذه السورة تمثال قويا      هو طاب  الجزء  وهذا

أربارهاا باأن رباك أو اى  ت ارة .لزلل ا ر  .لزال ا , وأررهال ا ر  أثرال اا , وقاا  اننساان مال اا   يوملاذ إذا
  ل ا  

نفضاا , وتخارج ماا  هوي اا ياوم ال ياماي  يان ترتجا  ا ر  الثا تاي ارتجاياا , وتزلاز  .لازا  , وتانفض ماا يا  إناه
  من هذه ا ثرا  , الت   ملت ا طويال   تتخف  ل ا من أهساد ومعادن وايرها مما  ملته طويال   وكأن ايثر

ويتاأره ون ,  يترن اون  مشا ر ي از ت ال أقارام المساتمعين ل اذه الساورة كال شا ء ثا ال   ويخيال إلاي م أن ام وهاو
مان هاذه ا ر  , وت سابه ثا تاا باقياا  باه وا ر  من ت ت م ت تز وتمور   مش ر عخل  الرلو  من كال ماا تتشابن

الرارنن , وياودو يي اا  ركاي تكااد تنترال إلاى أعراا  الساام   عراورها   وهو انع اء ا و  لمثل هذه المشااهر التا 
  الفريرة   الررننيي بمجرد سماو المبارة

  ش رهوع وهو هذا ا ثر وضو ا  تروير  اننسان   يا  المش ر المعرو  , ورسم انفعا ته ويزير

  وقا  اننسانوما ل ا  (   )
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ُة َأْرَباَرَها ) َيْوَمِلذٍ  ِمْثَرااَ   َعْعَمالْ  ( َيَمان6َعْراُرُر الن ااُس َأْشاَتاتًا لُِّياَرْوا َأْعَمااَلُ ْم ) َيْوَمِلاذٍ  (5( ِبَأن  َرب اَك َأْوَ اى َلَ اا )4ُتَ رِّ
  (8َيَرُه ) َشّراً  ر ةٍ ( َوَمن َعْعَمْل ِمْثَراَ  ذَ 7َذر ٍة َرْيرًا َيَرُه )

ويشا ر ماا   عملاك الرابر  , ياررك سانا  المشاروه المب او  المفجاوء , الاذي يارى ماا لام عع ار , ويواهاه ماا   وهاو
رهاا   مال اا   وكأناه يتمايال علاى ظ رهاا ويتارنح مع اا    ويره اا أمامه والسةو    مال ا   ما الذي يزلزل اا هةاذا

  ويثبته , وكل ما  وله عمور مورا شريرا   هعسنر وي او  أن عمسك بأي ش ء

والارمار , ولكناه  اين  وال االك واننسان  قر ش ر الز .  والبراكين مان قبال   وكاان عراا  من اا باال ل  والاذعر ,"
كاان عرا  مان الاز .  والباراكين يا  ال يااة الارنيا   ي اذا  ماا يرى .لزا  يوم ال ياماي   عجار أن هنااك شاب ا  يناه وباين

  أمر   ععر  له سرا , و  يذكر له نظيرا   أمر هائل عر  للمرة ا ولى   . به ر هرير   ع ر لونسانأم

يوملاذ ت ارة هاذه  . .(ل اا يوملاذ(    ياوم عرا  هاذا الزلازا  ويشاره أماماه اننساان )ت ارة أربارهاا باأن رباك أو اى)
باأن رباك أو اى ل اا(    وأمرهاا أن تماور )ل اا ا ر  أربارهاا , وترا   ال اا وماا هارى ل اا     لرار كاان ماا كاان

يأطاعال أمار رب ا)وأذنال لرب اا و رال(    ت ارة أربارهاا   ي اذا  ! أثرال اا ماورا , وأن تزلاز  .لزال اا , وأن تخارج
  عما وراءه من أمر هللا وو يه ألي ا     واضح ال ا   رين

وماورا     هناا و اننساان   واضاطرابا دهشاي وعجباا ,و اننسان  مشروه مأروذ , وانعراو يل ن يزعا ورعباا , و  وهنا
  يواهه بمش ر ال شر وال سا  والو.ن والجزاءو هنا   عةاد يلتر  أنفاسه وهو يتساء ومال ا مال ا  

  مثرا  ذرة شرا يره(  ععمل يوملذ عررر الناس أشتاتا ليروا أعمال م   يمن ععمل مثرا  ذرة ريرا يره   ومن)

منبعثاا مان أرهااء  شاتيتا  ر ال ياام مان الرباورو )يوملاذ عرارر النااس أشاتاتا(    نارى مشا رهملم اي نارى مشا ويا 
من قبل   مش ر الخالئاع يا  أهيال اا هميعاا  كذلك ا ر  )كأن م هراد منتشر(    وهو مش ر   ع ر لونسان به

ى شاب ا ينبعان ثام ينطلاع عان م ساراعا(    و يثماا امتار البرار رأ ا ر  تنبعن مان هناا ومان هنااكو )ياوم تشارع
 أبراارهم ش ء , و  ينظر وراءه و   واليهو )م طعين إلى الراو(ممرودة رقا  م , شارري على مسرعا     يلوي 

  لكل امرو من م يوملذ شأن عغنيه( ).

  مش ر   تعبر عن صفته لغي البشر   هائل مروو   مفزو   مرع    مذهل       إنه

إرساا  الخياا  قلايال  يبلغاه معجام مان أمثال اا   تبلا  مان وصا  هاذا المشا ر شايلا ممااأوللاك وساائر ماا يا  ال كال
  يتماله بررر ما عملك وي   رود ما عطيع  

إلاى  يان تعار  علااي م  ذاهباون  يوملاذ عرارر النااس أشاتاتا(    )لياروا أعماال م(    وهاذه أشار وأدهاى     إن ام)
لعملاه قار تكاون أ ياناا أقساى مان كال هازاء   وإن مان  اننساان واه ايأعمال م , ليواه وها , ويواه اوا هزاءهاا   وم
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 وبين نفسه , ويشيح  وه ه عنه لبشاعته  ين يتمثل له ي  نوبي من نوبا  النرم  ينه عمله ما ي ر  من مواه ته

   المتكبر   الجبار الضمير   يكيف به وهو يواهه بعمله على رؤوس ا ش اد , ي   ضرة الجليل العظيم ولذو

  عروبي هائلي رهيبي     مجرد أن يروا أعمال م , وأن يواه وا بما كان من م   إن ا

  . علي ا رؤيت ا ال سا  الرقيع الذي   يرو ذرة من رير أو من شر   يزن ا و  عجا.ي  ووراء

  يمن ععمل مثرا  ذرة ريرا يره   ومن ععمل مثرا  ذرة شرا يره(   )

تارى يا  ضاوء الشام       التا  امى عرولونوإن ا البعوضاي   وكاانوا عرولونوإن اا ال بااءةكان المفسرون الرر . . ذرة
    يرر كان ذلك أصغر ما يترورون من لف  الذرة      

وأناه أصاغر بةثيار مان تلاك ال بااءة التا  تارى يا  ضاوء  , انسام اآلن نعلام أن الاذرة شا ء م ارد ع مال هاذا يان ن
 مجاردة   أماا الاذرة ياال تارى أ ارا  تاى باأعظم المجااهر يا  المعامال   إنماا ها ال باالعين الشام  , يال بااءة تارى 

  هو نثارها   رنه  رؤيا  ي  ضمير العلماء   لم عسبع لوا ر من م أن رنها بعينه و  بمج ره   وكل ما"

  . . أو ما عشب  ا من ثرل , من رير أو شر , ت ضر ويراها صا ب ا ويجر هزاءها     ي ذه

 ساا  ل اا و  و.ن   إنماا    ع رر  اننساان  شايلا مان عملاه   ريارا كاان أو شارا   و  عرو وهاذه صاغيرة   عنرئذ
  الرقيع الذي ترهح به الذرة أو تشيل   الميزان يرتعش وهرانه أمام كل عمل من أعماله إرتعاشي ذلك

  . لمنمن  هذا الميزان لم يوهر له نظير أو شبيه بعر ي  ا ر      إ  ي  الرل  ا إن

الاذنو  والمعاصا   مان الذي يرتعش لمثراا  ذرة مان ريار أو شار       ويا  ا ر  قلاو    تت ارك للجبال الرل 
  . . الجبا  والجرائر     و  تتأثر وه  تس ع رواس  من الخير دون ا رواس 

  قلو  عتلي ي  ا ر  , مس وقي ت ل أثرال ا تلك ي  يوم ال سا     إن ا
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 عا العاد سورة

 

  (5( َيَوَسْطَن ِبِه َهْمعًا )4َيَأَثْرَن ِبِه َنْرعًا ) (3) ( َياْلُمِغيَراِ  ُصْب اً 2( َياْلُموِرَياِ  َقْر ًا )1َضْب ًا ) َواْلَعاِدَعا ِ 

  العادعا  سورة

يا   وركضاا ووثباا , قفازا ساياق هاذه الساورة يا  لمساا  ساريعي عنيفاي مثيارة , ينترال مان ا اراها إلاى ا رارى  عجاري 
اللفاا  والظاال والموضااوو وانعراااو   كمااا  عناارها رفااي وساارعي وانطااالق ,  تااى ينت اا  إلااى نراار يراارة يي ااا فيسااترر

  عرل الراكض إلى ن اعي المطا   

المثيارة للنرا  وهاو اليباار ,  , الرابا  بمش ر الخيل العادعاي الضااب ي , الراد اي للشارر ب وايرهاا , المغيارة ما  وتبرأ
  ي  صفويه الذعر والفرار   وتثير لعرو يجأة تأرذه على ارة ,الرارلي ي  وس  ا

  مش ر ي  النف  من الكنود والج ود وا ثرة والشح الشرير   يليه

  عع به مش ر لبعثرة الربور وت ريل ما ي  الررور   ثم

ايت اا هميعاا   إلاى هللا   إلاى ن  . الختام ينت   النر  المثار , وينت   الكنود والشاح , وتنت ا  البعثارة والجما    وي 
  يتسترر هناكو )إن ربك   م يوملذ لخبير(     

الربااور المبعثاارة ,  تنشااله الموسااير  فيااه رشااوني ودمرمااي ويرقعااي , تناساا  الجااو الرااار  المعفاار الااذي وانعراااو
يلماا أراد ل اذا  وا ثارة والشاح الشارير     , والكناود والررور الم رل ما يي ا بشرة وقوة , كماا تناسا  هاو الج اود

 الرار  المعفر كذلك , تثيره الخيل العادعي ي  هري ا , الرااربي بأصاوات ا , الجو كله إطارا مناسبا , ارتاره من

العارو علاى ايار انتظاار    وسا  ب وايرها , المغيرة يجاءة م  الربا  , المثيرة للنر  واليبار , الرارلي يا  الراد ي
 لرورة من انطار      يكان انطار من الرورة وا

 

 

نَساَن ِلَربِِّه َلَكُنود  ) ِإن   اْلُرُباوِر  ِيا  ( َأَياَل َعْعَلُم ِإَذا ُبْعِثاَر َماا8ِلُ  ِّ اْلَخْيِر َلَشِرير  ) َوِإن هُ  (7( َوِإن ُه َعَلى َذِلَك َلَشِ ير  )6انِْ
ُروِر )9) َل َما ِي  الر    (10( َوُ رِّ

باه همعاا     إن اننساان لرباه  يوساطن ا  قار ا , ياالمغيرا  صاب ا , ياأثرن باه نرعاا ,والعادعا  ضب ا , يالموري)
  (. . . لشرير لكنود   وإنه على ذلك لش ير   وإنه ل   الخير
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ضاااب ي بأصااوات ا  وهري ااا هللا ساب انه بخياال المعركااي , ويرا   ركات ااا وا اارة وا ارة منااذ أن تباارأ عاروها عرسام
مغيرة ي  الرابا  البااكر لمفاهاأة العارو ,  , من ا ي للرخر ب وايرها  تى توري الشررالمعرويي  ين تجري , قارع

اياار انتظااار   وهاا  تتوساا  صاافو  ا عااراء علااى ااارة يتوقاا   ياان م  علااى مثياارة للنراا  واليبااار   ةبااار المعركااي
  الفوضى وا ضطرا   

هاذا انطاار فياه إع ااء  يا  والرسام بالخيال رطاوا  المعركاي علاى ماا عألفاه المخااطبون باالررنن أو  مارة       إن اا
  هللا والتفاته سب انه إلي ا   ميزان قوي ب   هذه ال ركي والنشا  ل ا , بعر الشعور ب يمت ا ي 

 -ساب انه  -عرسام هللا  الاذي ياوق تناساع المشا ر ما  المشااهر المرسام علي اا والمعرا    اا كماا أسالفنا   أماا وذلاك
انعمان     يري ينب ه الررنن إلي اا , ليجنار إرادتاه  دواي  ننسان ,  ين عخوى قلبه منعليه , ي و   يري ي  نف  ا

  وشائج ا ي  نفسه , وثرل وقع ا ي  كيانهو عمع لكفا  ا مذ كان هللا ععلم

  إن اننسان لربه لكنود   وإنه على ذلك لش ير   وإنه ل   الخير لشرير(   )

تباارو مناه أيعااا   شااتى هزياال يضاله   ويتمثاال كناوده وه ااوده يا  مظااهر اننسااان ليج ار نعماي ربااه , وينكار إن
عشا ر علاى نفساه   اا   أو لعلاه عشا ر علاى نفساه  وكأنه وأقوا  , يتروم عليه مرام الشاهر الذي عررر هذه ال  يري  

    م ا   وإنه على ذلك لش ير(    يوم ينطع بال ع على نفسه  ين   هرا  و ):والج ود يوم ال يامي بالكنود

ماا  وسالطي ومتاعاا  يتمثلاه وإناه ل ا  الخيار لشارير(ي و شارير ال ا  لنفساه , ومان ثام ع ا  الخيار   ولكان كماا)
  بأعرا  ال ياة الرنيا      

واهتماماتاه   وي يال  وموا.يناه يطرتاه   وهاذا طبعاه   ماا لام عخاال  انعماان قلباه   فيغيار مان تراوراته وقيماه هاذه
وش ه إيثارا ور مي   ويريه ال يم ال  ي ياي التا  تسات ع  أثرته يا بفضل هللا وشةرانا   كما يبر كنوده وه وده اعترا

  وه  قيم أعلى من الما  والسلطي والمتاو ال يوان  بأعرا  ال ياة الرنيا     . والكر  ال ر  والتناي  والكر

أطماعاه   واشاتر  كبار  ماماا    وم ماا رير صغير    رير المطام  , صغير ا هت -بغير إعمان  -اننسان  إن
ب ارود العمار , ساجينا يا  ساجن الاذا       مريرا طمو ه , وتعالل أهرايه , يإنه عظل مرتكسا ي   مأة ا ر  ,

ماان ا ر  , وأبعاار ماان ال ياااة الاارنيا , وأعظاام ماان الااذا      عااالم  أكباار   عطلرااه و  يريعااه إ  ا ترااا  بعااالم
  ويعود إلى هللا ا  ري , وتترل فيه الرنيا باآلررة إلى اير انت اء     , ا .ل  عررر عن هللا

قيار الانف  وإطالق اا مناه    لت طايم ثم تج ء اللفتي ا ريرة ي  السورة لعاالج الكناود والج اود وا ثارة والشاح , ومن
  من افلي البطرو وتوق  م  عر  مش ر البعن وال شر ي  صورة تنس     الخير ,

  م إذا بعثر ما ي  الربور , و رل ما ي  الررور  (   أيال ععل)
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 سارار الرارور التا   وت رايل مش ر عنيف مثير   بعثرة لما ي  الربور   بعثارة   اذا اللفا  العنياف المثيار   وهو
  الراس      يالجو كله عن  وشرة وتعفير   العنيف ضنل   ا وربأت ا بعيرا عن العيون   ت ريل   ذا اللف 

  ثم ليرو النف  . المشاعر ععلم إذا كان هذا   و  يذكر ماذا ععلم    ن علمه   ذا و ره عةف  ل ز أيال

 

 

  (11َرب ُ م ِ ِ ْم َيْوَمِلٍذ ل َخِبير  ) ِإن  

العنيفاي مان نثاار وعواقا   ال ركاا  عن الجوا  , وترود كل مراد , وتترور كال ماا عمةان أن عراا   هاذه تب ن
   

  ركا  الثائرة باستررار ينت   إليه كل ش ء , وكل أمر , وكل مريروهذه ال  ويختم

  إن رب م   م يوملذ لخبير(   )

كال وقال ويا  كال  اا     يا  إلاى رب ام   وإناه لخبيار   م)يوملاذ(وبأ وال م وأسارارهم      هللا ربيار   ام ياالمره 
لمرااام       إن ااا رباارة وراءهااا عاقبااي   رباارة ا هااذا ولكاان ل ااذه الخبرة)يوملااذ(نثار هاا  التاا  تثياار انتباااه م ل ااا ياا 

  هو الذي يلو  به ي  هذا المرام   الضمن  وراءها  سا  وهزاء   وهذا المعنى

وإعراعاا , علاى طريراي  ولفظاا السورة مشوار وا ر  هن صار  ثائر      تى ينت   إلاى هاذا الرارار     معناى إن
  الررنن  
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 الرارعي سورة

 

  (2َما اْلَراِرَعُي ) (1) اْلَراِرَعيُ 

  الرارعي سورة

واللطاام , ي اا  تراارو الرلااو   بااالررو ال يامااي   كالطامااي , والراااري , وال اقااي , والغاشاايي   والرارعااي تااو  :الرارعاي
    ول ا  

مشا را مان مشاااهر  تعاار  كل اا عان هااذه الرارعاي     يرت اا   وماا عرا  يي اا   وماا تنت اا  إلياه     ي ا  والساورة
    ال يامي

ضاالا  علااى  صااغارا المعاارو  هنااا مشاا ر هااو  تتناااو  نثاااره الناااس والجبااا    ييباارو الناااس ياا  ظلااه والمشاا ر
علاى ال االك , وهاو   عملاك  يت ايال كثارت موي م )كاالفرا  المبثوة(مساتطارون مساتخفون يا   يارة الفارا  الاذي

اسخي كالراو  المنفاو  تتراذياه الرياا  وتعبان كانل ثا تي ر  الت  لنفسه وه ي , و  ععر  له هريا   وتبرو الجبا 
 التراوير أن تسامى ال ياماي بالرارعاي , ييتساع الظال الاذي يل ياه اللفا  , والجارس تناساع باه  تاى ا نساام   يمان

للرلاا  والمشاااعر ,  إع اءهاا تشااترك فياه  رويااه كل ااا , ما  نثااار الرارعااي يا  الناااس والجبااا  ساواء   وتلراا  الاذي
  إليه المش ر من  سا  وهزاء  تم يرا لما ينت   

  الرارعي   ما الرارعي   وما أدراك ما الرارعي  (   )

وهرسا ا انع ااء الماروي المرهاو   بظل ا  رأ بإلراء الكلمي مفردة كأن ا قذعفيو)الرارعي( ال ربر و  صفي   لتلر  لرر
   

  والتساؤ    الرهش امض الذي يثيرأعرب ا سنا  الت ويلو)ما الرارعي  (    ي   ا مر المست و  الغ ثم

 

 

اا َمان5َوَتُكاوُن اْلِجَبااُ  َكااْلِعْ ِن اْلَمنُفاوِ  ) (4) اْلَمْبثُاوةِ  ( َياْوَم َعُكاوُن الن ااُس َكااْلَفَرا ِ 3َأْدَراَك َماا اْلَراِرَعاُي ) َوَماا  ( َيَأم 

ُه َهاِوَيي  )8َمَواِ.يُنُه ) َرف ْل  َمنْ ( َوَأم ا 7( َيُ َو ِي  ِعيَشٍي ر اِضَيٍي )6َمَواِ.يُنُه ) َثُرَلْل   (10( َوَما َأْدَراَك َما ِهَياْه )9( َيُأم 
  (11َ اِمَيي  ) َنار  
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اندراك , وأن يلام   اا التراور    اا أها  بسنا  التج يلو)وما أدراك ما الرارعاي  (    ي ا  أكبار مان أن ع اي  ثم
   

  :أسلفنا ماهيت ا يوق اندراك والترور كماانهابي بما عةون يي ا ,   بماهيت ا   ي ثم

  يوم عةون الناس كالفرا  المبثوة , وتكون الجبا  كالع ن المنفو (   )

وي ا  الساام   . ارتجاياا هاو المشا ر ا و  للرارعاي   مشا ر تطيار لاه الرلاو  شاعاعا , وترها  مناه ا وصاا  هاذا
  للناس هميعاو الخاتمي تج ء كأن كل ش ء يتشبن به ي  ا ر  قر طار  وله هباء   ثم

أدراك ماا هياه   نااار  وماا يأماا مان ثرلال موا.يناه ي ااو يا  عيشاي راضايي , وأمااا مان رفال موا.يناه يأمااه هاوياي  )
   اميي  ( 

وهذا ماا يل ياه التعبيار بجملتاه ,  . اعتبار الموا.ين ورفت ا تفيرناوقيما ل ا عنر هللا اعتبار , وقيما لي  ل ا عنره وثرل
يالاررو  يا  هار  عرلا  ولفظا   او  هاذه التعبيارا  هاو هفااء لل ا   . بةلماتاه ماا يرياره هللا - هللا أعلام  -وهاذا 

  ينشله الفرا  من ا هتمام ال  ير  بالررنن وانسالم   وعبن الررنن  ,

توقا  يا   اال تفرايل ,  مجملاي يأماا مان ثرلال موا.يناه(ي  اعتباار هللا وترويماه)ي و يا  عيشاي راضايي(    ويارع ا)
  ال   ظال  الرضى وهو أرو  النميم  

وماالذه   يمرهاا  الرااوم  الطفال وأماا ماان رفال موا.ينااه(ي  اعتبااار هللا وترويماه )يأمااه هاوياي(    وا م هاا  مرهاا )
راا    وفياه كاذلك اماو  عم ار نعضاا  بعاره  وتنسيع ومالذهم يوملذ هو ال اويي   وي  التعبير أناقي ظاهرة ,

  ثر المررودويزير ي  عمع ا 

  أدراك ما هيه       وما

  ! اندراك التج يل والت ويل المع ود ي  الررنن , نرراج ا مر عن  رود الترور و يز سنا 

  عج ء الجوا  كنبرة الختامو ثم

   اميي     نار

اذا هاو واهار عنار يما . والرا اي ها  أم الاذي رفال موا.يناه   أماه التا  عفا ء إلي اا وياأوي   وا م عنارها ا مان هاذه
  أمه هذه     ال اويي     النار     ال اميي   

مفاهأة تعبيريي تمثل ال  يري الراسيي   إن ا
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 التكاثر سورة

 

 ِعْلامَ  ْو َتْعَلُماونَ ( َكاال  َلا4ُثم  َكاال  َساْوَ  َتْعَلُماوَن ) (3) َتْعَلُمونَ  ( َكال  َسْو َ 2( َ ت ى ُ.ْرُتُم اْلَمَراِ َر )1الت َكاُثُر ) َأْلَ اُكمُ 

  (7) اْلَيِرينِ  ( ُثم  َلَتَرُون َ ا َعْينَ 6( َلَتَرُون  اْلَجِ يَم )5اْلَيِريِن )

  التكاثر سورة

براوته وياروي  عمار الساورة ذا  إعرااو هليال رهيا  عمياع وكأنماا ها  صاو  ناذير , قاائم علاى شار  عاا    هاذه
مغمضاي , و سا م مسا ور   ي او  وعياون م أشاريوا علاى ال اوياي  نبرتاه   عرايح  ناوم ااايلين مخماورين ساادرين ,

  عمر بروته إلى أعلى وأبعر ما يبل و

  أل اكم التكاثر    تى .رتم المرا ر(   )

وأنااتم مفااارقون   أي ااا  ال ياااة السااادرون المخمااورون   أي ااا الالهااون المتكاااثرون بااا موا  وا و د وأعاارا  أي ااا
فياه وتتفااررون إلاى  فارة ضايري   تكااثر يي اا و   تتكااثرون  ماا يلياه   أي اا التااركون مااالمخروعون بماا أناتم فياه ع

  يرر)أل اكم التكاثر  تى .رتم المرا ر(  . . وانظروا تفارر     استيرظوا

  عررو قلوب م   و  ما ينتظرهم هناك بعر .يارة المرا ر ي  إعراو عميع ر.ينو ثم

  انعراو بألفاظه وهرسه الرهي  الرصينو كال سو  تعلمون(    ويةرر هذا)

  يتبيناون   يرتاه ال ائلاي  , ثريال ثم كال سو  تعلمون(  ثم يزير التوكير عمرا ورهبي , وتلوي ا بماا وراءه مان أمار)
  ي  امرة الخمار وا ستكثارو

  كال لو تعلمون علم اليرين(    ثم عةش  عن هذه ال  يري المطويي الرهيبيو)

  يم(    ثم ينكر هذه ال  يري ويعمع وقع ا الرهي  ي  الرلو ولترون الج)

 

 

  (8َلُتْسَأُلن  َيْوَمِلٍذ َعِن الن ِميِم ) ُثم  

  ثم لترون ا عين اليرين(   )
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والنااعم يارتعش ويرتجا  مماا  , يتلفل يلر  بانعراو ا رير , الذي يرو المخمور عفيع , والغايل يتنبه , والسادر ثم
  ن نميمي  يرعه م

  ثم لتسألن يوملذ عن النميم( )

معرايي   أمان  اال   ويا  عنه من أين نلتموه   وفيم أنفرتموه   أمن طاعي وي  طاعي   أم من معرايي لتسألن
  هل استأثرتم   ? شاركتم وي   ال    أم من  رام وي   رام   هل شةرتم   هل أديتم   هل

ماا وراءه مان هام  وراءه و عا ء تساتخفونه يا  امارتكم ول اوكم ولكانلتساألن(عما تتكااثرون باه وتتفااررون     ي ا)
  ثريل  

الرلا  ماثرال مشاغو    ام  وتارو ساورة تعبار  اذات ا عان ذات اا   وتلرا  يا  ال ا  ماا تلرا  بمعناهاا وإعراع اا   إن اا
  ل ا الفاراون   ي ش اآلررة عن سفسا  ال ياة الرنيا وصغائر اهتمامات ا الت 

.رتام المراا ر(    وتنت ا    تاى ة الارنيا كالومضاي الخاطفاي يا  الشاري  الطويال    )أل ااكم التكااثرترور ال ياا إن ا
بعار ذلاك وتمتار ا ثراا    ويراوم ا داء التعبياري  الازمن ومضي ال ياة الارنيا وتنطاوي صاف ت ا الراغيرة     ثام عمتار

  م  النسع التعبيري الفرير     ال  يري ذاته   ذا انع اء   يتتسع

ي  الفضاء إلاى بعيار يا  مطلع اا  الذاهبي عررأ اننسان هذه السورة الجليلي الرهيبي العميري , بإعراعات ا الراعرة وما
 تااى عشااعر  ثراال مااا علااى عاترااه ماان أعرااا  هااذه ال ياااة  . . ن ايت ااا , الرصاايني الذاهبااي إلااى الراارار العميااع ياا 

  من ا ويمض  به مثرال ي  الطريع  ا ر  ثم ع مل ما ع مل  على الوامضي الت  ع ياها

  ينش  ع اس  نفسه على الرغير والزهير     ثم
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 العرر سورة

 

نَساَن َلِف  ُرْسٍر ) (1) َواْلَعْررِ    (2ِإن  انِْ

  العرر سورة

 انساالم   وتبار. معاالم يريارها هذه الساورة الراغيرة ذا  اآلعاا  الاثالة يتمثال مان ن كامال لل يااة البشاريي كماا ي 
صاورة   إن اا تضا  الرساتور انساالم  كلاه يا  كلماا   وأدق الترور انعمان  ب  يرته الكبيارة الشااملي يا  أوضاح

   يرت ااا ووظيفت ااا   ياا  نعااي وا اارة هاا  اآلعااي الثالثااي ماان السااورة     وهااذا هااو:المساالمي قرااار   وتراا  ا مااي

  الذي   عررر عليه إ  هللا     انعجا.

