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نَساَن )2َعلََّم اْلق ْرآَن ) )1( الرَّْحَمن     (4( اْلَبَيانَ  ( َعلََّمه  3( َخَلَق اْلِْ

  الرحمن سورة

  بسورة الرحمن التعريف

بوالء    الاواهرة  وأعوع  السورة المكية ذات نسق خاص ملحوو    نناوا نعوعن عوا  اوة سواحة الوكوور ال ب ور   هذه
واة تدب ره للوكور وموا فيوه ; وتوكوه القعئوق  لاوا  ; ل صنعه   وإبداع خلقه ; واة فيض نعمائهالظاهرة   اة كم 

للوكور  له على الثقل ن:اْلنس والجن المقوابب ن بالسوورة علوى السووا    اوة  عا  نلى وكاه ال ريم     وهة نشاار
 ت ورر عقو   تحودلا  وذ   بوالء     علوى مهواد مون  ول موكوور   موه تحود اما نن  انوا لمل وان الت , الوكور ساحة

  وساحة اآلخرة  ذلك   , لاا بيان  ل نعمة من نعمه التة لعدرها ويفصلاا   ويجعل ال ون  له معرضا

نلوى أعلوى   وامتودار  الصووت اْلععن تتجلى اة بنا  السورة  له   واة نلقاع اواصلاا     تتجلى اوة نبوع  ورنة
التريوو  واْلنتظووار لمووا لوواتة بعوود المعلووه موون  لسووتث ر اووة المعلووه الموووي  الووذ  التصووويإ نلووى بع وود ;  مووا تتجلووى

مفررا     الرحمن  لمة واحدة اة معناهوا الرحموة   واوة رنتاوا اْلعوعن  مبتدأ أخاار     الرحمن      لمة واحدة  
  ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض آلء  الرحمن   بعد   والسورة

خلق اْلنسوان ذاتوه وتعليموه  الذ ر يم القرآن بوصفه المنة ال برى على اْلنسان   تسبق اةمعرض اآلء  بتعل ويبدأ
  البيان  

   ذ ر خلق اْلنسان   ومنحه الصفة اْلنسانية ال برى     البيان     ثم

م واان المراوعوة   وال والسوما  ثوم لفوتص صوحائل الوكوور النابقوة بوالء        الهومس والقمور والونجم والهوجر ومون
واْلنوس   والمهوريان والمبرنوان   والاحوران  والجون الموضوع   واألرض وما ا اا من ااكاوة ونقول وحو  وريحوان  

  وما لجر  ا اما   مناما ب ناما برزخ ء  اغيان   وما لقرج

اوة لول  , للقعئوق توم عورض هوذه الصوحائل ال اوار   عورض مهواد انائاوا كميعوا   مهواد الفنوا  المعلوق اوذذا
  ل تصرف اة أمرها بما لها    , كميعا وكور المعلق لوكه   ال ريم الااية   الذ  نليه تتوكه القعئقال

سوونفرل ل ووم أ اووا ):واْلنووس لوول الفنووا  المعلووق والاقووا  المعلووق لجووة  التاد وود المووروع والتحوود  ال ووونة للجوون واووة
أن تنفوذوا مون أيعوار السوماوات واألرض  سوتععتما الثقعن   فاا  آء  رنكموا ت وذبان   لوا معهور الجون واْلنوس نن
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رنكموا ت وذبان    رسول عليكموا شووا  مون نوار ونحواص اوع تنتصوران    آء  اانفذوا   ء تنفوذون نء بسولعان   فاوا 
  . .(? ت ذبان فاا  آء  رنكما

ما  حمورا  سوائلة السو مهواد ثم لعرض مهاد الناالة   مهاد القيامة   لعرض اوة صوورة  ونيوة    رتسوم ا اوا ومن
  . وتفص ل   ومهاد العذاب للمجرم ن   والثواب للمتق ن اة تعويل

  لجة  القتا  المناس  لمعرض اآلء :)تاارك اسم رنك ذ  الجعل واْلكرا (    ثم

اتتجواوب بوه أركوا  الوكوور  , السورة  لاا نععن عا  اة ساحة الوكور ال ب ر   نععن  نعلق من المأل األعلوى نن
  ويهاده  ل من اة الوكور و ل ما اة الوكور      