    ترررها هذه السورة بمجموع ا ه  هذهوالضخمي الت وال  يري

إ  مان ن وا ار راباح  هنالك على امتراد الزمان ي  همي  ا عرار , وامتراد اننسان ي  همي  ا دهار , لي  إنه
وهاو هاذا الطرياع الاذي ترا  الساورة معالماه    , , وطريع وا ر ناج   هو ذلاك المان ن الاذي ترسام الساورة  اروده

  ياو ورسار    وكل ما وراء ذلك ض

وتواصاوا بالرابر(  إناه  باال ع والعرر , إن اننسان لف  رسر   إ  الذين نمنوا , وعملوا الراال ا  , وتواصاوا)
  . . بالربر انعمان   والعمل الرالح   والتواص  بال ع   والتواص 

  انعمان     يما

  . ال ياة يعته وقيمته ي   نعر  انعمان هنا تعريفه الفر     ولكننا نت رة عن طب ن ن

الاذي صارر عناه الوهاود    البااق  اترا  هذا الكائن اننسان  الفان  الرغير الم رود با صل المطلع ا .ل  إنه
التاا  ت ةاام هااذا الكااون , وبااالروى والطاقااا   وبااالنوامي  وماان ثاام اتراااله بااالكون الرااادر عاان ذا  المراارر ,

 رود ذاتااه الراغيرة إلااى ر اباي الكاون الكبياار   ومان  ارود قوتااه ال زيلاي ا ماان الماذرورة فياه   وا نطااالق  ينلاذ

  إلى امتراد اآلباد الت    ععلم ا إ  هللا   الررير الطاقا  الكونيي المج ولي   ومن  رود عمره إل عظمي

ا كلاه متاعاا إلاى هانا  هاذ عمن ه عما عمن ه هذا ا ترا  للكائن اننسان  من قوة وامتراد وانطالق , يإنه ويضال
م  رو ه   يإذا ال ياة ر لي يا  م رهاان إل ا  مراام  أروا  ا بالوهود وما فيه من هما  , ومن مخلوقا  تتعاط 

وها  ساعادة رفيعاي , ويار  نةاي  , وأنا  بال يااة والكاون كاأن  ال بيا   . . . أوان للبشار يا  كال مةاان ويا  كال
    ععرله رسران      وهو كس    ععرله كس    ويررانه رسران  . بال بي 
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  إن مروما  انعمان ه   ذات ا مروما  اننسانيي الرفيعي الكريمي       ثم

المبااد , ياال ياذ    ار ,  هميا  نله وا ر , يري  اننساان عان العبودعاي لساواه , وي ايم يا  نفساه المسااواة ما  التعبر
ت ارري ال  يرا  لونساان   ا نطاالق الاذي ينبثاع مان ال ا نطاالق و  ع ن  رأسه لغير الوا ر الر ار     ومان هناا

 ياا نطالق الواقعاي يا  الوهاود   إناه لاي  هنااك إ  قاوة وا ارة وإ  معباود وا ار   ال  يراي الضامير ومان تراور

  . الو ير الت رري ينبثع من هذا الترور انبثاقا ذاتيا ,  نه هو ا مر المنطر 

وشارائعه وقوانيناه , وكال ماا  واعتباراتاه رى من ا اننساان تراوراته وقيماه وموا.يناهالت  ت رد الج ي الت  يتل والربانيي
مان ال يااة ال ااوى والمرال ي , وت ال م ل مااا الشاريعي والعرالااي    يينتفا  يربطاه بااهلل , أو بااالوهود , أو بالنااس  

ال ايم  وعلاى  اا واعتبارات اا ,ب يمي من جه , وتمره با ستعالء على ترورا  الجاهلياي وقيم المنمن وتري  من شعور
يواه  اا  تراورا  وقايم واعتباارا   إنماا المستمرة من ا رتباطاا  ا رضايي الواقعاي     ولاو كاان ياردا وا ارا ,  ناه

  با تباو وا  ترام   وا ولى مستمرة من هللا مباشرة ي   ا على وا قوى 

الناصاعي , مماا عرال    يرت ماا ي ومراام العبودعاي علاىالرالي  اين الخاالع والمخلاوق , وتباين مراام ا لوهيا ووضاو 
وساطي ي  الطريع   ويودو الرلا  ناورا , والارو  طمأنيناي  وبال هذه الخليري الفانيي بال  يري الباقيي ي  اير تعرير ,

 التاردد والخاو  والرلاع وا ضاطرا  كماا ينفا  ا ساتكبار يا  ا ر  بغيار ال اع , وينفا  , والانف  أنساا وثراي  

  على المباد بالباطل وا يتراء   ا ستعالءو 

و   ادثاي منرطعاي    , طارئاي علاى المان ن الاذي يرياره هللا   ياال عةاون الخيار يلتاي عارضاي , و  نازوة وا ساترامي
المرتبطون يا  هللا , يتراوم الجماعاي المسالمي ذا   ا يراد إنما ينبعن عن دواي  , ويتجه إلى هر  , ويتعاون عليه

  . المتين الوا رة المتميزة   كما تتضامن ا هيا  المتعاقبي الموصولي   ذا ال بل والراعي الوا ر الواضح , ال ر 

ال يااء مان التارن  عان  ضاميره بةراماي اننساان علاى هللا , يريا  مان اعتبااره يا  نظار نفساه , ويثيار يا  وا عترااد
لنفساه       أناه كاريم عنار هللا     وكال ماذه  أو  اننساان المرتبي الت  ريعه هللا إلي ا   وهذا أري  ترور يتراوره

نفساه , ويارده إلاى منبال  ريار , ويفرال  يناه وباين الماض ا علاى     هاو  نظار ترور ع   مان قارر اننساان يا 
  يرعوه إلى الترن  والتسفل ولو لم عرل له ذلك صرا ي   مذه  ترور أو

البشاريي والتوهياه اننساان  ,  الفطارة ي والماركسيي ه  أبش  ما تبتلى باههنا كانل إع اءا  الرارونيي والفرويرع ومن
ها  أمار طبيعا  متوقا  , لاي  فياه ماا عساتغر  , ومان ثام   راارة يتو   إلى البشر بأن كال سافالي وكال قاذارة وكال

  على البشريي تست ع المرل وا .دراء   هناعي لي  فيه ما عخجل     وه 

اننساان علاى هللا   ثام  رقاباي هللا علاى الضامائر واطالعاه  بةراماي ي مباشارة للشاعورالمشااعر تجا ء نتيجا ونظاياي
 عطلا  السوي الذي لم تمسخه إع ااءا  يرويار وكاار  ماارك  وأمثال ماا , ليسات ي  أن اننسان على السرائر   وإن
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  أطااواء  سااه ياا - سااب انه -إنسااان مثلااه علااى شااوائ  ضااميره ورائنااي شااعوره   والماانمن ع اا  وقاا  نظاار هللا 
  إ ساسا يرتعش له وي تز   يأولى أن عط ر  سه هذا وينظفه  

عةاره الشار وي ا  الخيار    ,  لايم ا رالقيي ثمرة طبيميي و تميي لوعمان بإله عاد  ر يم عفو كاريم ودود وال اسي
  ويعلم رائني ا عين وما تخف  الررور  

عرظاي و ساسايي , ومان  مان لرقاباي , وماا تثياره يا   ا  المانمنالتبعاي المترتباي علاى  رياي انرادة وشامو  ا وهنااك
وتبعاي تجااه الخيار يا  ذاتاه , وإ.اء  , هماعياي ر.اني وتر ر   وه  ليسل تبعاي يردعاي ي سا  , إنماا ها  كاذلك تبعاي

المانمن  ركاي ي او ع ا    اذا كلاه , فيةبار يا  عاين نفساه , ويرارر  يت ارك البشاريي هميعاا     أماام هللا     و اين
  رهله     إنه كائن له قيمي ي  الوهود , وعليه تبعي ي  نظام هذا الوهود     عمر تيجي رطوه قبل أنن

ماا عنار هللا , وهاو  وارتياار -وهاو بعاض إع ااءا  انعماان  -عان التكالا  علاى أعارا  ال يااة الارنيا  وا رتفااو
ر هللا يريا  ويط ار وينظا      عسااعر علاى ما عن على رير وأبرى   )وي  ذلك يليتناي  المتنايسون(    والتناي 

 اين الارنيا واآلرارة , وا ر  والماض ا علاى   مماا ي ارو يا  نفساه  . . المانمن هذا سعي المجاا  الاذي يت ارك فياه
علياه أ  يارر الخيار  و  النتيجاي والعجلاي علاى الثمارة   ي او عفعال الخيار  ناه الخيار , و ن هللا يرياره , علاى الرلاع

 -ساب انه  -عفعل الخير ا تغااء وه اه   عماو   الذي مش ر من عينيه ي  عمره الفردي الم رود   ياهلل ريرا على
وا ر  ليسال دار هازاء   وال يااة الارنيا ليسال ن اعاي المطاا    ومان ثام  . و  ينساى , و  عغفال شايلا مان عملاه

 من جاا ا هاو الاذي عةفال أن عةاون الخيارمواصالي الخيار مان هاذا الينباوو الاذي   ينضا    وهاذ علاى عستمر الراررة

ال ائلي الت  عر    اا يا  وهاه  الروة موصو  ,   ديعي طارئي , و  يلتي مرطوعي   وهذا هو الذي عمر المنمن   ذه
الجاهلياي , أو يا  انارياو نزواتاه هاو وضاغط ا  ا عتباارا  الشار   ساواء تمثال يا  طيياان طاةياي , أو يا  ضاغ 

أو  مااا ينشااأ ماان شااعور الفاارد برراار عمااره عاان اسااتيعا  لذائااذه وت ريااع  ينشااأ ضااغ  الااذيعلااى إرادتااه   هااذا ال
هاذا  ععاالن عن رؤيي النتائن البعيرة للخير , وش ود انترار ال اع علاى الباطال   وانعماان كذلك أطماعه , وقرره

  الشعور عالها أساسيا كامال  

باه كال ثمارة مان ثمااره ,  وتتعلاع ل يارو مان ياروو الخيار ,انعماان هاو أصال ال يااة الكبيار , الاذي ينبثاع مناه كا إن
  ي   ثمرة شيطانيي , ولي  ل ا امتراد أو دوام   وإ  وإ  ي و يرو مرطوو من شجرته , صائر إلى ذ و  وهفا   

ء ذاهباي  اردا ما  ا هاوا , بشا ء الم ور الذي تشر إليه همي  ريو  ال ياة الرفيعي   وإ  ي   مفلتي   تمساك وهو
  . . ا والنزو 

يا  طرياع وا ار , ويا   وتنسالك المن ن الذي عضم شتا  ا عما  , ويردها إلى نظاام تتناساع معاه وتتعااون , وهو
   ركي وا رة , ل ا داي  معلوم , ول ا هر  مرسوم    
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هاذا المان ن و  ينبا  مان  , ثم ي رر الررنن قيمي كل عمل   يره  إلى هذا ا صل , و  عشر إلى هذا الم اور ومن
 أعماال مإ اراهيمو )مثال الاذين كفاروا  رب م ساورة   والنظريي انساالميي صاري ي يا  هاذا كال الرارا ي     هااء يا 

عاصا      عراررون مماا كسابوا علاى شا ء(    وهااء يا  ساورة الناورو )والاذين  ياوم كرمااد اشاتر  باه الاريح يا 
يا   صاري ي ذا هااءه لام عجاره شايلا(    وها  نراو كسارا  ب يعاي ع سابه الظماآن مااء ,  تاى إ أعماال م كفاروا

بمرارر الوهاود , وهاريا متناسارا  موصاو  إهرار قيمي العمل كله , ما لم عستنر إلى انعماان , الاذي عجعال لاه دايعاا
تارد ا ماور كل اا إلاى هللا   يمان انرطا  عناه يرار انرطا  ويرار  لعريارة ما  ااعاي الوهاود   وهاذه ها  النظارة المنط ياي

  معناه     يري

كله , ودليال التجااو   اين  الكون  انعمان دليل على ص ي الفطرة وسالمي التكوين اننسان  , وتناسره م  يطرة إن
عراح كياناه    ار أن عرا   يناه وباين هاذا الكاون  و اين اننساان والكاون مان  ولاه   ي او عمايش يا  هاذا الكاون ,

ن , ب ةام ماا يا  الكاون ذاتاه مان د ئال وإع ااءا  عان الراررة إلاى انعماا التجااو  تجااو    و   ار أن ينت ا  هاذا
رلال ونراي  علاى أ رعتاه علاى هاذا النساع   ياإذا يرار هاذا التجااو  أو تعطال , كاان هاذا  ذاتاه دلايال التا  المطلري

عةاون معاه إ  الخساران   و  عراح    ي  الج ا. الذي يتلرى , وهاو هاذا الكياان اننساان    وكاان هاذا دليال يسااد
  معه عمل ولو كان ي  ظاهره مس ي من الرال   

إلاى هانبااه عاوالم اياار  تبارو عاالم الماانمن مان السااعي والشامو  وا متااراد وا رتفااو والجماا  والسااعادة ب يان وإن
  رسران   أي المنمنين صغيرة ضليلي هابطي هزيلي شائ ي ش يي     راسرة

التا  تساترر يي اا   يراي  الل ظاي  ركاي الذاتياي التا  تبارأ يا  ذا الرالح وهاو الثمارة الطبيمياي لوعماان , وال والعمل
أن تساترر يا  الضامير  تاى تساعى  اذات ا إلاى ت رياع  ماا انعماان يا  الرلا    يانعماان   يراي إعجا ياي مت ركاي  

هاذا هاو انعماان انساالم        عمةان أن عظال رامارا   يت ارك ,  . . ذات اا يا  الخاارج يا  صاورة عمال صاالح
 . صورة  يي رارج ذا  المنمن     ياإن لام يت ارك هاذه ال ركاي الطبيمياي ي او مزياف أو ميال ي  امنا   يتبرىك

  ! موهود شأنه شأن الزهرة   تمسك أريج ا   ي و ينبعن من ا انبعاثا طبيميا   وإ  ي و اير

انكماشاا وسالبيي وانازواء  لاي    إناههنا قيماي انعماان     إناه  ركاي وعمال وبنااء وتعميار     يتجاه إلاى هللا    ومن
ياا   ركااي وهااذه طبيعااي انسااالم البااار.ة التاا   تتمثاال ياا  مةنونااا  الضاامير   ولااي  مجاارد النواعااا الطيبااي التاا   

  . ال ياة تجعل منه قوة  ناء كبرى ي  صميم

ي يا  صاميم الوهاود   مترال دائماي مف اوم ماا دام انعماان هاو ا رتباا  باالمن ن الرباان    وهاذا المان ن  ركاي وهاذا
ها  قياادة لت رياع مان ن ال ركاي التا  ها  طبيعاي  للبشاريي صاادرة عان تار ير , متج اي إلاى ااعاي   وقياادة انعماان

  المعمرة الالئري بمن ن عررر عن هللا   البانيي الوهود   ال ركي الخيرة النظيفي
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ذا   -المسالمي  الجماعاي أو -المسالمي التواصا  باال ع والتواصا  بالرابر يتبار. مان رالل اا صاورة ا ماي  أماا
التا  تشاعر بةيان ااا كماا تشاعر  واهب اا   والتاا   الجماعاي الكياان الخاا  , والرابطاي المميازة , والوه ااي المو ارة  

انعماان والعمال الراالح , الاذي عشامل فيماا عشامل قياادة البشاريي يا  طرياع  مان تعار    يراي ماا ها  مررماي علياه
  با ماني الكبرى   الن و  يتتواصى فيما  ين ا بما ععين ا على ; والعماللرالح انعمان

المتضاامني    المتضاامي -أو الجماعاي  -راال  لفا  التواصا  ومعنااه وطبيعتاه و  يرتاه تبار. صاورة ا ماي  يمان
تاارة وها  أعلاى وأنرا  صاورة لضماي المخ . . والخيار ا مي الخيرة   الواعيي   ال يمي ي  ا ر  على ال ع والعر 

هةااذا يرياارها أمااي رياارة قوياي واعيااي قائمااي علااى  راسااي ال ااع والخياار ,  . .     وهةاذا يرياار انسااالم أمااي انسااالم
  ي  مودة وتعاون وتآذ تنضح   ا كلمي التواص  ي  الررنن     والربر متواصيي بال ع

ومنطاع المرال ي  , الانف بال ع ضرورة   يالن و  بال ع عساير   والمعوقاا  عان ال اع كثيرةوهاوى  والتواص 
والتواصاا  تااذكير وتشااجي  وإشااعار  . , وترااورا  البيلااي   وطييااان الطغاااة , وظلاام الظلمااي , وهااور الجااائرين  

ي او مضااعفي لمجماوو ا تجاهاا  الفردعاي , إذ تتفاعال  . وا ماناي باالرربى يا  ال ار  والغاعاي , وا راوة يا  العا ء
لل ع أن معه ايره يوصيه ويشاجعه ويرا  معاه وي باه و  عخذلاه  كل  ارس بإ ساس معا يتتضاع    تتضاع 

هاذا المثاا   علاى   عروم إ  ي   راسي هماعي متعاوني متواصايي متكايلاي متضاامني -وهو ال ع  - الرين     وهذا
   

ا مان أعسار ما , والعار  بالرابر كاذلك ضارورة   يال ياام علاى انعماان والعمال الراالح , و راساي ال اع والتواصا 
الانف  , وه ااد الغيار , والرابر علاى  ه ااد يواهاه الفارد والجماعاي   و   ار مان الرابر      ار مان الرابر علاى

الشر   والربر علاى طاو  الطرياع وبا ء المرا ال , وانطمااس  وتنفن ا ذى والمشري   والربر على تبجح الباطل
  ! المعالم , وبعر الن اعي

وتساانر الجميا  ,  , ماا يبعثاه مان إ سااس  و ارة ال ار  , وو ارة المتجاهبالرابر عضااع  المراررة , ب والتواصا 
التا    تمايش   يراي انساالم إ  يا   الجماعاي وتزودهم بال   والعزم وا صرار     إلى نرر ما يثياره مان معاان 

  الخسران والضياو   ي و هوها , و  تبر. إ  من رالل ا     وإ 

الخساران , يي ولناا أن نارى  مان ور الذي يرسامه الرارنن ل يااة الفلاي الراب اي الناهياياليوم من رال  هذا الرست وننظر
ي ولناا هاذا الضاياو الاذي تعانياه البشاريي يا   . اساتثناء الخسر ع يع بالبشريي ي  كل مةان على ظ ار ا ر   اال

لاذي أياضاه هللا علي اا   نارى إعارا  البشاريي ذلاك انعارا  الباائ  عان الخيار ا أن ي ولناا -قبل اآلرارة  -الرنيا 
دعاوى  أصا ا  أو -السالطي الخيارة المنمناي الرائماي علاى ال اع يا  هاذه ا ر      هاذا والمسالمون  يراران ما 

المان ن انل ا  الاذي ارتااره هللا  عان هم أبعر أهل ا ر  عن هذا الخيار , وأشارهم إعراضاا -انسالم  تعبير أدق 
الو يار الاذي رسامه للنجااة مان الخساران والضاياو   والبرااو  الطريع وعن ل م , وعن الرستور الذي شرعه  مت م ,

لام تنال  عنراريي أو  مرة تترك الراعي الت  ريع ا ل ا هللا , راعي انعماان , لتتعلاع  راعاا  الخير الت  انبعن من ا هذا
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هااء انساالم يريا  ل اا  الساماء    تاى يا  ت ت ا ريرا ق  ي  تاريخ ا كله   لم عةن ل ا ت ت ا ذكر ي  ا ر  و 
باسم هللا   شاريك لاه , الموساومي بميسام هللا   شاريك لاه     الراعاي  المسماة هذه الراعي المنتسبي هلل ,   شريك له ,

ويا  تااريخ  تااريخ م العار  ت ت اا وساادوا وقاادوا البشاريي قياادة ريارة قوياي واعياي ناهياي  و  مارة يا  انترار التا 
  البشريي الطويل    

عان هاذه ال ياادة  . . " ? المسالمين ا ساتاذ أ او ال سان الناروي يا  كتاباه ال يمو مااذا رسار العاالم بان طاا  عراو 
  انسالميي  و ا ئمي المسلمون وررائر م و ال يادة الخيرة الفذة ي  التاريخ كله , وت ل عنوان  ع ر

وأساااء  عمل ااا  اسااتغلت ا عامااي اننسااانيي التاا ظ اار المساالمون , وتزعمااوا العااالم , وعزلااوا ا ماام المزيفااي ماان . "
توير  يي م الرفا  التا  تانهل م ل ياادة ا مام , وتضامن ساعادت ا  وقر باننسانيي سيرا  ثيثا متزنا عاد  , وساروا,

 مان قيادت م     أو وأن م أص ا  كتاا  مناز  وشاريعي إل ياي , ياال عرنناون و  عشاترعون  وت ل ويال  ا ي  ظل م

للنااس راب   ومعااملت م سا م    ن ذلاك منبا  الج ال والخطاأ والظلام , و  عخبطاون يا  سالوك م وسياسات معنار أنف
ع ةماون   اا النااس )أو مان كاان ميتاا  شاريعي عشاواء , وقار هعال هللا ل ام ناورا عمشاون باه يا  النااس , وهعال ل ام

ارج من اا  (وقار قاا  هللا تعالىو)عاا أي اا مثله ي  الظلما  لي  بخ كمن يأ ييناه وهعلنا له نورا عمش  به ي  الناس
للتراوى ,  أقار  قاوامين هلل شا راء بالرسا  , و  عجارمنكم شانآن قاوم علاى أ  تعارلوا   اعارلوا هاو كوناوا الاذين نمناوا

  واتروا هللا إن هللا ربير بما تعملون( 

ا مام وا ياراد ورهاا  ال ةوماي  االا   أن م لم يتولوا ال ةم وال يادة بغيار تربياي رل ياي وتزكياي نفا  , بخاال -:ثانيا
م ماار [   و وإشاارايه الاارقيع , ياازكي م ويااند  م ,  تربيااي ياا  الماضاا  وال اضاار ,  اال مةثااوا .منااا طااويال ت اال

وانيثاار ورشايي هللا , وعارم ا ستشارا  لوماارة وال ار  علي اا   عراو و   وا ماناي ويأرذهم بالزهر والاورو والعفاا 
  ذا العمل أ را سأله , أو أ را  ر  عليه      نول  ه  هللا إنا

يساادا والعاقباي للمتراين(     و  يازا  عرارو سامع مو)تلك الارار اآلرارة نجعل اا للاذين   يريارون علاوا يا  ا ر  و 
يرشا وا أنفسا م لوماارة , ويزكاوا أنفسا م , وينشاروا  أن يكاانوا   يت اايتون علاى الوظاائ  والمناصا  , يضاال عان

 وراءهاا   ياإذا تولاوا شايلا مان أماور النااس لام ععاروه مغنماا أو طعماي أو ثمناا لماا ساميا ل ا , وينفروا ا ماوا دعاعي 