  الرحمن خالق اْلنسان ومعلمه القرآن والبيان 4 - 1األول: الدرص

  الرحمن(                     )

  المعله المقصور بلفظه ومعناه   وإلقاعه وموسيقاه   هذا

  الرحمن(                     )

  المدوية اة أركا  هذا ال ون   واة كناات هذا الوكور   المد دة عليقةالرن ن الذ  تتجاوب أصداؤه ال باذا

  الرحمن(                     )

ويتلفوإ علوى رنتوه  ول  ; اْللقاع الصاعد الذاه  نلى بع د   لجلجول اوة باوا  الوكوور   ويقابو   ول موكوور باذا
  . . يل  كائن   وهو لمأل اضا  السماوات واألرض   ويبلغ نلى  ل سمه و ل

  الرحمن(                     )

  العظيم   المعله وتنتاة اآللة   ويصمإ الوكور  له وينصإ   اة ارتقاب القبر العظيم   بعد . ويسكإ

  لجة  القبر المتري    الذ  لقفق له ضم ر الوكور       ثم

والسوما  راعاوا  . لسوجدان جم والهوجرعلوم القورآن   خلوق اْلنسوان علموه البيوان   الهومس والقمور بحسواان   والون)
وء تقسووروا الم واان   واألرض وضووعاا لألنووا     بالقسو  ووضوه الم وواان   أء تعبووا اووة الم واان   وأليموووا الووزن 

  والح  ذو العصل والريحان   فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(  . ا اا ااكاة والنقل ذات األكما 

  . . رحمن   وهذا هو القبر األول بعد ذلك اْلععنهو المقعه األول اة بيان آء  ال هذا
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  علم القرآن()

ال املوة لنوواميس هوذا  الصوارية النعمة ال برى التة تتجلى ا اا رحموة الورحمن باْلنسوان     القورآن     التركموة هذه
ازينام ولويمام ويقيم عق دتام وتصوراتام وموو  ; الوكور الوكور   ومناج السما  لألرض   الذ  لصل أهلاا بناموص

 الذ  لقو  عليه الوكور   فيمنحام اليسر والعمان نة والتفواهم والتجواوب موه الثابإ ونظمام وأحوالام على األساص

  . الناموص

فيجوودر نحساسووام  , الووذ  لفووتص حواسووام ومهوواعرهم علووى هووذا ال ووون الجم وول    انمووا لعووالعام أول موورة القوورآن
شة  من حولام حيواة نابضوة تتجواوب  كل بال ون من حولام   ويايد فيمنص بوكورهم الذاتة    ما لجدر نحساسام

ح ثمووا سواروا أو أيوواموا   بوووال رحلوتام علووى هووذا  , أحاوا  وتتعوابل مووه الاهور ; اووذذا هووم بو ن أصووديا    وراوا 
  ال و   !

مانوة التوة أشوفقإ مناوا األ حملوة الذ  لقر اة أخعرهم أنام خلفوا  اوة األرض   أناوم  ورا  علوى     وأناوم القرآن
مون تحق وق ننسوان تام العليوا   بوسو لتاا الوح ودة      لسوتمدوناا السماوات واألرض والجاال   فيهعرهم بقيموتام التوة

  أرواحام نفقة     ويحقق نعمته ال برى على اْلنسان   اة اْللمان     الذ  لح ة

  . اْلنسان قق اة هذا ال ائن معنىثم يد  تعليم القرآن على خلق اْلنسان   فاه  تح ومن

  خلق اْلنسان علمه البيان(   )

المقصور مون ذ وره هنوا هوو  نذ خلق اْلنسان ابتدا    اسياتة ذ ره اة مكانه من السورة بعد يل ل   -مؤيتا  - وندع
  ما تعه من تعليمه البيان  

األلفوة عظموة هوذه الااوة  بعوول رين     اننسوىنرى اْلنسان  نعق ويعبر ويبو ن   ويتفواهم   ويتجواوب موه اآلخو نننا
  اة مواضه شتى   , لتدبرها   وضقامة هذه القارية   ا ررنا القرآن نل اا   ويويظنا

  اْلنسان ? ما أصله ?  يف  بدأ ? و يف لعلم البيان ? اما

تورى بوالمجار   وء  . نوةما  هوذه القليوة الواحودة التوة تبودأ حياتاوا اوة الورحم   خليوة سواذكة صوب رة   ضو  لة   ننوه
  ت ار تب ن   وهة ء تب ن !!!

 
 

ْمس   ْسَااٍن ) الهَّ   (5َواْلَقَمر  ِبح 
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المنوعة     عظميوة   وضضوروفية  القعلا هذه القلية ما تلبث أن ت ون الجن ن   الجن ن المكون من مع  ن ول ن
اص وولائفاوا المدههة:السومه   الاصور   الجووار  والحوو  تت وون    وعضولية   وعصوبية   وكلدلوة     ومناوا  وذلك

 ثم القارية ال برى والسور األعظوم:اْلرراك والبيوان   والهوعور واْللاوا       لوه مون . . الذو    الهم   اللمس   ثم

  تب ن ! ء القلية الواحدة الساذكة الصب رة الض  لة الما نة   التة ء ت ار تب ن   والتة تلك

  من   ونصنه الرحمن  ومن أ ن ? من الرح ? كيف

السوومه واألبصووار  ل ووم كيووف لكووون البيووان ?: )ج  أخوورككم موون بعووون أماووات م ء تعلمووون شوو  ا وكعوول الننظوور
  واألا دة(   

والحنجوورة  . واألسونان ت ووين كاوواز النعوق وحووده عج اوة ء  نقضوة مناووا العجو      اللسووان والهوفتان والفوك نن
التصوويإ اآلليوة وهوة حلقوة اوة سلسولة البيوان    عمليوة تان     نناا  لاا تهترك اةوالقصاة الاوائية والهع  والرئ

الميكووانيكة اآللوة اوة هوذه العمليوة المعقوودة   المتعلقوة بعود ذلوك بالسوومه  الجانو  وهوة علوى ضوقامتاا ء تمثول نء
بول ء ن وار  . حقيقتوهثوم بالعقول الوذ  ء نعورف عنوه نء اسومه   وء نودر  شو  ا عون ماه توه و  . واألعصواب والمو 

  ندر  ش  ا عن عمله وبريقته !

   نعق النابق باللف  الواحد ? كيف

  حتى اآلن   خافية عملية معقدة  ث رة المراحل والقعوات واألكااة   مجاولة اة بعض المراحل نناا

مون  -نودر   يوف  ء -  نتقول تبودأ شوعورا بالحاكوة نلوى النعوق باوذا اللفو  ألرا  ضورض معو ن   هوذا الهوعور نناوا
ويقوال:نن المو  لصودر أموره عون بريوق األعصواب  . . المو  اْلرراك أو العقل أو الرو  نلوى أراة العمول الحسوية    

 ذاته مموا علموه   لسنسوان وعراوه معنواه   وهنوا تعورر الرئوة يودرا مون الاووا  واللف  بالنعق باذا اللف  المعلوب  

التوة ء تقواص نل اوا  العج اوة القصواة الاوائيوة نلوى الحنجورة وحاالاوا الصووتيةا اوا   ليمور مون الهوع  نلوى  المقتوان 
المقتلفوة األنبوا  ! فيصووت الاووا  اوة الحنجورة  الصووتية أوتار ألة آلة صوتية صنعاا اْلنسوان   وء كميوه اآلءت

ضوقما أو رفيعوا     نلوى عاليوا أو خااتوا   سوريعا أو بع  وا   خهونا أو ناعموا    . صوتا تهكله حساما  ريد العقل  
ا تهوكل  الصووت الصووت وصوفاته   وموه الحنجورة اللسوان والهوفتان والفوك واألسونان   لمور باوا هوذا أشوكال آخور

منوه ذات نلقواع معو ن  بمنعقوة بضبوط خاصة اة مقارج الحروف المقتلفة   واوة اللسوان خاصوة لمور  ول حورف
       تم فيه الضب  المع ن   ليصوت الحرف بجرص مع ن  