عناار رب اام ,  موقويااون  ماان مااا  أو ه اار    اال عااروه أمانااي ياا  عاانر م , وامت انااا ماان هللا   ويعلمااون أن اام أنفرااوا
إن هللا عاأمركم أن تاندوا ا ماناا  إلاى أهل اا , وإذا ) ىوومسنولون عن الرقيع والجليل , وتذكروا دائما قاو  هللا تعاال

وقوله     )وهو الذي هعلكام رالئا  ا ر  , وريا  بعضاةم ياوق بعاض  . .(بالعر   ةمتم  ين الناس أن ت ةموا
  فيما نتاكم(    ليبلوكم درها  ,

وينمناون بفضاله  , و اره ثالثااوأن م لام عةوناوا ررماي هان  , ورسال شاع  أو وطان , عساعون لرياهيتاه ومرال ته"
ولاام تخلاع إ  لتكاون م ةومااي ل ام   ولاام  ,  ةاماا وشاريه علاى همياا  الشاعو  وا وطاان , لاام عخلراوا إ  ليةوناوا

ويرتعاون يا  ظل اا , ويشامخون ويتكبارون ت ال  مايت اا , ويخرهاون  ينعماون  عخرهاوا لينسساوا إمبراطورياي عربياي
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 المبااد وإلاى  ةام أنفسا م   إنماا قااموا ليخرهاوا النااس مان عباادة عار والفارس إلاى  ةام ال الاروم النااس مان  ةام

هللا ا تعثناا لنخارج النااس :يزدهارد هميعا إلى عبادة هللا و ره   كما قا  ربع   ن عامر رسو  المسلمين يا  مجلا 
  م  إلى سعت ا , ومن هور ا دعان إلى عر  انسال الرنيا من عبادة المباد إلى عبادة هللا و ره , ومن ضيع

لعربا  علاى عجما  ,  يضل عنرهم سواء , والناس عنرهم سواء   الناس كل م من ندم , وندم من ترا      يا مم
ذكار وأنثاى وهعلنااكم شاعوبا وقبائال لتعااريوا ,  مان و  لعجما  علاى عربا  إ  باالتروىو )عاا أي اا النااس إناا رلرنااكم

  إن أكرمةم عنر هللا أتراكم( 

قائالوراذها  بآبائاه وقار ضار  ا ناه مراريا وايتخار -خطاا  لعمارو  ان العاا  عامال مرار قاا  عمار  ان ال وقار
 بمااأ ارارا أم اات م   يلام يبخال هن ء ولارت م ومتاى اساتعبرتم النااس وقار-مان ا ان ا كارمين   يااقتي مناه عمار 

ووطنااا ,  اال كااانوا أ اار , ولام يراعااوا ياا  ال ةاام وانمااارة والفضاال نساابا ولونااا  علااى عنارهم ماان دياان وعلاام وت ااذي 
والمبااد علاى  الابالد الابالد وعمال المبااد , وااوادي مزناي أثناى علي اا السا ل والاوعر , وانتفعال   اا انتظمال س ابي

  قرر قبول ا وصال  ا  

تناا  نرايب ا  أن - تاى المضاط رة من اا يا  الرارعم  -ظال هان ء وت ال  ةم ام اساتطاعل ا مام والشاعو   يا 
الجريار ,  اال إن كثيارا مان أيرادهاا ياااقوا  العاالم ي  وال ةومااي , وأن تسااهم العار  يا   نااءمان الارين والعلام والت اذ

هاام تيجااان مفااارق العاار  وسااادة المساالمين ماان ا ئمااي والفر اااء  أئمااي العاار  ياا  بعااض الفضااائل , وكااان ماان م
  والم رثين    

يرقااى رقيااا متزنااا  و  سااعر و  عفلااحرابعاااوإن اننسااان هساام ورو  , وهااو ذو قلاا  وعراال وعواطاا  وهااوار  ,   ع"
ااذاء صاال ا , و  عمةان أن توهار المرنياي  ويتغاذى عااد   تاى تنماو فياه هاذه الراوى كل اا نماوا متناسابا  ئراا   اا ,

عرلا  هساري عمةان فياه لونساان بسا ولي أن يبلا  كمالاه اننساان     رلرا  الراال ي البتاي إ  إذا سااد وسا  دينا 
باالرو  والماادة  ينمناون  ه   عةون ذلك إ  إذا مةنال قياادة ال يااة وإدارة دياي المرنياي  اين الاذينأن التجربي وقر أثبتل

  سليمي راه ي , وعلوم ص ي ي نايعي         عرو  , ويةونون أمثلي كاملي ي  ال ياة الرينيي والخل يي , وأص ا 

  ي  وأن عرو  ت ل عنوانو دور الخاليي الراشرة مثل المرنيي الرال  إلى

دور  -مان هاذا الارور  الناوا   وكذلك كان , يلم نعر  دورا من أدوار التاريخ أكمل وأهمل وأ.هر يا  هميا  هاذه"
والعلم وا دوا  المادعاي يا  تنشالي اننساان الكامال    والرين يرر تعاونل فيه قوة الرو  وا رالق -الخاليي الراشرة 

 ن أكبار  ةوماا  العاالم , وقاوة سياسايي مادعاي تفاوق كال قاوة يا كانال  ةوماي ما . . الراال ي وي  ظ اور المرنياي

ونظاام ال ةام , وتزدهار  الناس تسود يي ا المثل الخل يي العليا , وت ةم معايير ا رالق الفاضلي ي   ياة , عررها
 ضاارة , الخلرا  والرو ا  اتسااو الفتاو  وا تفاا  ال الرقا  يي اا ا راالق والفضايلي ما  التجاارة والراناعي , ويسااير

 عالقاي بالنسبي إلى مساا ي المملكاي وعارد ساةان ا وراام دواعي اا وأسابا  ا , وت سان الجرائم يترل الجناعا  , وتنرر
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اننسااان بااأرقى منااه , ولاام  ع لاام الفاارد بااالفرد , و الفاارد بالجماعااي , وعالقااي الجماعااي بااالفرد   وهااو دور كمااال  لاام
  عفتر  المفترضون أ.هى منه        

تضا   ساورة العرار   الاذي ض مالمح تلك ال  بي السعيرة الت  عاشت ا البشريي ي  ظل الرستور انسالم بع هذه
والعماال الرااالح والتواصاا  بااال ع والتواصاا   انعمااان قواعااره , وت اال تلااك الراعااي انعمانيااي التاا  ت مل ااا هماعااي

  بالربر  

يا  معركاي الخيار والشار ,  باه ان , والخساار الاذي تباوءمن ا هذا الضياو الت  تعانيه البشريي اليوم ي  كل مةا يأين
ياوم  ملال راعاي انساالم يكانال ل اا ال ياادة   ثام  للبشار والعمااء عان ذلاك الخيار الكبيار الاذي  ملتاه ا ماي العربياي

 بعارالرايلي   وإذا الرايلي كل ا تعطو إلى الضياو والخسار   وإذا الراعا  كل اا  ذيل وضعل هذه الراعي يإذا ه  ي 

وإذا ها  كل اا للعمااء  . لل اع للشايطان لاي  يي اا راعاي وا ارة هلل   وإذا ها  كل اا للباطال لاي  يي اا راعاي وا ارة ذلك
للخساار لاي  يي اا راعاي وا ارة للفاال    وراعاي هللا ماا  كل اا والضاال  لاي  يي اا راعاي وا ارة لل ارى والناور , وإذا هاى

  مي الت  تسير ت ت ا إلى الخير وال رى والرال  والفال   تريع ا وا  الت  تزا    وإن ا لترتر  الير

  هناك . وهناك شأن الربح والخسر ي  هذه ا ر    وهو على عظمته إذا قي  بشأن اآلررة صغير   ذلك

 

 

اِلَ اِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَ عِّ  ِإ    ْبِر ) َوَتَواَصْوا ال ِذيَن نَمُنوا َوَعِمُلوا الر    (3ِبالر 

عااالم ال  يرااي , هناااك الااربح  وياا  ال ااع والخساار ال ااع   هناااك ياا  ا ماار الطوياال , وياا  ال ياااة الباقيااي , حالاارب
هنااك  يان يبلا  اننساان أقراى الكماا  المرارر لاه ,  . والخساروربح الجناي والرضاوان , أو رسار الجناي والرضاوان

  ال جر ي  الرا يوأن عةون  جرا ي  ال يمي ودون  إلى أو يرتك  يت رر ندميته , وينت  

  يوم ينظر المرء ما قرمل يراه ويرو  الكايروعا ليتن  كنل ترابا(   )

وتواصاوا باال ع  , الراال ا  الساورة  اسامي يا  ت ريار الطرياع     إناه الخسار    )إ  الاذين نمناوا وعملاوا وهاذه
الجماعااي المساالمي , التاا   الرااالح وقيااام والعماال وتواصااوا بالراابر(    طريااع وا اار   يتعاارد   طريااع انعمااان

  على  راسي ال ع مزودة  زاد الربر   متضامني تتواصى بال ع وتتواصى بالربر   وتروم

 تاى عرارأ أ ارهما علاى  يتفرقاا طريع وا ر   ومن ثم كان الرهالن من أص ا  رساو  هللا [   و إذا الت ياا لام إنه
يتعاهاران علاى هاذا الرساتور انل ا  , يتعاهاران  كاناا اآلرار ساورة  العرار  ثام عسالم أ ارهما علاى اآلرار     لرار

التواصاا  باال ع والتواصاا  بالرابر   ويتعاهااران علاى أن مااا  ارسااان  علاى علاى انعمااان والراال  , ويتعاهااران
  على أن ما من هذه ا مي الرائمي على هذا الرستور     ويتعاهران ل ذا الرستور  
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 ال مزة سورة

 

َدُه )1َزٍة ل َمَزٍة )لُِّكلِّ ُهمَ  َوْيل    َوَماا (4( َكاال  َلُينَباَذن  ِيا  اْلُ َطَماِي )3َأن  َماَلاُه َأْرَلاَرُه ) َعْ َسا ُ  (2( ال ِذي َهَماَ  َمااً  َوَعار 

ِ اْلُموَقاَرُة )5َأْدَراَك َما اْلُ َطَمُي ) َدةٍ  ( ِيا  َعَمارٍ 8ْيِ م م ْنَصاَرة  )( ِإن َ اا َعَلا7َعَلاى اْ َْيِلاَرِة ) َتط ِلا ُ  ( ال ِتا 6( َناُر ّللا  َمار   م 

(9)  

  ال مزة سورة

ذاتاه نماوذج  الوقال هاذه الساورة صاورة مان الراور الواقمياي يا   يااة الارعوة يا  ع ارها ا و    وها  يا  تعةا 
ه   نفساه باه ,  تاى ماا عطياع نفسا يتسايطر يتكرر ي  كل  يلي     صورة اللليم الرغير النف  , الذي يانتى الماا 

ال يماي التا  ت اون أمام اا هميا  ال ايم وهميا  ا قراروأقارار  . ال يااة ويارو  عشاعر أن الماا  هاو ال يماي العلياا يا 
  !  سا  وأقرار ال رائع   وأنه وقر ملك الما  يرر ملك كراما  الناس وأقرارهم  ال . المعان  الناس   وأقرار

وتخليار  الماو  ء     ععجاز عان يعال شا ء    تاى ديا يارو  ع سا  أن هاذا الماا  إلاه قاادر علاى كال شا  كماا
  ! وهزاء ال ياة   ودي  قضاء هللا و سابه وهزائه إن كان هناك ي  نظره  سا 

تريعاه إلاى ا سات اني  , يااهرة ثام ينطلاع يا  هاوس   اذا الماا  ععاره ويساتلذ تعاراده   وتنطلاع يا  كياناه نفخاي ومان
ويسااخر ماان م ب ركاتااه   سااواء ب ةاعااي  ركااات م   لسااانه م     ععيااب مبأقاارار الناااس وكرامااات م   ولماازهم وهماازه

  بالرو  وانشارة   بالغمز واللمز   باللفتي الساررة وال ركي ال ا.ئي   . . وسمات م وأصوات م , أو  ت رير صفات م

الم عةاره هاذه وانسا . انعماان صورة لليمي  ريرة من صور الانف  البشاريي  اين تخلاو مان الماروءة وتعارى مان وه 
ن ى عن السخريي واللمز والعي  يا  مواضا  شاتى  وقر الرورة ال ابطي من صور النفوس ب ةم تريعه ا رالق   

ماا  الوعياار والت رياار , يااو   بأنااه كااان يواهااه  الااي واقميااي ماان بعااض  والترباايح   إ  أن ذكرهااا هنااا   ااذا التشااني 
الرعيا   والت ريار     يجااء الارد علي اا يا  صاورة الاردو الشارير ,رسو  هللا [   و وتجاه المنمنين  تجاه المشركين

  ن ن بما قررناه عن ا     ينكتف    وقر ورد  رواعا   تعيين بعض الشخريا    ولكن ا ليسل وثيري  

صااورة للعااذا  مادعااي ونفساايي , وصااورة للنااار  ساايي  عمثاال عجاا ء ياا  صااورة مشاا ر ماان مشاااهر ال يامااي والت رياار
الجرم وطريري الجزاء وهاو العراا    يراورة ال مازة اللمازة , الاذي يارأ  علاى   ين ر لو   يي ا الترا لومعنويي   وق

المتعاال   هاذا وعلاى لمازهم يا  أنفسا م وأعراضا م , وهاو عجما  الماا  فيظناه كفايال باالخلود   صاورة بالنااس ال ازء
ال طمااي(الت  ت طاام كال مااا يلرااى إلي ااا , )يا  الساارر المسااتروي بالمااا  , ترا ل اا صااورة  المنبااوذ  الم مال المتااردي

وإضاايت ا هلل وتخريرا ا هةاذا ياو   بأن اا ناار ياذة , ايار مع اودة (الموقارة يت طم كيانه وكبرياءه   وه )نار هللا
 الساخريي مفزعاي رعيباي   وه )تطلا (على ياناده الاذي ينبعان مناه ال ماز واللماز , وتكمان فياه رهباي , ويخل  علي اا
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علياه ,   ينراذه من اا أ ار , و   مغلراي رور     وتكملي لراورة الم طام المنباوذ الم مال     هاذه النااروالكبرياء والغ
توثع الب ائم  ال ا ترام   ويا  هارس ا لفااظ تشاريرو عارده    كما عسأ  عنه يي ا أ ر   وهو موثع يي ا إلى عمود

 أدراك سالي  التوكيرو )لينبذن يا  ال طماي   ومااممردة وي  معان  المبارا  توكير بشتى أ . كال   لينبذن   تطل 

ثام انهاباي والبياان     كل اا مان  . ما ال طماي   ناار هللا الموقارة    (ي اذا انهماا  وان  اام   ثام سانا  ا سات وا 
 وياال   لينبااذن   ال طمااي       نااار هللا الموقاارة   التاا  تطلاا ) أسااالي  التوكياار والتضااخيم     وياا  التعبياار ت رياار

  منصرة   ي  عمر ممردة(    علي م على ا يلرة   إن ا

  ذلك كله لون من التناسع الترويري والشعوري يتفع م  يعلي)ال مزة اللمزة(  وي 

الرااعع الاذي يارمر كيار  البتاار كاان الرارنن يتااب  أ اراة الارعوة ويرودهاا يا  الوقال ذاتاه   وكاان هاو الساال  لرار
  . اء ويثبل أروا  المنمنينالكائرين , ويزلز  قلو  ا عر

  لنرى ي  عناعي هللا سب انه بالرد على هذه الرورة معنيين كبيرينو وإنا

  تربيح ال بو  ا رالق  وتبشي  هذه الرورة ال ابطي من النفوس  :ا و 

رى ماا عرا  باأن هللا يا وإشاعارهم المناي اي عان المانمنين و فا  نفوسا م مان أن تتسار  إلي اا م اناي انهاناي ,:والثاان 
  واستعالئ ا على الكير اللليم       أروا  م ل م , ويةرهه , ويعاق  عليه     وي  هذا كفاعي لري 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفيل سورة

 

 تَاْرِميِ م (3اِ ياَل )( َوَأْرَسَل َعَلْيِ ْم َطْيرًا َأبَ 2ِي  َتْضِليٍل ) َكْيَرُهمْ  ( َأَلْم َعْجَعلْ 1َتَر َكْيَف َيَعَل َرب َك ِبَأْصَ اِ  اْلِفيِل ) َأَلمْ 

يٍل ) ْأُكوٍ  )4ِبِ َجاَرٍة مِّن ِسجِّ   (5( َيَجَعَلُ ْم َكَعْرٍ  م 

  الفيل سورة

  بسورة الفيل تعريف

الر لاي علاى رعاعاي هللا  عظايم هذه السورة إلى  ادة مساتةيض الشا رة يا   يااة الجزيارة العربياي قبال البعثاي , تشير
ا ريار , وم ضان العريارة الجريارة , والنرطاي التا  تبارأ  الناور ا هللا لتكاون ملتراىل اذه البرعاي المررساي التا  ارتارها

  الجاهليي ي  أرهاء ا ر  , وإقرار ال رى وال ع والخير يي ا     لمطاردة من ا . ف ا المررس

  رضاعل يا  الفتارة التا - ماا تشاير إلي اا الرواعاا  المتعاردة عان هاذا ال اادة , أن ال ااكم ال بشا  للايمن وهملاي
أ رهااي   , كااان قاار  نااى كنيسااي ياا  ":الرواعااا  وتسااميه -يي ااا الاايمن ل ةاام ال بشااي بعاار طاارد ال ةاام الفارساا  من ااا 

على نيي أن عرر    ا العر  عن البيل ال ارام يا  مةاي  , الفخامي اليمن باسم ملك ال بشي وهم  ل ا كل أسبا 
 ا البيال , شاأن م شاأن ب ياي العار  يا  وسا  الجزيارةالايمن الاذين ع ةم ام إلاى هاذ أهال , وقار رأى مبلا  انجاذا 

  كذلك   وكت  إلى ملك ال بشي   ذه النيي     وشمالي ا

صاا ب  هاذا البيال ,  وإساماعيل العر  لم ينرريوا عن  يت م المررس , يرر كانوا ععترارون أن ام أ نااء إ اراهيم ولكن
أيضاال ياا   -علااى ت ايت ااا  -معتراارات م  كاناالو  وكااان هااذا موضاا  اعتاازا.هم علااى طااريرت م بااالفخر وا نسااا   

  يرون ما يي ا من رلل واضطرا  وت ايل كذلك   وهم نظرهم من معتررا  أهل الكتا  من  ول م ,

الفيلاي , ويا  مرارمت ا  تراا به صح عزم  أ رهي   على هرم الكمبي ليرر  النااس عن اا   وقااد هيشاا هارارا عنرئذ
وعاز علاي م أن يتوهاه ل ارم كعبات م   يوقا  يا   . تسام  العر  به وبرررهييل عظيم ذو ش رة راصي عنرهم   ي

لاه ذو نفار , يارعا قوماه ومان أهاباه مان ساائر العار  إلاى  ار   عراا  طريره رهل من أشرا  أهال الايمن وملاوك م
  . أسيرا هييأهابه إلى ذلك من أهابه   ثم عر  له يراتله , ولكنه هزم وأرذه أ ر  , ال رام أ رهي وه اده عن البيل

ي ازم م كاذلك  , كثيار وق  له ي  الطريع كذلك نفيل ا ن  بي  الخثعم  يا  قبيلتاين مان العار  ومع ماا عار  ثم
  وأسر نفيال , الذي قبل أن عةون دليله ي  أر  العر   

   لاهوإن البيال الاذي عرراره لاي  عنارهم إنماا هاو يا  مةاي يراالوا إذا مر بالطائ  ررج إليه رهاا  مان ث ياف  تى
   نوه لال    وبعثوا معه من يرله على الكمبي   الذي وذلك ليريعوه عن  يت م
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إلياه أماوا  ت اماي  يسااق كاان أ رهاي باالمغم   اين الطاائ  ومةاي , بعان قائارا مان قاواده  تاى انت اى إلاى مةاي يلما
وسايرها   ي مال وهاو يوملاذ كبيار قاريش  , مان قاريش وايارهم , يأصاا  يي اا ماائت  بعيار لعبار المطلا   ان هاشام

  ثم عريوا أن م   طاقي ل م به يتركوا ذلك   . قريش وكناني وهذيل ومن كان  ذلك ال رم برتاله

وإنماا هااء ل ارم هاذا البيال  ل ارب م أ رهي رسو  إلى مةي عسأ  عن سير هذا البلر , ويبلغاه أن الملاك لام عاأ  وبعن
سير البلر   يرير ال ر  هاء باه إلاى الملاك     يلماا كلام  كان , يإن لم يتعرضوا له يال  اهي له ي  دمائ م   يإذا

 رليلاه لاهو هللا ماا نريار  رباه وماا لناا  اذلك مان طاقاي   هاذا  يال هللا ال ارام   وبيال قا  عبر المطل  فيما هاء به

عنااه      مااا عناارنا دياا  فااوهللا إ ااراهيم عليااه السااالم     يااإن عمنعااه منااه ي ااو  يتااه و رمااه , وإن عخاال  ينااه وبينااه
  يانطلع معه إلى أ رهي    

وأعظماه , وأكرماه عان أن  أهلاه ا ن إس اقووكان عبر المطل  أوسم الناس وأهمل م وأعظم م   يلما رنه أ رهي قا 
يناز  أ رهاي عان ساريره , يجلا  علاى بسااطه  . ملكاه عجلساه ت تاه , وكاره أن تاراه ال بشاي عجلا  معاه علاى سارير

قاال لااهوما  اهتااك   يرا و اااهت  أن ياارد علاا  الملااك مااائت  بعياار :لترهمانااه قااا  وأهلسااه معااه إلااى هانبااه   ثاام
 اين  فياك قاا  ذلاك , قاا  أ رهاي لترهماناهوقل لهوقار كنال أعجبتنا   اين رأيتاك , ثام قار .هار  يلماا أصاا  ا لا   

لمنا  فياه   ل رماه   تك هلال كلمتنا    أتكلمنا  يا  ملتا  بعيار أصابت ا لاك وتتارك  يتاا هاو ديناك وديان نبائاك قار
قا وماا كاان ليمتنا  منا    قا وأنال وذاك        . سايمنعه قا  له عبر المطل وإن  أنا ر  ان ل   وإن للبيال ر 

  يرد عليه إ له  

شاع  الجباا    ثام  يا  انرر  عبار المطلا  إلاى قاريش ياأربرهم الخبار , وأمارهم باالخروج مان مةاي , والت ار. ثم
وروي عان عبار المطلا  أنااه  . ويستنرارونه ام معاه نفار مان قااريش يارعون هللاقاام يأراذ ب لراي باا  الكمباي , وقا

  أنشرو

  إن العبر عمن  ر له يامن  ر الك    هم

  عغلبن صليب م وم ال م أ را م الك  

  كنل تارك م وقبلتنا يأمر ما  را لك   إن

 ملاه علاى اقت ام اا يلام  يا  , وه اروا أ رهي يوهه هيشه وييله لماا هااء لاه   يبارك الفيال دون مةاي   ياررل ا يأما
 اااين  ركااال ناقتاااه الرراااواء دون مةاااي ,  ال ريبياااي عفل اااوا   وهاااذه ال ادثاااي ثا تاااي براااو  رساااو  هللا [   و ياااوم

هللا [   و   مااا رااض  الررااواء , ومااا ذاك ل ااا بخلااع , ولكاان  رسااو  يراالواورض  الررااواء [ أي  رناال و يرااا 
 ر ي ين أن رسو  هللا [   و قا  يوم يتح مةيو  إن هللا  ب  عن مةاي الفيالوي  ال "  بس ا  اب  الفيل    

الشااهر الغائا    , ي ا   يليبلا  علي ا رسوله والمنمنين , وإنه قر عاد   رمت اا الياوم ك رمت اا باا م  , أ  وسل 
  .  ادثي ثا تي أنه قر  ب  الفيل عن مةي ي  يوم الفيل  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ب جااارة ماان طااين  ت رااب م ك الجايش وقائااره , يأرساال علااي م هماعااا  مان الطيااركااان مااا أراده هللا ماان إهااال ثام
الكااريم     وأصااي  أ رهاي ياا  هسااره  الراارنن و جار , يتااركت م كااأوراق الشاجر الجايااي الممزقااي   كماا ع ةاا  عاان م

   تاى قارموا باه صانعاء , يماا ماا   تاى انشاع صارره عان قلباه كماا تراو  , باه مع ام عسار  أنملاي أنملاي وررهاوا,
  الرواعا     

وأ جاام هاذه ال جااارة  , الرواعاا  هناا يا  ت رياار ناوو هاذه الجماعاا  مان الطياار , وأشاةال ا , وأ جام اا وتختلا 
  ي  هذا العام ي  مةي   ظ را ونوع ا وكيةيي يعل ا   كما أن بعض ا يروي أن الجرري وال ربي

تعمال عمل اا , أن  المألوياي ى رؤياي السانن الكونيايالاذين عميلاون إلاى تضاييع نطااق الخاوارق والغيبياا  , وإلا ويارى 
قار تكاون ها  الاذبا  والبعاو  التا  ت مال  الطيار تفسير ال ادة  وقوو وباء الجرري وال ربي أقر  وأولى   وأن

  الميةروبا  , يالطير هو كل ما عطير  

  ا ستاذ انمام الشيخ م مر عبره ي  تفسيره للسورة ي  هزء عمو قا 

ظ ار  ابالد العار   هارري  الثان  يشا يا  هنار الجايش داء الجارري وال رابي     قاا  عةرمايووهو أو وي  اليوم "
العار  ذلاك العاام   وقار يعال الوبااء   ابالد   وقا  ععرو   ن عتبي فيماا  ارةوإن أو  ماا رؤيال ال رابي والجارري 

ه وولااوا هاااربين , وأصااي  ويتساااق  يااذعر الجاايش وصااا ب يتناااثر بأهسااام م مااا يناارر وقااوو مثلااه   يكااان ل م اام
  قطعي , وأنملي أنملي  تى انررو صرره وما  ي  صنعاء    قطعي الجيش , ولم يز  عسر  ل مه

أن ذلاك الجارري أو  الكريماي هاذا أو  ماا اتفرال علياه الرواعاا  , ويراح ا عترااد باه   وقار  ينال لناا هاذه الساورة"
يرق عظيمي مان الطيار مماا يرساله هللا ما    واسطي لجيشتلك ال ربي نشأ  من  جارة عابسي سرطل على أيراد ا

  الريح   

وأن تكاون  , ا مارا  فيجو. لك أن تعترر أن هذا الطير من هن  البعو  أو الذبا  الذي ع مل هاراثيم بعاض"
هاذه ال يواناا  , ياإذا اترال بجسار درال  بأرهال هذه ال جارة من الطين المسموم الياب  الذي ت مله الريا  فيعلع

بإيسااد الجسام وتسااق  ل ماه   وأن كثيارا مان هاذه الطياور الضاميفي  تنت ا  ي  مسامه , يأثار فيه تلك الررو  التا 
اآلن  عسامونه الاذي -هللا يا  إهاالك مان يريار إهالكاه مان البشار , وأن هاذا ال ياوان الراغير  هناود ععار مان أعظام

و  يتوقا  ظ اور أثار قاررة هللا  . إ  بارئ اا     عخرج عن ا   وهو يارق وهماعاا    ع را  عاردها -بالمةرو  
الجباا  , و  علاى أن عةاون مان ناوو عنرااء  رؤوس تعاالى يا  ق ار الطاااين , علاى أن عةاون الطيار يا  ضاخامي

و  علاى معرياي مراادير ال جاارة وكيةياي تأثيرهاا     م هنار مان  , باه مغار  , و  علاى أن عةاون لاه ألاوان راصاي
  كل ش ء    

  كل ش ء له نعي تر  على أنه الوا ر وي 
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أرسال هللا علياه ماان  , البياال وليسال يا  الكاون قاوة إ  وها  راضااعي لروتاه   ي اذا الطاةياي الاذي أراد أن ي اارم"
قومه , قبل أن يررل مةاي   وها  نعماي امار هللا  وأهلكل الطير ما يوصل إليه مادة الجرري أو ال ربي , يأهلكته

لبيتاه ,  تاى يرسال مان ع مياه براوة ديناه [   و وإن كانال نعماي مان هللا   فظاا -يات م علاى وثن -  ا أهال  رماه 
  الفيل الذين أرادوا ا عتراء على البيل دون هرم اهترمه , و  ذن  اقتريه    أص ا   لل بأعرائه

, إن صا ل  تأويال  إ  هاذا ماا عراح ا عتمااد علياه يا  تفساير الساورة   وماا عارا ذلاك ي او مماا   عراح قبولاه"
وي لاك ,  - ياوان مان ذوا  ا ربا  هساما  أضخم وهو -روايته   ومما تعظم به الرررة أن ينرذ من استعز بالفيل 

 ين ساقه الرارر     ريا  عنار العاقال أن هاذا أكبار وأعجا   , بالبرر ب يوان صغير   عظ ر للنظر , و  يررك
  وأ  ر       

صورة الجرري أو ال رابي مان طاين ملاوة باالجراثيم  -انمام  ا ستاذ رض ا  نرى أن هذه الرورة الت  ايت ون ن
 بعض الرواعا  من أن ال جارة ذات ا كانل تخرق الرؤوس وا هسام وتنفاذ من اا وتمازق    ا أو تلك الت  هاء  -

هللا ,  علاى قاررة أد  يترع ا كفتا  ورق الشاجر الجاا  وهو)العرا (      نارى أن هاذه الراورة أو تلاك ا هساد
ومان  يان الر لاي علاى قاررة هللا وتار يره  . الوقاوو و  أولى  تفسير ال ادة   ي ذه كتلك ي  نظرنا من  ين إمةاان

 للناس , المع ودة المةشويي لعلم م ه  الت  هار  يأهلكال قوماا أراد هللا المألويي , ويستوي عنرنا أن تكون السني

ي ررال قارره ذاك  , لعلم ام الماألو  للبشار , وايار المع اود المةشاو  أو أن تكون سني هللا قر هر  بغير إهالك م
   

طرياا عسايرا عةشافه هللا  إ  سني هللا ليسال يرا  ها  ماا ع اره البشار وماا عرياوه   وماا ععار  البشار مان ساني هللا إن
كمااا  -خااوارق ياا  الاازمن الطوياال , ي ااذه ال وماارارك م ل اام بمراارار مااا عطيرااون , وبمراارار مااا يت يااأون لااه  تجااارب م

  بال ياس إلى ما ع روه وما عريوه   روارق  ه  من سني هللا   ولكن ا -عسمون ا 

يا  النراو  ويا   كاان أو -متاى صا ل الرواعاي  -ثم ين ن   نر  أمام الخارقي متارددين و  مانولين ل اا  ومن
  ويا  الوقال ذاتاه   نارى ومع ودهم  الناس مالبسا  ال ادة ما يو   بأن ا هر  رارقي , ولم تجر على مألو 

و  د لي من هرياناه علاى الساني الخارقاي للماألو    يالساني المألوياي  وقعا أن هريان ا مر على السني المألويي أقل
 -كال ياوم  مع اودة وها  -رارقاي بال يااس إلاى قاررة البشار     إن طلاوو الشام  واروب اا رارقاي    يرت اا ه  ي 

كائناا ماا  -وإن تسالي  طيار  ! عجار  تر  كال ل ظاي , وإ  يليجار  مان شااء أن وه  -وإن و دة كل طفل رارقي 
وإلرائ ااا ياا  هااذه ا ر  , ياا  هااذا ا وان ,  وال راابي ع ماال  جااارة مساا وقي ملوثااي بميةروبااا  الجاارري  -كااان 

هاذا الن او  التا  ي ام يي اا باقت اام البيال     إن هرياان قارر هللا علاى الل ظاي وإ راة هذا الوباء يا  الجايش , يا 
يرسال هللا  أن راوارق كاملاي الر لاي علاى الراررة وعلاى الترارير   وليسال بأقال د لاي و  عظماي مان عارة رارقاي  ال

هاذه مان تلاك     هاذه رارقاي  . . طيرا راصا ع مل  جارة راصي تفعال با هساام يعاال راصاا يا  الل ظاي المراررة
  وتلك رارقي على السواء    
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ايار المع اودة , وأن  الخارقاي الذا  , ين ن أميل إلى اعتبار أن ا مار قار هارى علاى أسااسي  هذا ال ادة ب يأما
إلااى قبااو  الرواعااا  التاا  تراا  أ جااام الطياار   اهااي وإن لاام تكاان هناااك -هللا أرساال طياارا أبا ياال اياار مع ااودة 

 -مضاا  إلي ااا   مواضا  أرارى تشا  باأن عنرار المبالغاي والت ويال  يا  وأشاةال ا وصافا مثيارا , نجار لاه نظاائر
  تفعل با هسام يعال اير مع ود     , مع ودة ت مل  جارة اير

ومالبساا  ال ااادة  الساورة أميال إلاى هاذا ا عتباار      ناه أعظام د لاي و  أكبار   يراي   ولكان  ن هاو ن ان
ر أن ع فظاه ليةااون   اذا البيال أمارا   كاان يريا يريار -سااب انه  -تجعال هاذا ا عتباار هاو ا قار    يرار كاان هللا 

للعريارة الجريارة تز ا  مناه  ارة طليراي , يا  أر   ارة طليراي ,   ي ايمن  تجم  مثابي للناس وأمنا   وليةون نرطي
عبارة  ال اادة راره ا , و  تسيطر علي ا  ةومي قاهرة ت اصار الارعوة يا  م ضان ا   ويجعال هاذا من علي ا أ ر

البعثااي ياا  هااذه السااورة ,  بعاار ا  ,  تااى ليمااتن   ااا علااى قااريشظاااهرة مةشااويي لجمياا  ا نظااار ياا  همياا  ا هياا
يتناساع ما  هاو هاذه المالبساا  كل اا أن عجا ء ال اادة  يمماا ويضرب ا مثال لرعاعي هللا ل رماته وايرتاه علي اا    

 وبةل أهزائه   و  داع  للم اولاي يا  تغليا  صاورة الماألو  مان ا مار يا  مروماته اير مألو  و  مع ود , بةل
  ي  ذاته وبمالبساته مفرد يذ     هو  ادة

 ياإنوقائاره , الجايش أن الماألو  يا  الجارري أو ال رابي   يتفاع ما  ماا روي مان نثاار ال اادة بأهساام وبخاصي

  أنملي , و  عشع الررر عن الرل      وأنملي الجرري أو ال ربي   عسر  الجسم عضوا عضوا

  . قريبا لررنن و)يجعل م كعر  مأكو (    إع اء مباشراالرورة ه  الت  يو     ا الني ا وهذه

تزيار علاى أن    عةرمي وما  رة باه ععراو   ان عتباي ليسال نراا يا  أن الجايش أصاي  بالجارري   ي ا  ورواعي
أعاي إشاارة   رهاي وهيشاه راصاي  أقوال ماا ترو وإن الجرري ظ ر ي  الجزيرة يا  هاذا العاام  و  مارة   ولام تارد يا 

هذا الن و وعرم إصابي العر  الراريبين بمثلاه يا   يناه تبارو  على   ذا المر      ثم إن إصابي الجيشبانصابي 
الجاايش و اره بمااا ت مال   ومااا دامال المسااألي رارقاي يعااالم العنااء ياا   رارها ياا   تررار رارقاي إذا كاان الطياار

لجاو ال اادة  أنسا  ايار الماألو  لمجرد أن هذه الرورة مألويي لمرارك البشار   وهرياان ا مار علاى معيني صورة
  كله   

رأسا ا يا  تلاك ال  باي      علاى -ر ماه هللا  -ناررك ونرارر دوايا  المررساي العرلياي التا  كاان ا ساتاذ انماام  إنناا
تفسااير الرارنن الكااريم وأ ااراة التاااريخ , وم اولااي  ياا  ناررك ونراارر دوايع ااا إلااى تضاييع نطاااق الخااوارق والغيبيااا 

الكونياي     يلرار كانال هاذه المررساي تواهاه النزعاي الخرافياي الشاائعي التا   السانن   المةشاو  مانردهاا إلاى الماألو 
  ااا , كتاا    شايل العرلياي العامااي يا  تلااك الفتارة   كمااا تواهااه سايل ا ساااطير وانسارائيليا  التاا  علااى تسايطر

وموهاي الشاك يا  مراو   الارين  , اذروت ا التفساير والرواعاي يا  الوقال الاذي وصالل فياه الفتناي باالعلم ال ارين إلاى
الارين اعتبااره علاى أسااس أن كال ماا هااء باه مواياع للعرال    إلاى إلاى قمت اا   يرامال هاذه المررساي ت ااو  أن تارد

 الخرايا  وا ساطير   كما ت او  أن تنش  عرليي دينيي تفره السنن الكونياي , وتاررك من ومن ثم تجت ر ي  تنريته
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وها  يا   -وا هساام  ا هارام د إلي اا ال ركاا  اننساانيي كماا تارد إلي اا ال ركاا  الكونياي يا واطرادهاا , وتار  ثبات اا
الكونيااي باعتبارهااا الراعاارة الثا تااي المطااردة المنظمااي  هللا يااالررنن ياارد الناااس إلااى ساانن -صااميم ا العرليااي الررننيااي 

  . المتناثرة لمفردا  ال ركا  والظواهر

المررساي   مان  تلاك ه اي وضاغ  الفتناي باالعلم مان ه اي أرارى تركال نثارهاا يا  مواه اي ضاغ  الخراياي مان ولكان
الكليااي لساني هللا   يشاااو ياا  تفسااير  الراعاارة المبالغاي ياا  ا  تيااا  , والميال إلااى هعاال مااألو  السانن الكونيااي هااو

يخ عبار الراادر تلميذعاه ا ساتاذ الشايخ رشاير رضاا وا ساتاذ الشا تفساير كماا شااو يا  -ا ساتاذ الشايخ م مار عباره 
 ساني شاو ي  هذا التفسير الرةبي الواض ي ي  رد الكثير من الخوارق إلى مألو  -هميعا  هللا ر م م -المغرب  

ال اذر وا  تاراس الشارير يا   وإلاى هللا دون الخارق من ا , وإلى تأويل بعض ا ب ين يالئم ماا عسامونه  المعراو    
  تربل الغيبيا   

المبالغاي فياه , وإافاا  الجانا   عنرار للعوامل البيليي الرايعاي لمثال هاذا ا تجااه , يإنناا نال ا  إدراكنا وترريرنا وم 
ساواء الماألو  من اا  -وقررته من وراء السانن التا  ارتارهاا  هللا اآلرر للترور الررنن  الكامل   وهو طالقي مشيلي

 هاو ال ااكم ا ريار   و  تجعال معراو  هاذاهاذه الطالقاي التا    تجعال العرال البشاري  - للبشار أو ايار الماألو 

  هذه المررسي   أعالم كما يتكرر هذا الرو  ي  تفسير -هو مرد كل أمر ب ين يت تم تأويل ما   يوايره  العرل

كال ماا عرا  مان هاذه  عفسار إلى هان  أن المألو  من سني هللا لي  هو كل سني هللا   إنما هاو طار  عساير   هذا
  . . التررير وأن هذه كتلك دليل على عظمي الرررة ودقيالسنن ي  الكون   

 يلاي راصاي , و  مواه اي  بإع اء ذلك م  ا  تيا  من الخرايي ونف  ا سطورة ي  اعترا  كامل , اير متأثر وكل
  عر  تفكيري شائ  ي  عرر من العرور    

رريرهاا     إناه   عجاو. لناا أن نواهاه لعال هناا مةاان ت , الررننياي هنالاك قاعارة مأموناي يا  مواه اي النراو  إن
 النراو  عرليي سابري     مرررا  عامي   , و  مراررا  يا  الموضاوو الاذي تعالجاه بمرررا  النرو  الررننيي

انعمانياي , ومن اا نكاون قواعار  مررراتناا  ال ينبغا  أن نواهاه هاذه النراو  لنتلراى من اا مررراتناا   يمن اا نتلراى .
ي او المرارر كماا قررتاه   ذلاك أن ماا نساميه  العرال  ونريار أن ن ااكم  أمارا ميعا   يإذا قرر  لنامنطرنا وتروراتنا ه

وتجاربناا  , الم ارود عن ا  راة الكونيي والتاريخيي واننساانيي والغيبياي هاو إيارا. واقعناا البشاري  الررنن إليه مرررا 
  البشريي الم رودة  

علي اا إلاى المعناى المجارد  تسامو   تتريار بمفاردا  التجاار  والوقاائ   الالعرال وإن عةان يا  ذاتاه قاوة مطلراي  وهاذا
وهاذا الوهاود   عمثال المطلاع كماا هاو عنار هللا    . البشاري  وراء ذوات اا , إ  أناه يا  الن اعاي م ارود ب ارود وهودناا

عرلياي ذات اا   ومان الاذي ع ةمناا   ومررراتاه ها  التا  نساتر  من اا مررراتناا ال ي او والررنن صاادر عان هاذا المطلاع
مرااررا   ياا  كماا ياارد كثيارا -أن عراا وإن ماارلو  هاذا الاني عراطرم ما  العراال ياال  ار مان تأويلاه  عراالح ثام  
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لااي  هااو ال ةاام ياا   العراال أصاا ا  هااذه المررسااي   ولااي  معنااى هااذا هااو انستسااالم للخرايااي   ولكاان معناااه أن
عرولناا , ويةا   تتلراهاا ي ا  التا  ترارر كياف واضا ي يميمراررا  الرارنن   ومتاى كانال المارلو   التعبيرياي مسات 

  مرلو ت ا , وتجاه ال رائع الكونيي ا ررى     تجاه ترو  من ا قواعر ترورها ومنطر ا

  من هذا ا ستطراد إلى سورة الفيل , وإلى د لي الرري     ونعود

د لتاه العظيماي    إلاى ادة , والتنبياهألام تار كياف يعال رباك بأصا ا  الفيال  (    وهاو سانا  للتعجيا  مان ال ا)
عرولاون  ارة كاذا عاام الفيال , و ارة  . تااريخ يال ادة كان معرويا للعر  ومش ورا عنرهم ,  تى لرر هعلوه مبارأ

الفيال بعشار سانوا      والمشا ور أن مولار رساو  هللا [   و  عاام كاذا قبال عاام الفيال بعاامين , و ارة كاذا بعار
  ولعل ذلك من  رائ  الموايرا  انل يي المرررة   . كان ي  عام الفيل ذاته

باه ماا وراء هاذا التاذكير  المرراود يلم تكن السورة لوربار برري عج لون ا , إنما كانل تذكيرا باأمر ععريوناه , وإذن
     

  أكمل الرري بعر هذا المطل  ي  صورة ا ستف ام الترريري كذلكو ثم

الطريااع يااال  عضاال ي ألاام عضاال مةاارهم يااال يبلاا  هريااه واايتااه , شااأن ماانألاام عجعاال كياارهم ياا  تضااليل  (    أ)
هاذا البيال وصايانته , يا  الوقال   ماعاي عرال إلاى ماا يبتيياه     ولعلاه كاان   اذا ياذكر قريشاا  نعمتاه علاي م يا 

 لعل ام   اذه الاذكرى عسات ون مان ه اود هللا الاذي . ا قويااء الذي عجزوا هم عان الوقاو  يا  وهاه أصا ا  الفيال
 كما عطامنون من ااترارهم بروت م اليوم يا  مواه اي م مار [   و والرلاي , وعجزهم تررمل يره علي م ي  ضعف م

ا قويااء الاذين عرفاون  ع طام معه   يرر  طم هللا ا قوياء  ينماا شااءوا ا عتاراء علاى  يتاه و رمتاه   يلعلاه المنمني
  لرسوله ودعوته  

تارمي م ب جاارة  , أبا يال  يناه يا  صاورة وصاةيي رائعيو)وأرسال علاي م طياراكياف هعال كيارهم يا  تضاليل يرار  يأماا
كلماااي يارسااايي مركباااي مااان كلمتاااين  وساااجيل مااان ساااجيل   يجعل ااام كعرااا  ماااأكو (    وا با يلوالجماعاااا   

الجا  من ورق الشجر   ووصافه بأناه ماأكو وأي يتيال :والعر  تفيرانو جر وطين   أو  جارة ملوثي بالطين  
أو  ااين عأكلاه ال ياوان فيمضااغه ويط ناه   وها  صااورة  سايي للتمزيااع  , وتمزقااه ين تأكلااه ال شارا ط اين    ا
هالك ام بمار   تراويرل ا  ا  جار الت  رمت م   ا هماعاا  الطيار   و  ضارورة لتأويل اا بأن اا هذه البرن  بفعل

  الجرري أو ال ربي  

  به يكثيرة    د لي هذا ال ادة والعبر المستفادة من التذكير  يأما

أن ام كاانوا ععتازون   اذا  ولاو لام يارد أن عةال  ماعاي  يتاه إلاى المشاركين , -ساب انه  -ماا تاو   باه أن هللا  وأو 
ويعلاان  مايتااه لااه وايرتااه عليااه تاارك المشااركين  وي رسااه البياال , وي مونااه وي تمااون بااه   يلمااا أراد أن عرااونه
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ساايرة لتاري  عان  يال هللا ال ارام ,  تاى   تتكاون للمشاركين يار علاى الراررة  وتاررلل ي زمون أمام الروة المعترعاي  
هارى يا  إهاالك  ا مار سابري ي   مايته , ب ميت م الجاهلياي   ولعال هاذه المالبساي تارهح ترهي اا قوياا أن و   يته

  أنس  وأقر      ي ذا -  السني المألويي المع ودة  -المعترين مجرى السني الخارقي 

قاريش ويباادر العار   تباادر مرتضاى هاذا التاررل السااير مان الراررة انل ياي ل ماعاي البيال ال ارام أن كاان مان ولرار
اعتازا.هم بالبيال وسارانته وماا صاااوا  ولاه  عةاون  إلاى الاررو  يا  ديان هللا  ينماا هااءهم باه الرساو  [   و وأ 

لن او هااو طاار  ماان ال ملااي علااي م , التااذكير بال ااادة علااى هااذا ا وهااذا مان وثنيااي هااو المااان  ل اام مان انسااالم  
  ! العنير والتعجي  من موقف م

البياال ال اارام أو  ع طمااوا أن -أ رهاي وهنااوده  -تااو   د لااي هااذا ال ااادة باأن هللا لاام عراارر  هاال الكتااا   كاذلك
 سرنته   ليبر  هذا البيل عتيرا مان سالطان هم عسيطروا على ا ر  المررسي    تى والشرك يرنسه , والمشركون 

ل ذه ا ر   ريت ا  تى تنبال يي اا العريارة الجريارة  ارة طليراي ,  ولي ف  المتسلطين , مرونا من كير الكائرين  
وعلاى  ا دعاان سلطان , و  عطغى يي ا طاةيي , و  ي يمن على هذا الرين الذي هاء لي ايمن علاى علي ا   ي يمن

قبال أن ععلام أ ار أن نبا  هاذا الارين قار ولار  ولريناه ر هللا لبيتاهالمباد , ويرود البشريي و  عرااد   وكاان هاذا مان تار ي
  ي  هذا العام  

تاار   ااو  ا ماااكن  ماااكرة نستبشاار بإع اااء هااذه الر لااي اليااوم ونطماالن , إ.اء مااا نعلمااه ماان أطماااو ياااهرة ون اان
الللاايم ل ااذه ا طماااو  ت اارأ ياا  التم ياار الخفاا  أو المررسااي ماان الرااليبيي العالميااي والراا يونيي العالميااي , و  تناا 

مان أهال الكتاا  وسارنته مشاركون , ساي فظه إن شااء هللا , وي فا  مريناي   يتاه الفااهرة المااكرة   يااهلل الاذي  ماى
  ومةر الماكرين   الكائرين رسوله من كير

ياا  انساالم   كاانوا  قباال الثالان هاو أن العاار  لام عةان ل اام دور يا  ا ر     ال لام عةاان ل ام كياان   وانع ااء
أ يانااا ترااوم ت اال  ماعااي الفاارس   وياا   هناااك الاايمن ت اال  ةاام الفاارس أو ال بشااي   وكاناال دولاات م  ااين ترااوم

وإماا ب ياام  ةوماي عربياي ت ال  ماعاي الروماان     ولام يانن إ   مباشارة الشاما  كانال الشاام ت ال  ةام الاروم إماا
 يا  يا   الاي تفكاك   تجعال مناه قاوة   ي يايا هانا  فياه   ولكناه ظال يا   الاي  اراوة أو  ت ةم قل  الجزيرة من

تكان هاذه ال بائال متفرقاي  لام ميران الروى العالمياي   وكاان عمةان أن تراوم ال ارو   اين ال بائال أربعاين ساني , ولكان
عاام الفيال كاان م ياساا ل  يراي هاذه الراوة  اين  يا  و  مجتمعاي ذا  و.ن عنار الارو  الروياي المجااورة   وماا  ارة

  نب   تتعر  لغزو أه

قاوة دولياي ع سا   ل ام راعي انسالم و و  مارة يا  تااريخ العار  أصابح ل ام دور عاالم  يندوناه   وأصاب ل وت ل
البشاريي , بعار أن تازيح ال ياادا  الجاهلياي  قياادة ل ا  سا    قوة هاريي تكتساح الممالاك وت طام العارو  , وتتاولى

رة ي  تاريخ م هو أن م نساوا أن ام عار    نساوا نعارة الجان  هذا  و  م للعر  المزيفي الضالي     ولكن الذي هيأ
و ملاوا  . انساالمو رها وذكروا أن م ومسلمون   مسلمون يرا    وريعاوا راعاي انساالم , وراعاي , العنرر , وعربيي
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لاوا ر ماي وبارا بالبشاريي   ولام ع ملاوا قومياي و  عنراريي و  عرابيي    م البشاريي عريرة ضخمي قويي ي رون ا إلى
يا  سابيل  ه اادا ععلمون الناس   ا   ماذهبا أرضايا عخضاعون النااس لسالطانه   وررهاوا مان أرضا م سماويي يكرة

ويشامخون ويتكبارون ت ال  مايت اا  , ظل اا هللا و ره , ولم عخرهوا لينسسوا إمبراطوريي عربيي ينعمون ويرتعون ي 
ى  ةم ام أنفسا م   إنماا قااموا ليخرهاوا النااس مان وإلا العار  , ويخرهاون النااس مان  ةام الاروم والفارس إلاى  ةام

 ا تعثناا هللا و ره , كما قا  ربع   ن عامر رسو  المسلمين ي  مجلا  يزدهاردو هللا عبادة عبادة المباد هميعا إلى

ومان هاور ا دعاان إلاى  , اآلرارة لنخرج الناس مان عباادة المبااد إلاى عباادة هللا و اره , ومان ضايع الارنيا إلاى ساعي
  انسالم    عر  