و وول مناووا عووالم  . والعحقووة كلووه لفو  واحوود     وورا ه ال اووارة   والموضووع   والف وورة   والمهوواعر السووابقة وذلوك
  الرحمن   واضل الرحمن   بصنعة عج   ضري     نها اة هذا ال يان اْلنسانة العج   البري   

  اْلنسان على عم الرحمنخلق السماوات واألرض وما ا اما بم اان ري ق ون 13 - 5الثانة: الدرص
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  لستعرر اة بيان آء  الرحمن اة المعرض ال ونة العا : ثم

  الهمس والقمر بحساان(   )

وشوعورا بضوقامة هوذه  , تتجلوى ريوة التقود ر   اوة تنسو ق الت ووين والحر وة   بموا لموأل القلو  روعوة ورههوة ح وث
  . ضواراْلشارة   وما اة بياتاا من حقائق بع دة اآلمار عميقة األ

الاهور لوه حودورا    لعورف الهمس ليسإ هة أكبور موا اوة السوما  مون أكورا    اانالوك اوة هوذا الفضوا  الوذ  ء نن
وضووو ا   االهووعرى اليمانيووة أثقوول موون  حوورارة مع وو ن المع وو ن موون النجووو    مناووا ال ث وور أكبوور موون الهوومس وأشوود

والسوماك الوورامص حجموه ثموانون ضوعل حجووم لعوارل خمسو ن ضووعل نوور الهومس    ونورهوا مورة   اعهورينالهمس
  . ثمانية آءف ضعل   وسا ل أيوى من الهمس بالف ن وخمسمائة مرة       وهكذا     ونوره الهمس

وسوكانه كميعوا  هوو نحون سوكان ال و و  األرضوة الصوب ر   الوذ  ل وي  -الهمس هة أهم نجم بالنساة لنوا  ول ن
  على ضو  الهمس وحرارتاا وكاذب تاا  

اوة حر وة الجوار والمود  األهم القمر وهو تابه صب ر لألرض   ول نه ذو أثر يو  اة حياتاا   وهو العامل ذلكو 
  اة الاحار  

ورورتوه      لاوا  ونعوده الهومس   ورركوة حرارتاوا   ونعودها عنوا   وسو رها اوة ال اوا   و وذلك حجوم القمور وحجوم
ونالقياص نلى وضوعاما اوة الفضوا  موه النجوو   . حياة األرضمحسونة حسابا  امل الدية بالقياص نلى آثارهما اة 

  وال واك  األخرى    

  . . وأحيا  براا من الحساب الدي ق اة ععيتاما بكو بنا األرضة وما عليه من حياة ونتناول

مون هوذا ءحتريوإ  نل نوا الهمس تاعد عن األرض باثن ن وتسع ن ونصل مل ون مون األميوال   ولوو  انوإ أيورب نن
أبعوود منووا ألصواب التجموود والموووت مووا  كانووإ األرض أو انصوارت أو اسووتحالإ بقووارا  تصواعد اووة الفضووا  ! ولوو

الهمس ء  تجواوز كوا ا مون مل وونة كوا  مون حرارتاوا   وهوذا  حرارة على األرض من حياة ! والذ  لصل نل نا من
 اعاا هوة التوة اوة مكوان الهومس منواحياتنوا   ولوو  انوإ الهوعرى بضوقامتاا وإشوع  عئوم القودر الضو  ل هوو الوذ 

  ال رة األرضية   وذهبإ بدرا ! لتاقرت

بحوار األرض  افيوا  اوة القمر اة حجمه ونعده عن األرض   الو  ان أكبر من هذا ل ان المد الذ  لحدثوه و ذلك
  شعرة !بحسابه الذ  ء لقعئ مقدار    لبمرها بعواان لعم  ل ما عل اا   و ذلك لو  ان أيرب مما وضعه
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الفضوا  الهاسوه  هوذا الهمس وكاذبية القمر لألرض لاما حساباما اة توازن وضعاا   وضا  خعاهوا اوة وكاذبية
اوة السواعة اوة اتجواه واحود نحوو بورج  م ول الره     الذ  تجر  فيه مجموعتنا الهمسوية  لاوا بسورعة عهورين ألول