هلل ويا  سابيل هللا   وقار  كل اا ير  كاان للعار  وهاود , وكانال ل ام قاوة , وكانال ل ام قياادة     ولكن اا كانال عنرئذ
 تااى إذا ان ريااوا عن ااا وذكااروا عنرااريت م  . الطريرااي ظلاال ل اام قااوت م   وظلاال ل اام قيااادت م مااا اسااتراموا علااى

 , عربيي نبذت م ا ر  وداست م ا مم ,  ن هللا قار تارك م  يثماا تركاوهراعي ال ليريعوا وعربيت م , وتركوا راعي هللا

  ونسي م مثلما نسوه  

تخلاوا عان هاذه الفكارة   وماا  هام العر  بغير انساالم   ماا الفكارة التا  قارموها للبشاريي أو عملكاون ترارعم ا إذا وما
مان يتارا  التااريخ كانال تمثال يكارة   وا مام  يا  يتارة البشاريي قيماي أماي   ترارم للبشاريي يكارة   إن كال أماي قااد 

 لام الاذين اهتاا وا الشاارق , والبرا ارة الاذين اهتاا وا الرولاي الرومانياي يا  الغار  كالتتاار التا  لام تكان تمثال يكارة

ترارم   اا العار  للبشاريي كانال  التا  عساتطيعوا ال يااة طاويال , إنماا ذا اوا يا  ا مام التا  يت وهاا   والفكارة الو يارة
يإذا تخلوا عن اا لام تعار ل ام يا  ا ر  وظيفاي , ولام  , ال يادة العريرة انسالميي , وه  الت  ريعت م إلى مةان ه 

ال ياادة  وأرادوا وهذا ما عجا  أن ياذكره العار  هيارا إذا هام أرادوا ال يااة , وأرادوا الراوة , . . ععر ل م ي  التاريخ دور
      هللا ال ادي من الضال     

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 قريش سورة
 

ياَل ِ  ْيِف )1ُقَرْيٍش ) ِنِ َتاء َوالر  ان ُهاووٍ 3َر   َهَذا اْلَبْيِل ) َيْلَيْعُبُروا (2( ِإياَلِيِ ْم ِرْ َلَي الشِّ  َونَماَنُ م ( ال اِذي َأْطَعَمُ ام مِّ

ْن َرْوٍ  )   (4مِّ

  قريش سورة

هاذا  لارا نمناا وار.ق أهلاه  اهعال ط يارهو )ر هللا دعوة رليله إ راهيم , وهو يتوهه إليه عر   نااء البيال وت استجا 
سالطي المتسالطين وهبارو  الجباارين   وهعال مان عاأوي  مان من الثمرا (    يجعل هذا البيال نمناا , وهعلاه عتيراا

مةاان      تاى  اين ان ار  النااس وأشاركوا  ارب م وعباروا معاه ا صانام      كال إليه نمنا والمخاياي مان  ولاه يا 
    ذا البيل ال رام   سب انه  مر يريره

للبيال أمناه , وصاان  هللا توهه أص ا  الفيل ل رمه كان من أمرهم ما كان , مماا يرالته ساورة الفيال   و فا  ولما
   رما نمنا ويتخط  الناس من  ول م  (  هعلنا  رمته   وكان من  وله كما قا  هللا يي مو )أو لم يروا أنا

و.ياادة مةاناي  , الجزيارة ادة  رماي البيال عنار العار  يا  هميا  أن ااءكاان ل اادة الفيال أثار مضااع  يا  .يا وقار
 يثماا  لاوا وهاروا الكراماي والرعاعاي ,  , نمناين أهلاه وسارنته مان قاريش , مماا سااعرهم علاى أن عسايروا يا  ا ر 

إلاى الايمن يا  الجناو  , وإلاى  -عان طرياع الروايال  - التجاارة وشاجع م علاى إنشااء رطاين عظيماين مان رطاو 
 ر لتين تجاريتين ضخمتينوإ راهما إلى اليمن يا  الشاتاء , والثانياي إلاى الشاام يا  تنظيم شام ي  الشما    وإلىال

  . الريف

السال  والن ا  ,  ااارا  ماا كانال علياه  الاي ا مان يا  شاعا  الجزيارة مان ساوء   وعلاى ماا كاان شاائعا مان وما 
ياا  هاذه التجااارة المغريااي , وهعلاال لرااريش  والسااالمي ماانياإن  رمااي البياال ياا  أن ااء الجزياارة قاار كفلاال لجيرتاه ا 

أ ااوا  الاار.ق الواساا  المةفااو  , ياا  أمااان وسااالم وطمأنينااي   وألفاال  أمام ااا براافي راصااي مياازة ظاااهرة   ويت اال
  اآلمنتين الراب تين , يرارتا ل م عادة وإلفا   الر لتين نفوس م هاتين

الساابري , مناي إيالي ام  الساورة كماا ذكارهم مناي  اادة الفيال يا  -عثاي بعار الب -ه  المني الت  ياذكرهم هللا   اا  هذه
وبالدهاام قفارة هفاارة وهام طاااعمون  -الار لتين    اااتين ر لتا  الشاتاء والراايف , ومناي الاار.ق الاذي أياضااه علاي م

يا   أسافارهموتر ال م ساواء يا  عرار دارهام بجاوار  يال هللا , أم يا  . الخاو  هاانلون مان يضال هللا   ومناي أمان م
  من كل اعتراء   و رس ا رعاعي  رمي البيل الت  يرض ا هللا
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الاذي عميشاون يا  هاواره  البيال   اذه المانن ليسات يوا مماا هام فياه مان عباادة ايار هللا معاه   وهاو ر  هاذا ياذكرهم
  . نمنين طاعمين   ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين  

ا مان يجعال نفوسا م  ل ام الريف يليعبروا ر  هذا البيل الاذي كفالل مومن أهل إيال  قريشور لي الشتاء و  عرو 
 -الااذي أطعم اام ماان هااوو(    وكااان ا صاال  البياال تااأل  الر لااي , وتنااا  ماان ورائ ااا مااا تنااا  )يليعبااروا ر  هااذا

 -وأشبع م من هذا الجوو )ونمن م مان راو (    وكاان ا صال  هللا أن عجوعوا , يأطعم م -ب س   الي أرض م 
  أن عةونوا ي  رو  يآمن م من هذا الخو    - الي البيلي من  ول م  وب س  ما هم فيه من ضع  ب س 

قيماي البيال وأثار  تج ال تاذكير عساتجيش ال يااء يا  النفاوس   ويثيار الخجال يا  الرلاو    وماا كانال قاريش وهاو
و ااره   وهااا هااو ذا عباار  ر  هااذا البياال إلااى  رمتااه ياا   يات ااا   ومااا كاناال ياا  ساااعي الشاارة والكربااي تلجااأ إ 

 ار  هاذا البيال الاذي يتاولى  ماعاي  يتاه   لام يواه اه برانم  يواه اه المطلا    يواهاه أ رهاي بجايش و  قاوة   إنماا
 ولكان إن اآلل اي سات م   يت اا   إنماا قاا  لاهو أنا ر  ان ال وإن للبيال رباا سايمنعه      . . و  وثان , ولام عرال لاه

  منطع , و  يثو  إلى  ع , و  يره  إلى معرو    ان را  الجاهليي   عر  عنر

مساترلي مباروءة بالبساملي  ساورة السورة تبرو امترادا لسورة الفيل قبل ا من نا ياي موضاوع ا وهوهاا   وإن كانال وهذه
تساا  سااور   ولكاان ترتيب مااا ياا  المراا    قااريش , والرواعااا  تااذكر أنااه عفراال  ااين ناازو  سااورة الفياال وسااورة

  فع م  موضوع ما الرري     متواليتين يت
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 الماعون  سورة
 

يِن ) َأَرَأْيلَ  ُ  ِبالرِّ  (4( َيَوْيال  لِّْلُمَرالِّيَن )3َوَ  َعُ ض  َعَلى َطَعااِم اْلِمْساِةيِن ) (2) ( َيَذِلَك ال ِذي َيُرو  اْلَيِتيمَ 1ال ِذي ُعَكذِّ
  (7اْلَماُعوَن ) َوَيْمَنُعونَ  (6ْم ُيَراُؤوَن )( ال ِذيَن هُ 5ُهْم َعن َصاَلِتِ ْم َساُهوَن ) ال ِذينَ 

  الماعون  سورة

مةياي والباقياا   ا ولاى الساورة مةياي يا  بعاض الرواعاا  , ومةياي مرنياي يا  بعاض الرواعاا  [ الاثالة اآلعاا  هاذه
  يراي كلياي ذا  اتجااه وا ار , لترريار  , متماساةي مرنيي و وهذه ا ريرة ه  ا رهاح   وإن كانال الساورة كل اا و ارة

 نااا إلااى اعتبارهااا مرنيااي كل ااا , إذ أن الموضااوو التاا  تعالجااه هااو ماان  عمياال ماان  رااائع هااذه العرياارة , ممااا عةاااد
يا   المسالمي وهو ي  هملته عمل إلى النفاق والرياء مماا لام عةان معروياا يا  الجماعاي -المرن   الررنن موضوعا 

اآلعااا  ا ربا  ا رياارة يا  المرينااي  تنزياال نيااي   عمتنا    تمااا مةاي   ولكان قبااو  الرواعاا  الرائلااي بأن اا مةياي مر
وا تراا  يا  الموضاوو     و سابنا هاذا لانخلي إلاى موضااوو  التشاابه وإل اق اا باآلعاا  الاثالة ا ولاى لمناسابي

  الت  تعالج ا     الكبيرة السورة وإلى ال  يري

الساائر لوعماان والكفار  المر اوم   يراي ضاخمي تكااد تبار  هذه السورة الرغيرة ذا  اآلعا  السب  الرريرة تعاالن إن
لطبيعاي هاذه العريارة , وللخيار ال ائال العظايم المةناون  بااهرة تبريال كامال   يوق ما تطل  به على النف  من   يراي

  السابغي الت  أرادها هللا للبشر وهو يبعن إلي م   ذه الرسالي ا ريرة     وللر مي يي ا ل ذه البشريي ,

تكاان صااادرة عاان  لاام هااذا الاارين لااي  دياان مظاااهر وطرااوس   و  تغناا  فيااه مظاااهر المبااادا  والشااعائر , مااا إن
العمال الراالح , وتتمثال يا  سالوك  إلاى إرال  هلل وتجرد , مندعي بسب  هذا انرال  إلى نثار ي  الرلا  تاري 

  ترلح به  ياة الناس ي  هذه ا ر  وترقى  

من اا ماا عشااء     إنماا  ويارو ء وتفاريع مو.عي منفرلي , يندي من اا اننساان ماا عشااء ,لي  هذا الرين أهزا كذلك
 كل ااوا هتماعيي ,  ين تنت   كل ا إلى ااعي تعود الفردعي هو من ن متكامل , تتعاون عباداته وشعائره , وتكاليفه

والنمااء  والراال  تكاايلون يا  الخيارااعي تتط ر مع ا الرلو  , وترلح لل ياة , ويتعاون الناس وي . على البشر  
      وتتمثل يي ا ر مي هللا السابغي بالمباد  

ياندي شاعائر أرارى ايار  وقار عرو  اننسان  لسانهوإنه مسلم وإنه مررق   ذا الارين وقضااعاه   وقار عرال  , ولرر
,  ن ل ااذه ال  يرااي عنااه ويظاال بعياارا عن ااا  بعياارة الرااالة ولكاان   يرااي انعمااان و  يرااي الترااريع بالاارين تظاال

توهر هذه العالما  ياال إعماان و  تراريع م ماا قاا  اللساان , وم ماا  لم عالما  تر  على وهودها وت رر ا   وما
  تعبر اننسان  
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ت راع ذات اا يا  عمال  لك    يري انعمان  ين تسترر ي  الرل  تت رك من يورها [ كما قلنا ي  سورة العرر و إن
  وهذا ما تررره هذه السورة نرا     . أصال هذه ال ركي ي ذا دليل على عرم وهودهاصالح   يإذا لم تتخذ 

  أرأيل الذي عةذ  بالرين   يذلك الذي يرو اليتيم , و  ع ض على طعام المسةين(   )

سام  بالارين  (وينتظار مان ع عةاذ  تبرأ   ذا ا ستف ام الذي يوهه كل من تتأتى منه الرؤيي ليرىو)أرأيل الذي إن ا
ومان هاو هاذا الاذي عةاذ  بالارين , والاذي عرارر الرارنن  ? تتجاه هذا ا ستف ام ليرى إلى أين تتجه انشاارة وإلاى مان

  يذلك الذي يرو اليتيم   و  ع ض على طعام المسةين( ):الجوا  أنه عةذ  بالرين     وإذا

و  يرتاه     إن الاذي  ا مار ذا هاو لباا تكاون هاذه مفاهاأة بال يااس إلاى تعرياف انعماان الترلياري     ولكان ها وقار
اليتاايم وينذعااه   والااذي   ع ااض علااى طعااام  ي ااين أي الااذي -عةااذ  بالاارين هااو الااذي يااري  اليتاايم ديعااا بعناا  

 را , ولو استرر    يري التراريع يا  قلباه ماا كاان ليارو اليتايم ,  بالرين المسةين و  يوص   رعايته   يلو صرق
  على طعام المسةين  ال ض  عن وما كان ليرعر

الخيار والبار بإرواناه يا   إلى   يري الترريع بالرين ليسل كلمي ترا  باللسان   إنما ه  ت و  ي  الرل  يريعه إن
من الناس كلماا    إنماا يريار مان م مع اا أعماا  ترارق ا  يرير البشريي , الم تاهين إلى الرعاعي وال ماعي    هللا  

  عنره و  اعتبار   ل ا , وإ  ي   هباء ,   و.ن 

هاذا الارين أصارق  وطبيعاي أصر  من هذه اآلعا  الثالة ي  تررير هذه ال  يراي التا  تمثال رو  هاذه العريارة ولي 
  تمثيل  

إنماا تراوم علي اا  الفر ياي ن   أن نررل هنا ي  هر  ير ا   او   ارود انعماان و ارود انساالم   يتلاك ال ارود و 
هللا وميزاناه   وهاذا أمار نرار ايار الظاواهر  اعتباار ماا هناا يالساورة ترارر   يراي ا مار يا المعاامال  الشارعيي   يأ

  الت  تروم علي ا المعامال    

  يرت  على هذه ال  يري ا ولى صورة تطبي يي من صورهاو ثم

يار باال الك دعااء أو وع إناه للمرلين , الذين هم عن صالت م ساهون , والذين هم ياراؤون ويمنعاون المااعون  يويل
  عن صالت م ساهون   هم للمرلين الذين هم عن صالت م ساهون     يمن هم هن ء الذين

  الذين يراءون ويمنعون الماعون(   ) إن م

بأدعيت اا , ولكان  وينطراون  أوللك الذين عرلون , ولكن م   ع يمون الراالة   الاذين ياندون  ركاا  الراالة , إن م
الرالة و  يري ما يي ا من قاراءا  ودعاوا     يري تميش   ا , وأروا  م   تست ضر قلوب م   تميش مع ا , و 

 سااهون هلل   ومان ثام هام سااهون عان صاالت م وهام يندون اا   إرالصاا وتسابي ا    إن ام عرالون ريااء للنااس  
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  يرت اا وال ياام  ضاارباست  والمطلاو  هاو إقاماي الراالة   مجارد أدائ اا   وإقامت اا   تكاون إ  . ع يموهاا عن ا لم
  هلل و ره   ا  

ي ام عمنعاون المااعون  . هنا   تنش  الرالة نثارها ي  نفوس هن ء المرلين الذين هم عان صاالت م سااهون  ومن
المااعون عاان عباااد هللا   ولاو كااانوا ع يمااون  عمنعااون    عمنعاون المعونااي والباار والخيار عاان إرااوان م يا  البشااريي  

  ي ذا هو م ك المبادة الرادقي المربولي عنر هللا     , عباده وا العون عنالرالة  را هلل ما منع

نراا قرننياا يناذر مرالين  ونجار نجار أنفسانا مارة أرارى أماام   يراي هاذه العريارة , وأماام طبيعاي هاذا الارين   وهةاذا
يي اا   إنماا أدوهاا ريااء    رو  يي اا   ولام يتجاردوا هلل   بالويال    ن ام لام ع يماوا الراالة  راا   إنماا أدوا  ركاا 

  وأعمال م ي   إذن هباء    ل ه  إذن معريي تنتظر سوء الجزاء   قلوب م ولم تترك الرالة أثرها ي 

  لينمنوا به وليعبروه        رسا ته من وراء هذه وتلك إلى   يري ما يريره هللا من المباد ,  ين يبعن إلي م وننظر

الخيار ل ام   يريار ط اارة  يريار إنما يرير صال  م هم أنفسا م   -ي و الغن   -سب انه   يرير من م شيلا لذاته  إنه
علااى الشااعور النظيااف , والتكاياال الجمياال , وا ري يااي  قائمااي قلااوب م ويرياار سااعادة  يااات م   يرياار ل اام  ياااة رفيعااي

  الرل  والسلوك   ونظايي الكريمي وال   وانراء

الكااريم   أياان تااذه   الرفياا  الخياار   وهاذه الر مااي   وهااذا المرترااى الجمياال تاذه  البشااريي بعياارا عاان هااذا ياأين
 ي  مفرق الطريع   النور لتخب  ي  متاها  الجاهليي المظلمي النكرة وأمام ا هذا
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 الكوثر سورة
 

  (1َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ) ِإن ا

  الكوثر سورة

ويعاره باالخير ,  , يي اا وساورة الشار    عساري عناه رباه الساورة رالراي لرساو  هللا [   و كساورة الضا ى , هاذه
  ويوعر أعراءه بالبتر , ويوه ه إلى طريع الشةر  

الكيار وا ذى للنبا  [  مان ثم ي   تمثال صاورة مان  يااة الارعوة , و يااة الراعياي يا  أو  الع ار بمةاي   صاورة ومن
لعبااره وللرلااي المنمنااي معااه   وماان تثبياال هللا  ةالمباشاار    و ودعااوة هللا التاا  يبشاار   ااا   وصااورة ماان رعاعااي هللا

  وعيره لشانله   ومرهو  وتطمينه وهميل وعره لنبيه

كثارة وفايض وامتاراد    ا ولاى تمثال   يراي ال ارى والخيار وانعماان   و  يراي الضاال  والشار والكفاران     كاذلك
  وذاك     هذا والثانيي قلي وان سار وانبتار   وإن ظن الغايلون اير

وا ساات زاء    الساخريي أن ساف اء قاريش مماان كاانوا يتاابعون الرساو  [   و ودعوتااه بالكيار والمةار وإظ ااار ورد
مان أمثاا  العاا  ا ان وائال , وع باي  ان  , هللا ليرريوا هم رة الناس عن ا ستماو لل ع الذي هاءهم به من عنار

النب  [   و إنه أ تر   عشايرون   اذا إلاى ماو   كانوا عرولون عن , وايرهم أ   ممي  , وأ   ل   , وأ   ه ل ,
  وقا  أ رهمودعوه يإنه سيمو   ال عر  وينت   أمره   . أو ده الذكور من

صارى ووقعاا   وتجار هاذه  با  نااء هذا اللون من الكيار الللايم الراغير عجار لاه يا  البيلاي العربياي التا  تتكااثر وكان
ولعل اا أوهعال قلباه الشاريف ومساته باالغم  , وشاانليه   هللا [   والاورزة ال ابطاي مان ي اش ل اا مان أعاراء رساو 

  أعضا  

الممتار الاذي ارتااره  البااق  ثم نزلل هذه السورة تمسح على قلباه [   و باالرو  والنارى , وترارر   يراي الخيار ومن
 له ربه   و  يري ا نرطاو والبتر المررر  عرائه  

 

 

  (2ِلَربَِّك َواْنَ ْر ) َيَرلِّ 
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عشاير إلاى عةا  المعناى الاذي  . إنا أعطينااك الكاوثر(    والكاوثر صايغي مان الكثارة     وهاو مطلاع ايار م ارود)
اير ممنوو و  مبتاور     ياإذا أراد أ ار أن يتتبا   . ازير أطلره هن ء السف اء     إنا أعطيناك ما هو كثير يائض

  و ترور  ي و واهره  يثما نظر أ لنبيه هذا الكوثر الذي أعطاه هللا

  وهاود اياره و  شا ء يا   الاذي واهره ي  النبوة   ي  هذا ا ترا  بال ع الكبير , والوهود الكبيار   الوهاود هو
  ال  يري سواه   وماذا يرر من وهر هللا  

ه وينباوو ثار   ن اعاي لةيضا , واهره يا  هاذا الرارنن الاذي ناز  علياه   وساورة وا ارة مناه كاوثر   ن اعاي لكثرتاه وهو
  وازارته  

عرتارن اسامه   يان واهاره يا  الماض ا علاى الاذي عرال  علياه , ويرال  علاى مان عرال  علياه يا  ا ر  , وهو
  باسم هللا ي  ا ر  والسماء  

الساائرة علاى أثاره  المالياين واهره ي  سنته الممترة على مرار الررون , ي  أرهاء ا ر    وي  الماليين بعار وهو
المالياين مان الرلاو  الم باي لسايرته وذكاراه إلاى  ومالياين ن مان ا لساني والشافاه ال اتفاي باسامه ,, ومالياين المالياي

  يوم ال يامي  

ساواء مان عرياوا هاذا  . طريراه واهره ي  الخير الكثير الذي يا  على البشاريي يا  هميا  أهيال اا بساببه وعان وهو
  ! يا  الخير يآمنوا به , ومن لم ععريوه ولكنه يا  علي م فيما

  واهره ي  مظاهر شتى , م اولي إ رائ ا ضر  من ترليل ا وترغيرها   وهو

تركااه الااني  ااال ت رياار ,  ثاام الكااوثر , الااذي   ن اعاي لةيضااه , و  إ راااء لعواريااه , و   ار لمرلولااه   وماان إناه
  عشمل كل ما عةثر من الخير ويزير    

ا ان عبااس أهاا  باأن  ولكان الجناي أوتياه رساو  هللا [   و ورد  رواعا  من طارق كثيارة أن الكاوثر ن ار يا  وقر
ماان الكااوثر   وهااذا هااو ا نساا  ياا  هااذا  كااوثر هااذا الن اار هااو ماان  ااين الخياار الكثياار الااذي أوتيااه الرسااو    ي ااو

  السياق وي  هذه المالبسا   

  يرل لربك وان ر( )

وهاه الرساو  [   و  , الكائارون  لمرهفون وقا توكير هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة , على اير ما أره  ا بعر
المبااادة وياا  ا تجاااه     ياا  الرااالة وياا  ذبااح  ياا  إلااى شااةر النعمااي ب ر ااا ا و     ااع انرااال  والتجاارد هلل

ملاع باا  إلاى شارك المشاركين , وايار مشاارك ل ام يا  عباادت م أو  ايار النسك رالرا هللو)يرل لربك وان ار(   
  ذبائ  م   لىع ي  ذكر اير اسم هللا
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وماا لام ياذكر اسام هللا علياه  , هللا تكرار انشارة إلى ذكر اسم هللا و ره على الاذبائح , وت اريم ماا أهال باه لغيار وي 
عرا ياال الشاارك ونثاااره     تخلاايي الترااور والضاامير  ماان     مااا عشاا  بعناعااي هااذا الاارين  تخلاايي ال ياااة كل ااا

عاني ا , وكل ظال مان ظالل اا   كماا أناه ديان التو يار الخاالي المجارد من م معنى و رهما   ي و دين الو رة بةل
 ساواء ثام ي او يتتبا  الشارك يا  كال مظااهره , ويا  كال مةامناه   ويطاارده مطااردة عنيفاي دقيراي ومان الواضاح  

مااا ظ ار من اا وماا بطاان ,  و ارة اساتكن يا  الضامير , أم ظ ار ياا  المباادة , أم تسار  إلاى تراليار ال ياااة يال يااة
 ويتجه   ا إلى هللا رالري واض ي , هميعا وانسالم عأرذها كال   يتجزأ , ويخلر ا من شوائ  الشرك

  (3َشاِنَلَك ُهَو اْ َْ َتُر ) ِإن  

  . . ال ياة كما نرى ي  مسألي الذبائح وي  ايرها من شعائر المبادة أو ترالير , ناصعي

  إن شانلك هو ا  تر(   )

 -كائرعاه , وينكاار  إلاى ر أناه لاي  أ تار  اال هاو صاا   الكاوثر   وياا  هاذه اآلعاي يارد الكيااراآلعاي ا ولاى قاار  يا 
  أن ا  تر لي  هو م مر , إنما هم شانلوه وكارهوه   -سب انه 

نشا ر الياوم مراراق  ون ان صرق يي م وعير هللا   يرر انرط  ذكارهم وانطاوى    ينماا امتار ذكار م مار وعاال   ولرر
  ا ولون   سامعوه , ي  صورة باهرة واسعي المرى كما لم عش روههذا الرو  الكريم 

الكفار والباطال والشار  وإنماا انعمان وال ع والخير   عمةان أن عةاون أ تار   ي او ممتار الفاروو عمياع الجاذور   إن
  هو ا  تر م ما ترعرو و.ها وتجبر    

التا  ترارر  راائع  ها  تارون في سابون مراييسا ممراايي  هللا ايار مراايي  البشار   ولكان البشار ينخارعون ويغ إن
عن م مار [   و قاولت م اللليماي , ويناالون  عرولون  ا مور   وأمامنا هذا المثل الناطع الخالر     يأين الذين كانوا

أن اام قاار قضاوا علااى م ماار وقطعاوا عليااه الطريااع   أيان هاام   وأياان   ينلااذ   اا ماان قلاو  الجماااهير , وي ساابون 
  !? إلى هوار الكوثر من كل ش ء , ذلك الذي أوتيه من كانوا عرولون عنهوا  تر ? نثارهم ذكراهم , وأين

وكياف وها  موصاولي بااهلل  , الرعوة إلاى هللا وال اع والخيار   عمةان أن تكاون  تاراء و  أن عةاون صاا ب ا أ تار إن
م ماا  ارا يا  ل ظاي مان الل ظاا  أناه  ويبتار أهلاه , والشار ال ا  البااق  ا .لا  الخالار   إنماا يبتار الكفار والباطال

  طويل ا هل ممتر الجذور    

  هللا العظيم   وكذ  الكائرون الماكرون     وصرق
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 الكايرون  سورة
 

  (4ا َعَبرت ْم )( َوَ  َأَنا َعاِ ر  م  3َعاِ ُروَن َما َأْعُبُر ) َأنُتمْ  ( َوَ  2( َ  َأْعُبُر َما َتْعُبُروَن )1َعا َأي َ ا اْلَكاِيُروَن ) ُقلْ 

  الكايرون  سورة

صامر   يكاانوا عشاركون  . أ ار عةن العر  عج رون هللا ولكن كاانوا   ععريوناه ب  يرتاه التا  وصا    اا نفساه   لم
به هذه ا صانام التا  يرمازون   اا إلاى أساالي م  عشركون  به و  عرررونه  ع قرره , و  ععبرونه  ع عبادته   كانوا

 -  ا إلى المالئكاي     وكاانوا يزعماون أن المالئكاي  ناا  هللا , وأن  يناه  يرمزون  العظماء   أومن الرال ين أو 
أو تلاك كاانوا يتخاذون ا  ال الاي وباين الجناي نسابا , أو ينساون هاذا الرماز ويعبارون هاذه اآلل اي , ويا  هاذه - ساب انه

  و )ما نعبرهم إ  ليرربونا إلى هللا .لفى(   قول م الزمر لتررب م من هللا كما  ةى عن م الررنن الكريم ي  سورة

والرمار , وإنزالاه المااء  للشام   ةاى الرارنن عان م أن ام كاانوا ععترياون بخلاع هللا للساماوا  وا ر  , وتساخيره ولرر
رلاع السااماوا  وا ر  وساخر الشاام  والرماار  مان مان السااماء كالاذي هاااء يا  سااورة العنكبااو و )ولالن سااألت م

مااء يأ ياا باه ا ر  مان بعار موت اا ليراولن هللا(    ويا  إعماان م  الساماء   )وللن سألت م من نز  منليرولن هللا(  
   هللا   وتاهلل   وي  دعائ م كانوا عرولونوالل م     الخ  :عرولون  كانوا

, فيجعلاون وشاعائرهم  تراليارهم م  إعمان م باهلل كان هذا الشارك عفسار علاي م تراورهم كماا كاان عفسار علاي م ولكن م
 تااى ليرتضاا  هااذا النرااي  أ يانااا التضاا يي  . أو دهاام ل ل اي الماارعاة نراايبا ياا  .رع اام وأنعااام م ونرايبا ياا 

عان م يا  ساورة ا نعاامو وهعلاوا هلل مماا ذرأ مان ال ارة وا نعاام نراايبا    الكاريم بأ ناائ م   ويا  هاذا عراو  الرارنن
ي او عرال إلاى  هلل كاان لشاركائ م ياال عرال إلاى هللا   وماا كاان وهاذا لشاركائنا   يماا - ازعم م  -هلل  هاذا يراالوا

شاركاؤهم لياردوهم , وليلبساوا علااي م  أو دهام شاركائ م   سااء ماا ع ةماون   وكااذلك .يان لكثيار مان المشااركين قتال
 -عفتاارون   وقالواوهاذه أنعااام و اارة  جاار   عطعم ااا إ  ماان نشاااء  ومااا ديان م , ولااو شاااء هللا مااا يعلااوه , يااذرهم

 , عفتارون  ظ ورهاا , وأنعاام   ياذكرون اسام هللا علي اا ايتاراء علياه   سايجزي م بماا كاانوا  رمال وأنعاام - ازعم م 

 ميتااي ي اام فيااه شااركاء   عةاان وقالواومااا ياا  بطااون هااذه ا نعااام رالرااي لااذكورنا , وم اارم علااى أ.واهنااا , وإن

ساف ا بغيار علام   و رماوا ماا ر.ق ام هللا ايتااراء  أو دهام قتلااوا سايجزي م وصاف م إناه  ةايم علايم   قار رسار الاذين)
  م ترين (  كانوا على هللا   قر ضلوا وما

مع اام ياا  الجزياارة  عميشااون  ععتراارون أن اام علااى ديان إ ااراهيم , وأن اام أهاارى مان أهاال الكتااا  , الااذين كااانوا وكاانوا
وعيساى ا ان هللا    ينماا هام كاانوا ععبارون كاانوا عرولون  والنرارى  العربيي ,  ن الي ود كانوا عرولونوعزير ا ن هللا  

هللا  إلاى يكاانوا ععارون أنفسا م أهارى    ن نسابي المالئكاي - ازعم م  -قرا ت م من هللا  اعتبار المالئكي والجن على
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ولكاان م هام كااانوا  . رياار ونسابي الجان كااذلك أقار  ماان نسابي عزياار وعيساى     وكلااه شارك   ولااي  يا  الشاارك
  وأقوم طريرا   ع سبون أنفس م أهرى

دين إ اراهيم يماا  اهتناا  على قالواون ن -عليه السالم  -هاءهم م مر [   و عرو وإن دينه هو دين إ راهيم  يلما
ع ااولون ماا  الرساو  [   و رطااي وسااطا  را اوا إذن إلاى تاارك ماا ن اان علياه واتباااو م مار    وياا  الوقال ذاتااه

أن عسااجروا هااام نل ااه   وأن عسااةل عااان عياا  نل ااات م  ا ااالمر  ياان م وبينااه   وعرضاااوا عليااه أن عسااجر آلل ااات م
  ! عشتر  وعبادت م , وله يي م وعلي م ما

أن المساايي  يان م  عشاعرهم اراتال  تراورات م , واعتاراي م بااهلل ما  عباادة نل اي أرارى معاه     لعال هاذا كاان ولعال
ء ياا  منترااا  الطرياااع , مااا  بعاااض وا لتراااا , وبااين م مااار قريباااي , عمةااان التفااااهم علي ااا , برسااامي البلااار  لااارين

  الترضيا  الشخريي  

ومان ن ومان ن ,  , وعباادة هاذه الشاب ي , وقطا  الطرياع علاى الم اولاي , والمفاصالي ال اسامي  اين عباادة ول سام
وب اذا التوكيار   وب اذا التكارار   لتن ا  كال  . الجازم وترور وترور , وطريع وطريع     نزلل هذه السورة     اذا

 اين التو يار والشارك , وت ايم المعاالم واضا ي ,   تربال المسااومي والجار   ن ائياا   كال مسااومي وتفارق قاو  , وترطا
  و  كثيرو قليل ي 

ماا عبارتم , و  أناتم عا ارون ماا  عا ار قل عا أي ا الكايرون     أعبر ما تعبرون , و  أنتم عا رون ما أعبر , و  أنا)
  أعبر   لكم دينكم ول  دين( 

  . . والتوكير عر نف    وهزم بعر هزم   وتوكير بعر توكير   بةل أسالي  النف  والجزمب نف 

لم مار فياه شا ء   إنماا هاو  لاي  قل(    ي و ا مر انل   ال اسم المو   بأن أمر هذه العريرة أمر هللا و اره  )
  . ل ةمه هللا اآلمر الذي   مرد  مره , ال اكم الذي   راد

وليساوا بمانمنين وإنماا هام  , ديان كايرون     ناداهم ب  يرات م , ووصاف م برافت م     إن ام ليساوا علاىعا أي ا ال قل
  كايرون   يال التراء إذن  ينك وبين م ي  طريع    

  ! اترا  يو   مطل  السورة وايتتا  الخطا  , ب  يري ا نفرا  الذي   يرهى معه وهةذا

  ر عبادتكم , ومعبودي اير معبودكم      أعبر ما تعبرون(    يمبادت  اي)

  و  أنتم عا رون ما أعبر(يمبادتكم اير عبادت  , ومعبودكم اير معبودي  )

  ثبا  الرفي واستمرارها على و  أنا عا ر ما عبرتم(    توكير للفررة ا ولى ي  صيغي الجملي انسميي وه  أد )
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شااب ي , و  مجااا  لمظنااي أو  و  لفراارة الثانيااي   كاا    تبراا  مظناايو  أنااتم عا اارون مااا أعباار(    تكاارار لتوكياار ا).
  ! والتوكير شب ي بعر هذا التوكير المةرر بةل وسائل التكرار

 

 

  (5( َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ  ِديِن)6َأنُتْم َعاِ ُروَن َما َأْعُبُر) َوَ  

وا نفراا  الاذي   اتراا  فياه ,  , فياه   تشاابه إهماا  ل  يراي ا يتاراق الاذي   الترااء فياه , وا راتال  الاذي ثم
  والتمييز الذي   ارتال  فيهو

  لكم دينكم ول  دين(    أنا هنا وأنتم هناك , و  معبر و  هسر و  طريع    )

  كاملي شاملي , وتميز واضح دقيع     مفاصلي

معاه اللرااء علاى  عسات يل امال , الاذيكانال هاذه المفاصالي ضاروريي نعضاا  معاالم ا راتال  الجاوهري الك ولرار
  و  يري المن ن , وطبيعي الطريع   , الترور ش ء ي  منتر  الطريع   ا رتال  ي  هوهر ا عتراد , وأصل

إلاى  -ما  الوهاود كلاه  - باننساان التو يار مان ن , والشارك مان ن نرار     و  يلت ياان     التو يار مان ن يتجاه إن
اننسااان , عريرتااه وشااريعته , وقيمااه وموا.ينااه , وندابااه  من ااا وي اارد الج ااي التاا  يتلرااىهللا و ااره   شااريك لااه   
 ال يااة وعان الوهاود   هاذه الج اي التا  يتلراى المانمن عن اا ها  هللا , هللا و اره  اال عان وأرالقه , وتروراته كل اا

الظاااهرة  صااوره صااورة مانومان ثام ترااوم ال يااة كل اا علاى هاذا ا ساااس   ايار متلبساي بالشارك يا  أعاي  . شاريك
  والخةيي     وه  تسير    

  المفاصلي   ذا الوضو  ضروريي للراعيي   وضروريي للمرعوين     وهذه

مان قبال ثام ان ريال  العريارة ترورا  الجاهليي تتلب   ترورا  انعمان , وبخاصاي يا  الجماعاا  التا  عريال إن
المجاردة مان اليابش وا لتاواء وا ن ارا   صاورته ان يا عن ا   وهذه الجماعا  ه  أعرى الجماعاا  علاى انعما

أصااال   ذلااك أن ااا تظاان  نفساا ا ال اارى ياا  الوقاال الااذي تتعراار  العرياارة   أعرااى ماان الجماعااا  التاا    تعاار 
 يا  عرائارها وأعمال اا ورلا  الراالح بالفاسار يي اا , قار عغاري الراعياي نفساه با مال واراتال  ان رايات اا وتتلاوى  

  الخطورة   منت ى ا أقر الجان  الرالح و او  تعريل الجان  الفاسر     وهذا اناراء ي اهتذا  ا إذ

الجاهليااي بجملت ااا إلااى  عاان الجاهليااي هاهليااي , وانسااالم إسااالم   والفاارق  ين مااا بعياار   والساابيل هااو الخاروج إن
  م بةل ما فيه  إلى انسال وال جرة انسالم بجملته   هو ا نسالذ من الجاهليي بةل ما يي ا
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وعماال   ا نعازا   ومن جاا رطاوة يا  الطرياع ها  تمياز الراعياي وشاعوره باا نعزا  التاام عان الجاهلييوتراورا وأو 
معاه التعااون إ  إذا انترال أهال الجاهلياي  عسات يل الذي   عسامح با لترااء يا  منترا  الطرياع   وا نفراا  الاذي

  من هاهليت م بةليت م إلى انسالم  

انساالم , أو ادعال   ازي  ترقيا    و  أنراا   لاو    و  الترااء يا  منترا  الطرياع     م ماا تزيال الجاهلياي  
  هذا العنوان  

ل ام ديان م ولاه ديناه  . هذه الرورة ي  شعور الراعيي هو  جر ا ساس   شعوره بأنه ش ء نرر اير هان ء وتميز
ووظيفتاه أن عسايرهم يا  طريراه هاو ,  . طارير م رطاوة وا ارة يا , ل ام طارير م ولاه طريراه     عملاك أن عساايرهم 

  ! كثير  ال مراهني و  نزو  عن قليل من دينه أو

  . .(دين ي   البراءة الكاملي , والمفاصلي التامي , وال سم الرريح    )لكم دينكم ول  وإ 

ما أ اوه م إلاى الشاعور باأن م  . ذا ال سم  أ وج الراعين إلى انسالم اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلي وه وما
سابع ل ام أن عرياوا العريارة , ثام طاا  علاي م ا مار  أناس ينشلون انسالم من هرير ي   يلي هاهليي من ريي , وي 

  وأنه لي  هناك أنرا   لو  , و  التراء ي  منتر  الطريع , . .(ياسرون  )يرسل قلوب م وكثير من م

إلاى انساالم كالارعوة إليااه أو  ماا كاان , الارعوة  ااين  الارعوة رقيا  منااهن     إنمااا ها إصااال  عياو  , و  ت و 
 يتلراى عن الجاهلياي    )لكام ديانكم ولا  ديان(    وهاذا هاو دين والتو يار الخاالي الاذي الكامل الجاهليي   والتميز

  كل نوا   ال ياة والسلوك   ي  تروراته وقيمه , وعريرته وشريعته     كل ا من هللا     دون شريك     كل ا    

إلاى انساالم   تراوم  والارعوة هذه المفاصلي   سيبرى اليبش وتبرى المراهناي ويبراى اللاب  ويبراى الترقيا      وبغير
  إ  على ال سم والررا ي والشجاعي والوضو        تروم على هذه ا س  المررولي الواهني الضميفي   إن ا  

  ة ا و و)لكم دينكم ول  دين(   هو طريع الرعو  وهذا

 

 النرر سورة
 

ِ َواْلَفْتُح ) ِإَذا ِ َأْيَواهًا ) ِدينِ  ( َوَرَأْيَل الن اَس َيْرُرُلوَن ِي 1َهاء َنْرُر ّللا  َتو اباًا  َكاانَ  ( َيَسبِّْح ِبَ ْمِر َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإن اهُ 2ّللا 
(3)  
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  النرر سورة

النااس يا  ديان هللا أيواهاا  ودراو    كما ت مل البشرى لرساو  هللا [   و  نرار هللا والفاتح السورة الرغيرة   هذه
الناااس علااى دينااه إلااى التوهااه إلااى ربااه بالتساابيح  واهتماااو   وكمااا توه ااه [   و  ااين يت رااع نراار هللا ويت ااه

  وال مر وا ستغفار    

و  يراي هاذا  العريارة الوقال ذاتاه عان طبيعاي هاذهت مال إلاى الرساو  [   و البشارى والتوهياه     تكشا  يا   كماا
والخلاو  , وا نطااالق والت ارر     هااذه  والتجارد المان ن , ومارى مااا يريار أن يبلاا  بالبشاريي مان الريعااي والكراماي

البشاريي قا  إ  يا  ظال انساالم   و  عمةان أن تبلغ اا إ  وها  تلبا  هاذا  تبلغ اا الرمي السامري الوضيلي , التا  لام
  الكريم   العلوي  ال ر 

 ان أ ا  عاري , عان داود  م مر ورد  رواعا  عرة عن نزو  هذه السورة نختار من ا رواعي إ مام أ مرو رثنا وقر
  و عةثر ي  نرار أماره مان قولاهو  ساب ان هللا  ] , عن الشعب  , عن مسروق , قا وقالل عائشيوكان رسو  هللا

إن رب  كان أربرن  أن  سأرى عالماي يا  أمتا  , وأمرنا  إذا رأيت اا أن  ":وقا  وب مره , أستغفر هللا وأتو  إليه  
ياررلون يا  ديان  النااس وأساتغفره إناه كاان تواباا   يرار رأيت اا       )إذا هااء نرار هللا والفاتح , ورأيال ب ماره أسابح

  هللا أيواها , يسبح ب مر ربك واستغفره إنه كان توابا(   

  أ   هنر   ذا الني و    ورواه مسلم من طريع داود  ن  ]

العاار  كاناال تتلااوم [ أي  أ ياااء ا ان كثياار ياا  التفسايرووالمراد بااالفتح هااا هناا يااتح مةااي   قاو  وا اارا   يااإن وقاا 
يلما يتح هللا عليه مةي درلوا ي  دين هللا أيواهاا  , نب  تنتظر و بإسالم ا يتح مةي عرولونوإن ظ ر على قومه ي و

وهلل  مظ رلوساالم هزيارة العار  إعماناا , ولام يباع يا  ساائر قبائال العار  إ  وسارلاست , يلام تماض سانتان  تاى
ص ي ه عن عمرو  ن سلمي قا ولما كان الفتح باادر كال قاوم بإساالم م إلاى  ي  ال مر والمني , وقر روى البخاري 

 . . .  م ي او نبا وكانال ا  يااء تتلاوم بإساالم ا ياتح مةاي عرولونودعاوه وقوماه ياإن ظ ار علاي [   رساو  هللا [

  ال رين     "

ي ا  إشاارة عنار نازو   الاخ الرواعي ه  التا  تتفاع ما  ظااهر الاني يا  الساورةو)إذا هااء نرار هللا والفاتح(    ي ذه
ععملاه عنار ت راع هاذه البشاارة وظ اور هاذه  ماا الساورة إلاى أمار سايج ء بعار ذلاك , ما  توهياه النبا  [   و إلاى

  العالمي  

  . ارترناها عن ا ن عباس     عرع  التوييع  ين ا وبين هذه الرواعي الت رواعي أررى  وهناك

عان ا ان عبااس  , هبيار البخاريو رثنا موسى  ن إسماعيل ,  رثنا أ و عواني , عن أ   بشر , عان ساعير  ان قا 
اء مثلاه   لام ياررل هاذا معناا ولناا أ نا:يراا  قا وكان عمر يررلن  م  أشاياذ  ارر , يكاأن بعضا م وهار يا  نفساه ,
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يااأدرلن  مع اام   يمااا رأيال أنااه دعااان  يااي م يوملااذ إ  ليااري م  يااوم يراا  عمروإنااه مماان قاار علمااتم   يارعاهم ذا 
إذا  ونساتغفره هللا عاز وهالو)إذا هااء نرار هللا والفاتح(  يراا  بعضا موأمرنا أن ن مار هللا قاو  يرا وماا ترولاون يا 

عبااس    يرلال     يرا ومااترو    ان   يراا  ل وأكاذلك تراو  عاانررنا ويتح علينا   وسةل بعض م يلم عرل شايلا 
إذا هاء نرر هللا والفتح(يذلك عالماي أهلك)يسابح ب مار رباك ):قا    يرللوهو أهل رسو  هللا [   و أعلمه له  

  يرا  عمر ا ن الخطا و  أعلم من ا إ  ما ترو  [ تفرد به البخاري و   .(توابا واستغفره إنه كان

وأناه سايلرى رباه  , كمال تنا  أن عةاون الرساو  [   و  اين رأى عالماي رباه أدرك أن واهباه يا  ا ر  قارعم ياال
  له     الخ     أعلمه قريبا   يكان هذا معنى قو  ا ن عباسوهو أهل رسو  هللا [   و

نراار هللا إذا هاااء ):نزلاال عاان ا اان عباااس كااذلكوقا ولما -بإسااناده  -هناااك  اارين رواه ال اااي  البي راا   ولكاان
نفسااا    فبةااال   ثااام ضااا ةل   وقالااال  إلااا  والفاااتح(    دعاااا رساااو  هللا [   و ياطماااي وقاااا و  إناااه قااار نعيااال

  يإنك أو  أهل  ل وقا      يض ةل   اصبري  أربرن وأنه نعيل إليه نفسه فبةيل , ثم قا و 

قار تام ودراو  النااس  الفاتح نهاذا ال ارين ت ريار لنازو  الساورة   يكأن اا نزلال والعالماي  اضارة   أي أناه كاا يفا 
هللا [   و أنااه أهلااه     إ  أن السااياق ا و   رسااو  أيواهااا قاار ت رااع   يلمااا نزلاال السااورة مطابرااي للعالمااي علاام

وبخاصاي أن  ارين بةااء ياطماي وضا ة ا قار روي براورة أرارى  . الررننا  أوثاع وأكثار اتسااقا ما  ظااهر الاني
 الفاتح قاللو  دعاا رساو  هللا [   و ياطماي عاام -رض  هللا عن ا  -ي عن أم سلم . . نره ه تتفع م  هذا الذي

بةائ ااا وضااا ة ا    عاان يناهاهااا , فبةاال , ثااام ناهاهااا يضاا ةل   قاللويلماااا تااوي  رسااو  هللا [   و ساااألت ا
نسااء أهال الجناي إ  ماريم  نال عماران  سايرة قاللوأربرن  رسو  هللا [   و أناه عماو  , فبةيال , ثام أربرنا  أنا 

  يض ةل       [ أررهه الترمذي و    

مسلم ي  صا ي ه   مان  وأررهه الرواعي تتفع م  ظاهر الني الررنن  , وم  ال رين الذي رواه انمام أ مر ي ذه
هللا والفاتح    (يلماا كاان الفاتح عار  أن قار  نرار أنه كانل هناك عالماي  اين الرساو  [   و ورباه ها و)إذا هااء

  بما روته عن ا أم سلمي رض  هللا عن ا   عن ا طمي رض  هللاقر  لراؤه لربه يناهى يا

الاذي هااء  باه هاذه الساورة الراغيرة     ياإلى أي مرتراى  الارائم من هذا كله إلى المرلو  الثا ل والتوهياه ونخلي
  عشير هذا الني الرريرو

واساتغفره , إناه كاان تواباا(   رباك مرإذا هاء نرر هللا والفتح , ورأيل الناس يررلون ي  دين هللا أيواها , يسبح ب )
     

هاذا الكاون مان  يا  مطلا  اآلعاي ا ولاى مان الساورة إع ااء معاين ننشااء تراور راا  , عان   يراي ماا عجاري  يا 
المنمنين يا  هاذه الارعوة , و ارهم  ودور أ راة , وما عر  ي  هذه ال ياة من  وادة   وعن دور الرسو  [   و

يتمثال يا  قولاه تعاالىو )إذا هااء نرار هللا      (    ي او نرار  انع ااء مار     هاذاالذي ينت ون إليه ي  هاذا ا 
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و   صا ابه  للنبا  ي  الوقل الذي عررره   ي  الرورة الت  يريرها   للغاعي الت  يرسام ا   ولاي :هللا هللا عج ء به
ذوات م مناه نراي    ولاي  ولاي  لا . من أمره ش ء , ولي  ل م ي  هذا النرر ير   ولي  نشخاص م فيه كسا 

و ساب م مناه أن عجرياه هللا علاى أياري م , وأن ع ايم م  .  ارون م لنفوس م منه      إنماا هاو أمار هللا ع رراه   ام أو
 أمناء     هذا هو كال  ظ ام مان النرار ومان الفاتح ومان دراو  النااس يا  ديان هللا عليه عليه  راسا , ويجعل م

  . . أيواها

ومان معاه باإ.اء  [ اء وماا ينشاله مان تراور راا  ل  يراي ا مار يت ارد شاأن الرساو  [  علاى هاذا انع ا وبنااء
هااو انتجاااه إلااى هللا بالتساابيح  - معااه وماان -تكااريم هللا ل اام , وإكاارام م  ت ريااع نرااره علااى أيااري م   إن شااأنه 

  وبال مر وا ستغفار ي  ل ظي ا نترار  

ماا أولاى البشاريي كل اا  وعلاى ل ام أمنااء علاى دعوتاه  راساا لريناه  وال مر على ما أو هام مان مناي باأن هع التسبيح
ياا  هااذا الخيار الفااائض العماايم , بعاار العمااى  أيواهااا مان ر مااي  نرااره لرينااه , ويت اه علااى رسااوله ودرااو  النااس

  والضال  والخسران  

الرلا  أو يترسا  إلياه  اورعسا لمالبسا  نفسيي كثيرة دقيري لطيفي المررلوا ستغفار مان الزهاو الاذي قار وا ستغفار
وهاو ماررل عراع  توقياه يا  الرلا  البشاري  . العنااء من سةرة النرر بعر طو  الكفا  , وير ي الظفار بعار طاو 

    يمن هذا عةون ا ستغفار  

والشارة الطاةياي  , الراسا  مماا قار عةاون سااور الرلا  أو ترسا  إلياه يا  يتارة الكفاا  الطويال والعنااء وا ساتغفار
و.لزلاي كاالت  قاا  عن اا يا  موضا  نرارو)أم  , بالنرار الغامر     مان ضايع بالشارة , واساتبطاء لوعار هللاوالكر  

الاذين رلاوا مان قابلكم مسات م البأسااء والضاراء و.لزلاوا  تاى عراو  الرساو   مثال  سابتم أن تاررلوا الجناي ولماا عاأتكم
  ا عةون ا ستغفار  معه متى نرر هللا   أ  إن نرر هللا قري ( يمن هذ نمنوا والذين

ون ء هللا دائماي  , م ارود مان الترراير يا   مار هللا وشاةره   يج ار اننساان , م ماا كاان , ضاميف وا ساتغفار
  هذا التررير عةون ا ستغفار     يمن الةيض وال مالن     )وإن تعروا نعمي هللا   ت روها(   

والفخار بأن اا يا   الزهاو ه إع ااء للانف  واشاعار يا  ل ظايلالساتغفار ل ظاي ا نتراار     يةيا رى لطيفاي أرا وهنااك
من رب ا   وهذا عرر قاوى الشاعور باالزهو  العفو موق  التررير والعجز   يأولى أن تطامن من كبريائ ا   وتطل 

  والغرور    

كاذلك عارم إلاى هللا طلباا للعفاو والساما ي والمغفارة عضامن  وانتجااه إن ذلاك الشاعور باالنري والعجاز والترراير ثام
 الراصار المغلاوبين   ليرقا  المنترار هللا ياي م , ي او الاذي سالطه علاي م , وهاو العااهز المر اورين الطيياان علاى

يت اه , والارين ديناه , وإلاى هللا  والفاتح المررار   وإن اا سالطي هللا علاي م ت  يراا  مار يرياره هاو   والنرار نراره ,
  ترير ا مور  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وترقاى يا  مرارهاه , علااى  , الاذي ي تا  الرارنن الكااريم باالنف  البشاريي لتتطلا  إلياها يااع الوضا ء الكاريم ,  إناه
مان كبريائاه , وتار  فياه رو اه طليراي  ن اا تعناو  عطاامن  رائه النبيال الباار   ا ياع الاذي عةبار فياه اننساان  ناه

  هلل  

رضااه   وما  هاذا  إ  يا  شا ء ا نطاالق مان قياود الاذا  ليرابح البشار أروا اا مان رو  هللا   لاي  ل اا  ا  إناه
ال يااة   وقياادة للبشااريي قياادة رشاايرة  وترقياي ا نطاالق ه ااد لنراارة الخيار وت رياع ال ااع   وعمال لعماارة ا ر 

  يي ا إلى هللا   انتجاه نظيفي معمرة , بانيي عادلي ريرة ,    

عبثاا ع ااو  ماا لام  . بشا واته باتاه , مثرالع او  اننسان ا نطالق والت رر وهو مشرود إلى ذاتاه , مريار  رة وعبثا
  ليذكر هللا و ره   نفسه يت رر من نفسه , ويتجرد ي  ل ظي النرر والغنم من   

أو تتطلا  إلاى هاذه اآليااق  , نياقاه هاو ا د  الاذي اتسامل باه النباوة دائماا , يريار هللا أن ترتفا  البشاريي إلاى وهاذا
  دائما    

وريا  أ وياه ):رؤيااه يا  الل ظاي التا  تام لاه يي اا كال شا ء , وت ررال -الساالم  علياه -هاذا هاو أد  يوسا   كاان
هعل ااا ربا   راا   وقاار أ سان  اا  إذ  قاار علاى العار  ورااروا لاه ساجرا , وقا وعااا أ ال هااذا تأويال رؤيااي ماان قبال

شااء , الشايطان  ينا  وباين إراوت    إن ربا  لطياف لماا ع ناز  أررهن  من السجن وهاء بةم من البرو من بعر أن
  إنه هو العليم ال ةيم(   

ليتجاه إلاى رباه يا   وا  ت ااج نفساه مان الرافاء والعنااق والفر اي -علياه الساالم  -هاذه الل ظاي نازو يوسا   ويا 
  ير ي ت ريع ا  المو وي  تسبيح الشاكر الذاكر   كل دعوته وهو ي  أ  ي السلطان

يا  الارنيا واآلرارة  وليا  يااطر الساماوا  وا ر  , أنال ر  قر نتيتن  من الملك وعلمتن  مان تأويال ا  اديان ,)
وتتاوارى ير اي اللرااء وتجما  ا هال ولماي  , والسالطان , تاوين  مسالما , وأل رنا  بالراال ين(    وهناا يتاوارى الجااه

  رهإنسان يرد يبت ل إلى ربه أن ع ف  له إسالمه  تى يتوياه إليه , وأن يل مش ر انروان , ويبرو المش ر ا رير

  عنره   من يضله ومنه وكرمه     بالرال ين

إلياه طرياهو )يلماا  يرتار هذا هو أد  سليمان عليه السالم وقار رأى عار  ملكاي سابأ  اضارا  اين يرعاه قبال أن وكان
شاةر يإنماا عشاةر لنفساه , ومان كفار ياإن  ومان رنه مساتررا عناره قا وهاذا مان يضال ربا  ليبلاون  أأشاةر أم أكفار ,

     رب  ان  كريم(

لاه     ان ناى هلل  عالماي كان أد  م مر [   و ي   ياته كل ا , وي  موق  النرر والفتح الاذي هعلاه رباه وهذا
وأررهتاه و اربتاه ووقفال يا  طرياع الارعوة  نذتاه شااكرا علاى ظ ار دا تاه ودرال مةاي يا  هاذه الراورة   مةاي التا 

 وسابح و مار , الشاةر  ير اي النرار وان ناى ان ناءةهللا والفاتح , نسا نرار تلاك الوقفاي العنيارة     يلماا أن هااءه
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وكانال هاذه سانته يا   . اآلثاار كما لرنه ربه , وهعل عةثر من التسبيح وال مر وا ستغفار كما ورد   اذلك واستغفر
  أص ابه من بعره , رض  هللا عن م أهمعين  

والراوة وا نطاالق    العظماي ذا  لغال مانارتفعل البشريي بانعمان باهلل , وهةذا أشرقل وشفل وريريل , وهةا وهةذا
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 المسر سورة
 

اَلاَي اْلَ َطاِ  3َسَيْراَلى َناارًا َذاَ  َلَ اٍ  ) (2) ( َما َأْاَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسا َ 1َيَرا َأِ   َلَ ٍ  َوَت   ) َتب ْل  ( َواْمَرَأتُاُه َ م 
َسٍر ) ِهيِرَها ( ِي 4)   (5َ ْبل  مِّن م 

  سرالم سورة

نشاراق وه اه ,  ل ا  [ واسامه عبار العازى  ان عبار المطلا  و هاو عام النبا  [   و وإنماا سام  أ او -ل ا   أ او
  الت  هاء   ا     وللرعوة وكان هو وامرأته  أم هميل  من أشر الناس إيذاء لرسو  هللا [   و

الاريل  عراو و إن   عبااد يعاي  انا ان اسا اقو  رثن   ساين  ان عبار هللا  ان عبيار هللا  ان عبااس قا وسامعل رب قا 
رهاال أ ااو  , وضاا ء الوهااه ذو همااي ,  ووراءه لما  أ اا  رهاال شااا  أنظاار إلااى رسااو  هللا [   و يتباا  ال بائال ,

يالن   إن  رساو  هللا إلايةم نماركم أن تعباروا هللا و  تشاركوا باه   ن  عر  رسو  هللا [   و على الربيلي فيرو و  عا
عاا  نا  :رلفاه ون   تى أنفذ عان هللا ماا بعثنا  باه   وإذا يار  مان مرالتاه قاا  اآلرار مانوتمنع تررقون  شيلا , وأن

 ان أقما  , إلاى ماا هااء باه مان  مالك يالن   هذا يرير منكم أن تسلخوا الال  والعزى و لفاءكم من الجن من  ن 
ل ا    [ ورواه انماام أ مار    ا ومن هاذا   قاا  عماه أ او يرلال البرعاي والضااللي , ياال تسامعوا لاه , و  تتبعاوه  

  . والطبران    ذا اللف  و

يا  هاذه ال ملاي  عوناه نموذج من نماذج كير أ   ل   للرعوة وللرسو  [   و , وكانال .وهتاه أم هميال يا  ي ذا
  . الرائبي الظالمي   [ وه  أروى  نل  ر   ن أميي أرل أ   سةيان و

عان ا ان  -بإساناده  - البخااري    و منذ اليوم ا و  للرعوة   أررج اتخذ أ و ل   موقفه هذا من رسو  هللا [ ولرر
عااا صاابا اه   ياهتمعاال إليااه قاااريش ,  ":ينااادى عباااس , أن النباا  [   و راارج إلااى البط اااء , يرااعر الجبااال

أكناتم مرارق    قاالواونعم   قاا و  ياإن  ناذير لكام  اين  ? ممسايةم يراا وأرأيتم إن  ارثتكم أن العارو مراب ةم أو
ويا   . أ و ل     أل ذا همعتنا   تبا لك   يأنز  هللا)تبل يارا أ ا  ل ا  وتا       (الاخ يرا  عذا  شرير     يري

  السورة   هللا رواعي يرام ينفض يرعه وهو عرو وتبا لك سائر اليوم   أل ذا همعتنا    يأنز 

وا علاى ديناه , تلبياي لاراي  العرابيي   و ولاو لام عةونا ] النبا  أهم   نو هاشم ب ياادة أ ا  طالا  علاى  ماعاي ولما
 إروتاه , و اال  علاي م قريشاا , وكاان مع ام يا  الرا يفي التا  كتبوهاا بمراطعاي  نا  على الربليي , ررج أ و ل  

  وتجويع م ك  عسلموا ل م م مرا [   و   هاشم
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كانال البعثاي أمرهماا  يلماا قار رطا   نتا  رساو  هللا [   و رقياي وأم كلثاوم لولرعاه قبال بعثاي النبا  [   و وكاان
   تطلير ما  تى يثرل كاهل م مر   ما  

هاوادة يي اا و  هرناي    مضى هو و.وهته أم هميل يثيران ا  رباا شاعواء علاى النبا  [   و وعلاى الارعوة , وهةذا
أشار   وقار روي أن أم همياال كانال ت ماال  ا ذى   وكاان  يال أ اا  ل ا  قريباا ماان  يال رساو  هللا [   و يكااان

  كناعي عن سعي ا با ذى والفتني والوقيعي   ال ط  ك يتضعه ي  طريع النب    وقيلوإن  ملالشو 

عان رساوله [   و  - ساب انه -هذه السورة ترد على هذه ال ار  المعلناي مان أ ا  ل ا  وامرأتاه   وتاولى هللا  نزلل
  أمر المعركي  

وت (الثانياي ترريار لوقاوو هاذا ). وتبال(ا ولى دعااءتبل يرا أ ا  ل ا  وتا (    والتباا  ال االك والباوار والرطا   ))
  وتت رع , وتنت   المعركي ويسر  الستار   الرعوة الرعاء   يف  نعي قريرة وا رة ي  مطل  السورة تررر

  الذي يتلو نعي المطل  ي و تررير ووص  لما كان   يأما

وساميه ولام ياري  عناه  مالاه   يلام عغان عناه ما أانى عنه ماله وما كس (    لرر تبل ياراه وهلكتاا وتا  هاو وهلاك)
  ال الك والرمار  

تراويرا وتشخيراا للناار  الل ا  يا  الارنيا   أماا يا  اآلرارة يإنهو)سيرالى ناارا ذا  ل ا (    وياذكر -كان  - ذلك
  وإع اء  توقرها وتل ب ا  

يا  هيارها  بال ):كون اا  الايوامرأته  مالي ال طا (    وستراالها معاه امرأتاه  الاي كون اا  مالاي لل طا      و )
تشر به ال ط    علاى المعناى ال  يرا   الذي من مسر(    أي من ليف     تشر ه  به ي  النار   أو ه  ال بل

إن كااان  ماال ال طاا  كناعااي عاان  ماال الشاار والسااع  بااا ذى  المجااا.ي  إن كااان المااراد هااو الشااوك   أو المعنااى
  والوقيعي  

مااان  ساااطورا ساااع دقياااع مل اااوظ مااا  موضاااوع ا وهوهاااا , نرتطااا  يااا   ياناااها داء التعبياااري للساااورة تنا ويااا 
  ذعر  ل ا وهن هنون او الت  كتا و مشاهر ال يامي ي  الررنن  نم ر   ا لوق  هذه السورة ي  نف  أم هميل

  مسر     من أ و ل     سيرلى نارا ذا  ل       وامرأته  مالي ال ط    سترالها وي  عنر ا  بل"

ت مال ال طا   وامرأتاه للف  , وتناسع يا  الراورة   يجان م هناا ناار ذا  ل ا    عراالها أ او ل ا   تناسع ي  ا"
ممااا يوقاار بااه الل اا    وهاا  ت اازم  وال طاا  وتل يااه ياا  طريااع م ماار نيذائااه )بمعناااه ال  يراا  أو المجااا.ي     

ن هاان  العماال , وتااتم ب باال ماان مساار   ليااتم الجاازاء ماا تغاال ال طاا  ب باال   يعااذا  ا ياا  النااار ذا  الل اا  أن
 وتناساع! ال ط  وال بل   والنار والل     عرلى به أ و ل   وامرأته  مالاي ال طا :الساذهي الرورة بم تويات ا
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وهاذ  العناع ب بال مان مسار    ال طا  من لون نرر   ي  هرس الكلما  , ما  الراو  الاذي ع رثاه شار أ ماا 
الشابيه ب ازم ال طا  وشاره   والشابيه كاذلك بغال العناع  ! الشرو  اقرأو)تبل يرا أ   ل   وت (تجر يي ا عن  ال زم

  والت رير الشائ  ي  السورة   ال نع وهذبه   والشبيه بجو

المتناسااري ,  هزئيات ااا وهةااذا يلتراا  تناسااع الجاارس الموسااير  , ماا   ركااي العماال الرااوتيي ,  تناسااع الرااور ياا "
الساورة وساب  النازو    ويااتم هاذا كلاه ياا   هاو ويتساع ما  تناساع الجنااس اللفظا  ومراعاااة النظيار يا  التعبياار , 

  . "الررنن رم  يررا  قرار , وي  سورة من أقرر سور

 ااين  وبخاصااي التناسااع الرااوي ياا  التعبياار هعاال أم همياال ت ساا  أن الرسااو  [   و قاار هجاهااا بشااعر   هااذا
يثيار السااخريي ماان  ترااوير انتشار  هااذه الساورة ومااا ت ملاه ماان ت رياار ومذماي وترااوير .ري  م هميال راصااي  

 مالاي ال طا    يا  هيارها  بال مان ) :الراورة امارأة معجباي  نفسا ا , مرلاي ب ساب ا ونساب ا   ثام ترتسام ل اا هاذه
  ! العر  مسر(  ي  هذا ا سلو  الروي الذي عشي  عنر

, أتاال  الرارنن مان ا ان إسا اقويذكر لا  أن أم هميال  مالاي ال طا   اين سامعل ماا ناز  يي اا ويا  .وه اا قاا 
ويا  يارها ي ار [ أي بمرارار  , الراريع رساو  هللا [   و وهاو هاال  يا  المساجر عنار الكمباي , ومعاه أ او بةار

 براارها عاان رسااو  هللا [   و يااال تاارى إ  أبااا بةاار    هللا ماالء الكاا  و ماان  جااارة   يلمااا وقفاال علي مااا أرااذ
 وانا  لو وهرته لضربل   ذا الف ار يااه   أماا  هللا قر  لغن  أنه ي جون     هللا ? صا بك يراللوعا أبا بةر   أين

  لشاعرة   ثم قاللو

  عرينا وأمره أ ينا مذمما

  هللا  بررها عن      أرذ انرريل   يرا  أ و بةروعا رسو  هللا , أما تراها رأتك   يرا وما رأتن  , لرر ثم

هااء  امارأة أ اا  (ل ا  لو )تبال يارا أ ا عان ا ان عبااس قا ولمااا نزلا -بإساناده  -ال ااي  أ او بةار البازار  وروى 
  تنذعاك بشا ء   يراا  رساو  هللا [  تن يال ل   , ورسو  هللا [   و هال  ومعه أ و بةر   يرا  له أ و بةرولو

وقفال علاى أ ا  بةاار , يراللوعاا أباا بةار , هجاناا صااا بك     تاى   وو  إناه ساي ا   ينا  وبين اا       يأقبلال
 ما ينطاع بالشاعر و  يتفاوه باه , يراللوإناك لمرارق   يلماا ولال قاا  أ او بةروماا البنيي يرا  أ و بةرو  ور  هذه

  قا و      ما .ا  ملك عسترن   تى ولل       ? رأتك

  عةاون إ  شاعرا و مماا  ال جااء  ل  من ا الياي  وال ناع , مان سايرورة هاذا الراو  الاذي  سابته شاعرا [ وكاان ي ةذا
للسااخريي التاا  شاااعل ياا  نعات ااا , قاار سااجلل ياا   المثياارة ادق   ولكاان الرااورة الزريااينفاااه ل ااا أ ااو بةاار وهااو صاا

أعضا تنطاع بغضا  هللا و رباه   ا  ل ا  وامرأتاه هازاء الكيار لارعوة هللا  الوهود الكتا  الخالر , وسجلت ا صف ا 
هازاء وياقاا ,  اآلرارة والناار يا وال االك والساخريي والزراعاي هازاء الكائارين لارعوة هللا يا  الارنيا ,  والتباا  ورساوله ,

 والذ  الذي عشير إليه ال بل ي  الرنيا واآلررة هميعا      
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 انرال  سورة
 

َمُر )1ُهَو ّللا ُ َأَ ر  ) ُقلْ    (4َوَلْم َعُكن ل ُه ُكُفوًا َأَ ر  ) (3) ( َلْم َيِلْر َوَلْم ُيوَلرْ 2( ّللا ُ الر 

  ا رال  سورة

 اارثنا إسااماعيلو رثن  :البخاااري  تعاار  ثلاان الراارنن كمااا هااء ياا  الرواعااا  الراا ي ي   قااا  الساورة الرااغيرة هاذه
عان أ ياه , عان أ ا  ساعر , أن رهاال سام   , صعراعي مالك عن عبر الر من  ن عبر هللا  ن عبر الر من  ن أ  

 -ن الرهال يترال اا وكاأ -أصابح هااء إلاى النبا  [   و ياذكر ذلاك لاه  يلماا رهاال عررأو)قال هاو هللا أ ار(يرددها  
  والذي نفس   يره , إن ا لتعر  ثلن الررنن       ":[ يرا  النب  [  

أ ار(    هاذه ا  رعاي  هللا ي  هاذا مان اراباي   ياإن ا  رعاي التا  أمار رساو  هللا [   و أن ععلن او)قال هاو ولي 
أعار  الخطاو  الرئيسايي  -ثام مان  -الساورة  تضامنل عريارة للضامير , وتفساير للوهاود , ومان ن لل يااة     وقار

  ي    يري انسالم الكبيرة    

  ش ء اياره معاه   وأن  أن قل هو هللا أ ر(    وهو لف  أدق من لف   وا ر       نه عضيف إلى معنى  وا ر )
  لي  كمثله ش ء  

وكال موهاود نرار  . وهاوده أ رعاي الوهاود     يلاي  هنااك   يراي إ    يرتاه   ولاي  هنااك وهاود   يرا  إ  إن اا
  ال  يري الذاتيي   تلك يإنما عستمر وهوده من ذلك الوهود ال  ير  , ويستمر   يرته من

الوهاود أصاال   وهاذه  هاذا أ رعاي الفاعلياي   يلاي  ساواه يااعال لشا ء , أو يااعال يا  شا ء , يا  -مان ثام  - وه 
  عريرة ي  الضمير وتفسير للوهود أعضا    

ومان كال تعلاع  , ير , ووضاح هاذا التراور , رلاي الرلا  مان كال ااشايي ومان كال شاائبياساترر هاذا التفسا ياإذا
  بغير هذه الذا  الوا رة المتفردة ب  يري الوهود و  يري الفاعليي  

 -أصاال    ا شاياء إن لام عخلاي مان الشاعور  وهاود شا ء مان -من التعلع بش ء من أشياء هذا الوهود  رلي
انرادة انل ياي   يعاالم يتعلاع الرلا  بماا    ياعليي هود انل     و    يري لفاعليي إ يال   يري لوهود إ  ذلك الو 
    يري لوهوده و  لفاعليته  
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ومان التعلاع بغيار هاذه ال  يراي     يعنرئاذ يت ارر مان  , الوا ارة عخلاي الرلا  مان الشاعور بغيار ال  يراي و اين
الرةبااي وها  أصاال قياود كثياارة , ويت اارر مان الرهبااي وهاا   كال ا وهاااق   يت ارر ماان مان هميا  الريااود , وينطلاع

  إ  هلل   لفاعليي كثيرة   وفيم يرا  وهو   عفرر شيلا متى وهر هللا   ومن ذا يره  و  وهود قيود أصل

ي  كال وهاود نرار  ال  يري استرر هذا الترور الذي   يرى ي  الوهود إ    يري هللا , يستر به رؤيي هذه ومتى
وورائ اا الررهاي التا    يارى يي اا شايلا يا   . ياراه  وهاذه درهاي يارى يي اا الرلا  يار هللا يا  كال شا ء -عن اا انبثاع 

  يراها إ    يري هللا   هناك الكون إ  هللا    نه     يري

مناه صارر   الاذي سير به نف  ياعليي ا سبا    ورد كال شا ء وكال  ارة وكال  ركاي إلاى الساب  ا و  كذلك
يا  التراور انعمااان    ومان ثام كااان   ترريرهاا ثر      وهاذه هاا  ال  يراي التا  عناا  الرارنن عناعاي كبياارة, وباه تاأ

بمشاايلي هللاو )ومااا رمياال إذ رميال ولكاان هللا رمااى(    )ومااا  مباشاارة ين ا  ا ساابا  الظاااهرة دائماا ويراال ا مااور
  ها كثير    وما تشاءون إ  أن عشاء هللا(    واير ) . .(هللا النرر إ  من عنر

الطمأنيناي , ويعار  المتجاه  الرلا  ا سبا  الظااهرة كل اا , ورد ا مار إلاى مشايلي هللا و ارها , تنساة  يا  وبتن يي
ويساةن تجااه الفواعال والمانثرا  وا سابا  الظااهرة  , يرها  الو يار الاذي عطلا  عناره ماا يراا  , ويترا  عناره ماا

  ! الت      يري ل ا و  وهود

مان النااس أن عسالكوا  يريار ارج الطريع الت   اول اا المتراويي , يجاذ ت م إلاى بعيار   ذلاك أن انساالمه  مر وهذه
ويزاولااون ال ياااة البشااريي , والخاليااي  , ررائراا ا الطريااع إلااى هااذه ال  يرااي وهاام عةا اارون ال ياااة الواقميااي بةاال

  وهااود إ  وهااوده   وأن   ياعليااي إ  أن     يرااي إ  هللا   وأن  هااذا ا رضاايي بةاال مرومات ااا , شاااعرين ماا 
  يرير طريرا اير هذا الطريع   و  ياعليته    

ومشاااعر  ترااورا  هنااا ينبثااع ماان ن كاماال لل ياااة , قااائم علااى ذلااك التفسااير ومااا عشاايعه ياا  الاانف  ماان ماان
  ياعليتاه , و  أثار نرادة   يري لفاعليي إ و  واتجاها ومن ن لمبادة هللا و ره   الذي     يري لوهود إ  وهوده ,

  إ  إرادته  

والبأسااء   وإ  يماا هاروى  النعمااء لالتجااه إلاى هللا و اره يا  الرةباي والرهباي   يا  الساراء والضاراء   يا  ومان ن
  ي  الوهود أصال    ياعل التوهه إلى اير موهود وهودا   ي يا , وإلى اير

وا وضاااو والاانظم ,  والرااوانين والترااور وال اايم والمااوا.ين , والشاارائ للتلراا  عاان هللا و ااره   تلراا  العرياارة  ومان ن
  وال  يري المفردة ي  الواق  وي  الضمير   الوا ر واآلدا  والترالير   يالتلر    عةون إ  عن الوهود
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ي ال ااواهز المعوقاا ماان للت اارك والعماال هلل و ااره     ا تغاااء الراار  ماان ال  يرااي , وتطلعااا إلااى الخااال  وماان ن
والنفاوس   ومان  ين اا  ااهز الاذا  , وقيار  ا شاياء والشاوائ  المضاللي   ساواء يا  قارارة الانف  أو فيماا  ول اا مان

  ! الوهود الرةبي والرهبي لش ء من أشياء هذا

والتجااو    يلاي   والتعااط   اين الرلا  البشاري وباين كال موهاود  رباا  ال ا  وا نا  -ما  هاذا  -يارب   ومن ن
مزاولت اا     يكل اا رارهاي مان يار هللا   وكل اا  مان ن قيودهاا هاو كراهيت اا والنفاور من اا وال ارو معناى الخاال  ما

علي ا أنوار هاذه ال  يراي   يكل اا إذن  بيا  , إذ كل اا هرعاي مان ال بيا   تةيض تستمر وهودها من وهوده , وكل ا
   

ومتااو ال يااة الارنيا .هيار , وا نطاالق مان  الارنيا قرايرة , وال يااة من ن رييع طليع     ا ر  فيه صاغيرة , وهو
و   , انهمااا  ااعااي وأمنيااي     ولكان ا نطااالق عناار انساالم لااي  معناااه ا عتاازا  و  والشاوائ  هاذه ال ااواهز

لترقيااي البشااريي كل ااا , وإطااالق ال ياااة  الاارائم الكراهيااي و  ال اارو      إنمااا معناااه الم اولااي المسااتمرة , والكفااا 
بةال أعبائ ماا , ما  الت ارر وا نطاالق بةال مرومات ماا   كماا  وال ياادة ميع اا     ومان ثام ي ا  الخاليايالبشاريي ه
  أسلفنا  

وال ياادة للبشار  ا ر  الخال  عن طرياع الراومعي سا ل عساير   ولكان انساالم   يرياره    ن الخالياي يا  إن
إنسانيي اننساان   أي ع راع انتراار  ع رع ذيطر  من المن ن انل   للخال    إنه طريع أشع , ولكنه هو ال

انطالق الارو  إلاى مراررها انل ا  , وت رياع   يرت اا العلوياي    . ا نطالق النفخي العلويي ي  كيانه     وهذا هو
  الذي ارتاره ل ا رالر ا ال ةيم     الميران وه  تعمل ي 

الرلاو     ن التو يار  يا  التو يار براورت ا هاذه أهال هاذا كلاه كانال الارعوة ا ولاى قاصارة علاى ترريار   يراي من
ولي  كلماي تراا  باللساان أو  تاى صاورة تساترر  . لل ياة ي  هذه الرورة عريرة للضمير , وتفسير للوهود , ومن ن

والاارين كلااه   ومااا بعااره ماان تفراايال  وتفريعااا    ععاارو أن عةااون الثماارة  , ياا  الضاامير   إنمااا هااو ا ماار كلااه
  هذه ال  يري   ذه الرورة ي  الرلو    ررار ست الطبيميي

نشاأ  أو  ماا نشاأ   , و ياات م الت  أصا ل أهل الكتا  من قبل , والت  أيسر  عرائارهم وتراورات م وا ن رايا 
  تبعه من سائر ا ن رايا    ما عن انطماس صورة التو ير الخالي   ثم تب  هذا ا نطماس

وقياام ال يااة علاى أساسا ا ,  , ر يا  العريارة انساالميي هاو تعمر اا لل يااة كل ااأن الذي تمتا. به صورة التو يا على
نثاره ي  التشري  كماا تبارو يا  ا عترااد ساواء   وأو  هاذه  تبرو واتخاذها قاعرة للمن ن العمل  الواقع  ي  ال ياة ,

 ياإن عريارة التو يار   تكاون  و ارها ها  التا  ت ةام ال يااة   ياإذا تخلفال هاذه اآلثاار هللا اآلثاار أن تكاون شاريعي

  يإن ا   تروم إ  ومع ا نثارها م رري ي  كل ركن من أركان ال ياة     , قائمي
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الرارنن ياذكر هاذه التفريعاا   ولكان أن هللا أ روأنه الرمر   وأنه لم يلر ولم يولر   ولم عةن لاه كفاوا أ ار     ومعنى
  لزيادة التررير وانعضا و

هاو الساير  -ساب انه  -  هللا نى الرمر اللغويوالسير المررود الذي   عرضى أمر إ  بإذناه  هللا الرمر(    ومع)
المررااود و ااره بال اهااا  , المجياا  و ااره  وهااو الااذي   سااير ايااره , ي ااو أ اار ياا  ألوهيتااه والكاال لااه عبياار  

 ءرافي مت رراي ا تاراو  عرضا  أ ار معاه     وهاذه ال , بإذناه  ص ا  ال اها    وهو الذي عرضا  يا  كال أمار
  من كونه الفرد ا  ر  

الكماا  المطلاع يا  هميا   صافت ا لام يلار ولام يولار(    ي  يراي هللا ثا تاي أ رعاي أ.لياي ,   تعتورهاا  اا  بعار  اا   )
أو عرم , وهو على هللا م ا    ثام ها  ترتضا  .وهياي    نري ا  وا    والو دة انبثاق وامتراد , ووهود .ائر بعر

  م ا    ومن ثم يإن صفي)أ ر(تتضمن نف  الوالر والولر     كذلك على التماثل   وهذهتروم 

يا    يراي الفاعلياي , و   و  ولم عةان لاه كفاوا أ ار(    أي لام يوهار لاه مماثال أو مةااي      يا    يراي الوهاود ,)
تفرايل     وهاو نفا  للعرياارة أ ار(ولكن هاذا توكيار و )بأناه يا  أعاي صافي مان الرافا  الذاتياي   وهاذا كاذلك يت راع

 الخيرةوينشار ويعةا  علياه أعمالاه - ازعم م  -الخير وأن للشار إل اا ععااك  هللا  إله الثنائيي الت  تزعم أن هللا هو

كانال عريارة الفاارس يا  إلاه النااور وإلاه الظاالم , وكاناال معروياي ياا   الثنائياي الفسااد يا  ا ر    وأشاا ر العرائار
  ين للفرس دولي وسلطان   العربيي   الجزيرة هنوب 

تشاابه أو الترااء  اين عريارة   ي السورة إثبا  وترريار لعريارة التو يار انساالميي , كماا أن ساورة  الكاايرون  نفا  هذه
 -مان وهاه   وقار كاان الرساو  [   و عساتفتح يوماه  التو يار التو ير وعريارة الشارك     وكال من ماا تعاالن   يراي

  السورتين     وكان ل ذا ا يتتا  معناه ومغزاه       اتين راءةبالر -ي  صالة سني الفجر 
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 الفلع سورة
 

  (4( َوِمن َشرِّ الن ف اَثاِ  ِي  اْلُعَرِر )3َوَقَ  ) ِإَذا ( َوِمن َشرِّ َااِسعٍ 2( ِمن َشرِّ َما َرَلَع )1َأُعوُذ ِ َر ِّ اْلَفَلِع ) ُقلْ 

  الفلع سورة

ماان بعااره هميعااا ,  وللمانمنين لنبيااه [   و ا تااراء -سااب انه وتعاالى  -وهيااه ماان هللا السااورة والتاا  بعارها ت هاذه
ومعلاوم , علاى وهاه انهماا  وعلاى وهااه  مج او  للميااذ بةنفاه , والليااذ ب مااه , مان كال مخو وراا  وظااهر ,

ة وعط وتعاالوا إلاى  ماه , ويبس  ل م كنفه , ويرو  ل م , ي  ماود ل م -سب انه  -التفريل     وكأنما عفتح هللا 
وأن  أعاراء تعالوا إلى مأمنكم الاذي تطملناون فياه   تعاالوا يأناا أعلام أنكام ضاعا  وأن لكام . ال مى هنا   تعالوا إلى

   ولكم مخاو  وهنا     هنا ا من والطمأنيني والسالم    

  .  ثم تبرأ كل من ما   ذا التوهيه  )قلوأعوذ  ر  الفلع(   )قلوأعوذ  ر  الناس( ومن

والاذي يتضاح مان  , اساترو ناه قراي نزول اا وقراي تاراول ا ورد  عارة نثاار , تتفاع كل اا ما  هاذا الظال الاذي ويا 
  :وانطالق اآلثار المرويي أن رسو  هللا [   و استرو ه ي  عمع وير 

لاام ياار هااذه الليلاي  أنزلاال أن رساو  هللا [   و قااا و  ألام تاار نعاا  -رضاا  هللا عنااه  -ا اان عاامر  -ع باي  عان
  مثل ن ق    قلوأعوذ  ر  الفلع وقلوأعوذ  ر  الناس      

مااذا باأ   أنال وأما    قاا  :قلال قا وقا  ل  رسو  هللا [   وو  اقرأ عا ها ر     -رض  هللا عنه  -ها ر  وعن
      يرا و  اقرأ   ما يلن تررأ بمثل ما   . يررأت ما   اقرأوقل أعوذ  ر  الفلع   وقل أعوذ  ر  الناس  

 ا نإن أراكا المناذر عان المعاوذتين   قللوعاا أباا -رض  هللا عنه  -ذر  ن  بيش قا وسألل أ    ن كع   وعن

ياا  مراا فه ثاام ثااا  إلااى رأي الجماعااي وقاار أثبت مااا ياا   يثبت مااا مسااعود عرااو  كااذا وكااذا [ وكااان ا اان مسااعود  
    يان ن نراو  كماا قاا  رساو  هللا [   و   و يراا و  قيال ل وقال   يرلال  ] هللا المرا   و يرا وساألل رساو 

  تش   تلك الظال  ال انيي ال بيبي     اآلثار وكل هذه

  ذكر ي  السورة   ما نفسه برفته الت    ا عةون المياذ من شر -سب انه  -ي  هذه السورة يذكر هللا  وهنا
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إلاى كاال ماا عفلااع عنااه  بانشااارة   قال أعااوذ  ار  الفلااع(    والفلاع ماان معانياه الراابح , ومان معانيااه الخلااع كلاه)
والنااوى عخاارج ال اا  ماان المياال ومخاارج المياال ماان  ال اا  الوهااود وال ياااة , كمااا قااا  ياا  ا نعااامو )إن هللا يااالع

  الليل سةنا والشم  والرمر  سبانا(    وهعل ال  (    وكما قا و )يالع انصبا 

أو كااان هااو  , نور مان شاار كاال ااامض مسااتوركااان هااو الرابح يا سااتعاذة  ار  الراابح الااذي يانمن بااال وساواء
  بعره     ما الخلع يا ستعاذة  ر  الخلع الذي ينمن من شر رلره , يالمعنى يتناسع م 

 ابعض    بعضا ا مان شار ماا رلاع(    أي مان شار رلراه إطالقاا وإهماا    وللخالئاع شارور يا   اا   اتراا )
ريرهااا    هللا الاذي رلر اا قااادر  ليبراى بااهلل هنااا مان شارها كماا أن ل اا ريارا ونفعااا يا   اا   أراارى   وا ساتعاذة

    شرها   ريرها على توهي  ا وتر ير ال ا   الت  يتضح يي ا

من اا المااء   والمرراود  عسايل ومن شر ااسع إذا وقا (    والغاساع يا  اللغاي الارايع , والوقا  النرارة يا  الجبال)
البسيطي   والليل  ينلذ مخاو   ذاتاه   يضاال علاى ماا  فيغمر ن يتريعهو الليل وما فيه   الليل  ي -االبا  -هنا 

مان كال شا ءومن و اش مفتارس ي جام   ومتلراي ياتاك عرات م   وعارو مخاادو  الخااي  يثيره من توقا  للمج او 
 سااامي تز اا    وماان وساااوس وهااواه  وهمااوم وأشااجان تتساار  ياا  اللياال , وتخنااع المشاااعر و شاارة يااتمةن  

والظاالم   ومان  الو ارة طان تساعره الظلمي علاى ا نطاالق وانع ااء   ومان شا وة تساتير  يا ومن شي , والوهران
  ظاهر ورا  ير  ويث  , ي  الغاسع إذا وق   

راراو ال اواس , وراراو  طرياع ومن شر النفاثا  ي  العرر(    والنفاثا  ي  العرروالسوا ر الساعيا  با ذى عن)
العراار ياا  ن ااو رااي  أو منااريل وينفااثن يي ااا  ععراارن التااأثير والمشاااعر   وهاانا عراا  , وانع اااء إلااى النفااوس و 
  كترلير من ترالير الس ر وانع اء  

والمشاااعر بمااا يريااره  لل ااواس   عغياار ماان طبيعااي ا شااياء   و  ينشاا    يرااي هرياارة ل ااا   ولكنااه عخياال والساا ر
عليه السالموساورة طاه )قالواوعاا موساى إماا أن  ىموس السا ر   وهذا هو الس ر كما صوره الررنن الكريم ي  قري

 اال ألرااوا   يااإذا  بااال م وعرااي م عخياال إليااه ماان ساا رهم أن ااا تسااعى   :قااا  تلراا  وإمااا أن نكااون أو  ماان ألرااى  
 صنعوا موسى   قلناو  تخ  إنك أنل ا على   وألع ما ي  عمينك تلر  ما صنعوا إن ما ريفي يأوه  ي  نفسه

  السا ر  ين أتى      (  كير سا ر و  عفلح

تساعى إلاى  ار أن  أن اا -وموساى مع ام  -لم تنرلا   باال م وعراي م  ياا  يعاال , ولكان ريال إلاى النااس  وهةذا
عراا موساى بالفعال  ياي يلرفال  انرلبال أوها  يا  نفساه ريفاي ,  تاى هااءه التثبيال   ثام انكشافل ال  يراي  اين

  ال با  والعر  المزورة المس ورة  
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طبيعي الس ر كما ينبغ  لنا أن نسلم   ا   وهو   ذه الطبيعي ينثر ي  الناس   وينش  ل م  هذه ه و 
مشاعر ويع إع ائه     مشاعر تخيف م وتنذي م وتوه  م الوه ي الت  يريرها السا ر   وعنر هذا ال ر نر  ي  

 لى  ماه   م طبيعي الس ر والنفن ي  العرر     وه  شر عستعاذ منه باهلل   ويلجأ منه إ ي

 -أن لبير  ن ا عرم الي ودي س ر النب   -بعض ا ص يح ولكنه اير متواتر  -وقر ورد  رواعا   
ت  النساء وهو   أي  المريني     قيل أعاما   وقيل أش را      تى كان عخيل إليه أنه ع -صلى هللا عليه وسلم 

عفعله ي  رواعي   وأن السورتين نزلتا رقيي لرسو   عأتي ن ي  رواعي   و تى كان عخيل إليه أنه يعل الش ء ولم
وقرأ السورتين ان لل  -كما أربر ي  رؤياه  -يلما است ضر الس ر المررود  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 العرر   وذه  عنه السوء   

بأن كل يعل  عا  تخال  أصل العرمي النبويي ي  الفعل والتبلي    و  تست يم م  ا عتراداولكن هذه الرو  
وكل قو  من أقواله سني وشريعي   كما أن ا ترطرم  نف  الررنن عن  -صلى هللا عليه وسلم  -من أيعاله 
هذا انيك   ومن ثم  أنه مس ور   وتكذي  المشركين فيما كانوا يرعونه من -صلى هللا عليه وسلم  -الرسو  

  أمر العريرة   والمره  هو الررنن   والتواتر شر  تستبعر هذه الرواعا      وأ ادين اآل اد   ينرذ   ا ي
لضرذ با  ادين ي  أصو  ا عتراد   وهذه الرواعا  ليسل من المتواتر   يضال على أن نزو  هاتين السورتين 

 ي  مةي هو الراهح   مما يوهن أساس الرواعا  ا ررى   

ُ"ُ.ُ.ُُمنُشرُحاسدُإذاُحسد"ُُوُ

نعمي هللا على بعض عباده م  تمن  .وال ا   وسواء أتب  ال اسر هذا ا نفعا  وال سر انفعا  نفس  إ.اء  
بسع  منه ن.الي النعمي ت ل تأثير ال رر واليي    أو وق  عنر  ر ا نفعا  النفس    يإن شرا عمةن أن ععر  

 هذا ا نفعا    

  وأسرار النف  البشريي   ون ن مضطرون أن نطامن من  رة النف  لما   نعر  من أسرار هذا الوهود  
وأسرار هذا الج ا. اننسان    ي نالك وقائ  كثيرة تررر عن هذه ا سرار   و  نملك ل ا  تى اليوم تعليال     

أشخا  متباعرين   اترا     سبيل إلى الشك  هنالك مثال ذلك التخاطر على البعر   وفيه تتم اترا    ين
 ا وقيام التجار  الكثيرة المثبتي ل ا   و  سبيل كذلك لتعليل ا بما  ين أيرينا من ي  وقوع ا بعر تواتر ا ربار  

معلوما    وكذلك التنويم المغناطيس    وقر أصبح اآلن موضعا للتجربي المتكررة المثبتي   وهو مج و  السر 
 ذا الج ا. اننسان        والكيةيي     واير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوهود وأسرار النف  وأسرار ه

يإذا  سر ال اسر   ووهه انفعا  نفسيا معينا إلى الم سود يال سبيل لنف  أثر هذا التوهيه لمجرد أن ما  
يته   ين ن   نرري إ  الرليل ي  هذا الميران فلرينا من العلم وأدوا  ا رتبار     ترل إلى سر هذا ا ثر وكي

 مراديي ي  الغال    ثم عسترر ك  يري واقعي بعر ذلك      وهذا الرليل عةش  لنا عنه
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 ي نا شر عستعاذ منه باهلل   ويستجار منه ب ماه  

وأمته من ورائه إلى ا ستعاذة به  -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  ر مته ويضله هو الذي يوهه رسوله  
أعاذهم   و ماهم من هذه الشرور  - ه ويع توهي -تعاذوا به سمن هذه الشرور   ومن المرطوو به أن م متى ا

 إهما  وتفريال  

كااان إذا  -صاالى هللا عليااه وساالم  -أن النباا   -رضاا  هللا عن ااا  -عاان عائشااي  -بإسااناده  -قاار روى البخاااري و 
ل و أعااوذ  اار    قاا و       ل هااو هللا أ اار  قاانوى إلااى يراشااه كاال ليلااي هماا  كةيااه   ثاام نفاان يي مااا   وقاارأ يي مااا   

ثم عمساح   ماا ماا اساتطاو مان هساره   يبارأ   ماا علاى رأساه ووه اه        ل و أعوذ  ر  الناس  قو        الفلع
   وما أقبل من هسره   عفعل ذلك ثالة مرا      وهةذا رواه أص ا  السنن       

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الناس سورة
 

( ال اِذي ُيَوْساِوُس ِيا  ُصاُروِر 4اْلَوْسَواِس اْلَخن اِس ) َشرِّ  ن( مِ 3( ِإَلِه الن اِس )2( َمِلِك الن اِس )1َأُعوُذ ِ َر ِّ الن اِس ) ُقلْ 
  (6اْلِجن ِي َو الن اِس ) ِمنَ  (5الن اِس )

  الناس سورة

شار الوساواس الخنااس , الاذي :هاو ي  هذه السورة  ر  الناس , ملك الناس , إله الناس   والمساتعاذ مناه ا ستعاذة
  ني والناس  يوسوس ي  صرور الناس , من الج

عامااي , وشاار  الشاار مااا بااه يااري  -سااب انه  -بااالر  , الملااك , انلااه , تست ضاار ماان صاافا  هللا  وا سااتعاذة
  الوسواس الخناس راصي  

هااو المسااتعل   وانلااه هااو المرباا  والموهااه والراعاا  وال ااام    والملااك هااو المالااك ال اااكم المتراار    يااالر 
إلاى الرارور     وها    تعار  كياف  يترسا  يي اا  ماعاي مان الشار الاذي المساتول  المتسال      وهاذه الرافا 

  تريعه  نه مستور  

باالرربى  ع ساون  ر  كل ش ء , وملك كل شا ء , وإلاه كال شا ء   ولكان تخرايي ذكار النااس هناا عجعل ام  هللا
  ي  موق  المياذ وا  تماء  

معاان  صافاته هاذه ,  است ضاار به وا لتجاء إليه , ما يوهه رسوله [   و وأمته إلى المياذ  - ر مي منه  -  هللا
انلاه   ي او عأراذهم مان  يان   عشاعرون ,  الملاك مان شار رفا  الار ي  ,   قبال ل ام  ريعاه إ  بعاون مان الار 

الراو  الخفا    والخنوسوا رتبااء والرهاوو   والخنااس هاو الاذي مان :والوسوساي ويأتي م من  ين   ع تسبون  
  . نوسالخ طبعه كثرة

ثاام  اارد  .(الناااس أطلاع الااني الرافي أو و )الوسااواس الخناااس(    و ارد عملهو)الااذي يوسااوس يا  صاارور وقار
وا نتباه لتباين   يراي الوساواس الخنااس  والتلفل ماهيتهو)من الجني والناس(    وهذا الترتي  يثير ي  ال   اليرظي

  الت  يت رع   ا شره , تأهبا لريعه أو مراقبته  طريري يعله  وندراك , بعر إطالق صفته ي  أو  الكالم  

 , وسارارةيي النااس أن الوساواس الخنااس يوساوس يا  صارور -بعار هاذا التشاويع وانعرااظ  - ين تعر   والنف 

يترسسااون إلااى الراارور ترساا  الجنااي , ويوسوسااون وسوسااي  الااذين وأنااه هااو الجنااي الخافيااي , وهااو كااذلك الناااس
  تتأه  للرياو , وقر عريل المةمن والمررل والطريع   هذا تعر الشياطين     النف   ين 
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ونعار  أن المعركاي  اين  . ال يااة الجني ن ن   نرري كيف تتم , ولكنا نجر نثارها يا  واقا  النفاوس وواقا  ووسوسي
ه و راره تنبثاع مان رليراي الشار فياه , ومان كبريائاه و سار  رباا ندم وإ لاي  قرعماي قرعماي   وأن الشايطان قار أعلن اا

 يي اا ل ةماي يراهاا   ولام يتارك اننساان -سب انه  -  ا من هللا إذنا , يأذن يي ا  استررر على اننسان   وأنه قر

ا ساتعاذة ساال ا      مان مجردا من العرة   يرر هعل له من انعمان هناي , وهعال لاه مان الاذكر عارة , وهعال لاه
  و ره الملوم  يإذا أافل اننسان هنته وعرته وسال ه ي و إذن 

ندم ياإذا ذكار هللا  ا ان قا وقا  رسو  هللا [   وو  الشيطان هاثم على قلا  -رض  هللا عن ما  -ا ن عباس  عن
  تعالى رن  , وإذا افل وسوس    

  ! الشياطين الناس ين ن نعر  عن وسوست م الش ء الكثير   ونعر  من ا ما هو أشر من وسوسي وأما

 ناه الريياع  , ع تارس بالشار إلاى قلا  رفيراه وعرلاه مان  يان   ع تسا  ومان  يان   الساوء الاذي يترسا  ريياع
  المأمون  

  لل رة والنسل   م لكا الشر الت  توسوس لكل ذي سلطان  تى تتركه طاةيي هبارا مفسرا ي  ا ر  , و اشيي

  فيه   مريي الواش  الذي يزين الكالم ويز لره ,  تى يبرو كأنه ال ع الررا  الذي   والنمام

  هللا   وعون  الش وا  الذي يترس  من منايذ الغريزة ي  إاراء   تريعه إ  عرظي الرل  وبائ 

الرلاو  الخةياي التا   منايذ من الموسوسين الخناسين الذين ينربون ا  ا يل ويخفون ا , ويررلون   ا من وعشرا 
  ! د يبا ععريون ا أو يت سسون ا     وهم شر من الجني وأرفى من م

  المعركي الرهيبي   ي  عاهز عن دي  الوسوسي الخةيي   ومن ثم يرله هللا على عرته وهنته وسال ه واننسان

وارتبائاه  تاى  تخةياه لفتي ذا  مغزى ي  وص  الوسواس بأنه)الخناس(    ي ذه الرفي تر  من ه ي على وهناك
ماان عسااتير  لمةااره , وي ماا   أمااام و   بضااعفهعجار الفرصااي سااان ي يياار  ويوسااوس   ولكن ااا ماان ه ااي أراارى تاا

إذا ووهاه ران  , وعااد مان  يان أتاى , وقبا   - النااس ساواء كاان مان الجناي أم كاان مان -مارارل صارره   ي او 
تمثيله المرور الرقيعو  يإذا ذكر هللا تعالى ران  , وإذا افال وساوس      ي  وارتفى   أو كما قا  الرسو  الكريم

   

  المعركي   ي  الرل  على مواه ي الوسواس   ي و رناس   ضميف أمام عرة المنمناللفتي تروي  وهذه
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للغفلاي   واليرظاي مارة    مترقا  معركاي طويلاي   تنت ا  أ ارا   ي او أ ارا قااب  راان  , -من نا يي أرارى  - ولكن ا
اضا  شاتى , ومن اا هاذه صاورها الرارنن الكاريم يا  مو  كماا تغن  عن اليرظا      وال ر  سجا  إلى ياوم ال ياماي  

  الرورة العجيبي ي  سورة انسراءو

إذ قلنا للمالئكي اسجروا آلدم   يسجروا إ  إ لي    قا  و أأسجر لمن رلرل طينا ؟ قا  و أرأيتك هذا   و 
الذي كرمل عل  للن أررتن  إلى يوم ال يامي   تنكن ذريته إ  قليال   قا  و اذه  يمن تبعك من م يإن ه نم 

ز. من استطعل من م بروتك   وأهل  علي م بخيلك ورهلك وشارك م ي  ا موا  فكم هزاء مويورا   واستهزاؤ 
        وا و د   وعرهم   وما ععرهم الشيطان إ  ارورا   إن عبادي لي  لك علي م سلطان وكفى  ربك وكيال

ان مباشرة أو عن طريع سواء عن طريع الشيط -وهذا الترور لطبيعي المعركي ودواي  الشر يي ا  
من شأنه أن عشعر اننسان أنه لي  مغلوبا على أمره يي ا يإن ربه وملكه وإل ه مسيطر  -عمالئه من البشر 

على الخلع كله وإذا كان قر أذن ن لي  بال ر  ي و نرذ  ناصيته   وهو لم عسلطه إ  على الذين عغفلون عن 
الخةيي يالخير إذن عستنر إلى الروة الت     ه  نجوة من الشر ودواعيرب م وملك م وإل م يأما من يذكرونه ي م ي

قوة سواها وإلى ال  يري الت      يري ايرها عستنر ودواعيه الخةيي يالخير إذن عستنر إلى الروة الت    قوة سواها 
واس رناس عضع  عن وإلى ال  يري الت      يري ايرها   عستنر إلى الر  الملك انله   والشر عستنر إلى وس

 المواه ي ويخن  عنر اللراء وين زم أمام المياذ باهلل     

وهذا أكمل ترور لل  يري الرائمي عن الخير والشر كما أنه أيضل ترور ع م  الرل  من ال زيمي  
 ويفعمه بالروة والثري والطمأنيني     

 ان المعين      وال مر هلل أو  وأريرا   وبه الثري والتوييع     وهو المستع 
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