  السن ن !مع  ن  على الجاار   ومه هذا ء تلتقة با  نجم اة بريقاا

والتناسوق اوة حجوم  التووازن  هوذا الفضوا  الهاسوه الره و  ء لقتول مودار نجوم بمقودار شوعرة   وء لقتول حسواب واوة
  وء حر ة  

    العظيم    )الهمس والقمر بحساان(  وصد 

  والنجم والهجر لسجدان(   )

نشوارة نلوى اتجواه هوذا ال وون  ااوة   ااموا هوذه كانإ اْلشارة السابقة نلى الحساب والتقد ر اة بنا  ال ون ال ب ور ويد
  وارتاابه   وهة نشارة موحية نلى حقيقة هارلة  

والهوجر نموذكوان منوه    والونجم هوذا الوكوور مورتا  ارتاواط العبورلوة وال اوارة بمصودره األول   وخالقوه المبودع   نن
سوما     موا اسوره بعضوام بانوه الناووات الوذ  اوة ال الونجم  ودءن علوى اتجاهوه  لوه   ويود اسور بعضوام الونجم بانوه

وسوا   ان هذا أ   ان ذاك اذن مودى اْلشوارة اوة الونح واحود    نتاوة نلوى  . الذ  ء لستو  على سويه  الهجر
  ال ون وارتاابه   هذا حقيقة اتجاه

 
 
 
 

َداِن ) َوالنَّْجم   َجر  َلْسج  َما  َرَاَعَاا َوَوَضهَ 6َوالهَّ   (7) اْلِم َاانَ  ( َوالسَّ

ول ناوا اوة حقيقتاوا  . كوائن خليقوة حيوة ذات رو    رو  لقتلول مظارهوا وشوكلاا ورركتاوا مون  وائن نلوى وال وون 
  واحدة  

اتجوواه روحوه نلووى  وحقيقوة أررك القلوو  الاهور  منوذ عاووور بع ودة حقيقوة هووذه الحيواة السوارية اووة ال وون  لوه   ولقود
وتتووارى عنوه  لمووا حواول ايتناصوواا بعقلوه المق وود  , تغوويم عليوهخالقوه   أرر اوا باْللاووا  اللودنة فيووه   ول ناوا  انوإ 

  بتجارب الحواص !

ء  وواال بع وودا عوون  ول نووه اسووتعاع أخ وورا أن لصوول نلووى أبووراف يرياووة موون حقيقووة الوحوودة اووة بنووا  ال ووون   ولقوود
  الوصول نلى حقيقة روحه الحية عن هذا العريق !
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نشوعاع   وأن الحر وة هوة  مجورر حودة بنوا  ال وون ; وأناوا اوة حقيقتاوالم ل ال و  نلى ااتوراض أن الوذرة هوة و  والعلم
  ياعدة ال ون   والقاصية المهتر ة ب ن كميه أاراره  

  أ ن  تجه ال ون بحر ته التة هة ياعدته وخاص ته ? اذلى

را عوون نء تعب و ت ووون  وهوة الحر ووة األصولية احر ووة لواهره ء -لقول:ننوه  تجووه نلوى مبدعووه بحر وة روحووه  القورآن
والوونجم والهووجر لسووجدان(    ومناووا ):هووذه وهووة الحر ووة التووة تمثلاووا اووة القوورآن آلووات  ث وورة مناووا -حر ووة روحووه 

شوة  نء لسوواص بحموده   ول وون ء تفقاوون تسووبيحام(     مون )تسواص لوه السووماوات السواه واألرض وموون او ان وإن
  ر صااات    ل يد علم صعته وتسبيحه(   من اة السماوات واألرض والع  له ومناا: )ألم تر أن   لساص

عج اوا   وهوو لهوعر بكول  متاعوا هذه الحقيقة   ومتابعة ال ون اة عاارته وتسبيحه   مما لمنص القل  الاهر   وتامل
أروا  األشوويا   لاووا   وهوة توودب ا اووا كميعووا    بوو ن موا حولووه حيووا لعابفوه ويتجووه معووه نلووى خالقوه وهووو اووة ويفتووه

  ه وراقا  !وتح لاا نخوانا ل

  نشارة ذات أبعار وآمار وأعما      نناا

  الم اان(  تقسروا والسما  راعاا ووضه الم اان   أء تعبوا اة الم اان   وأليموا الوزن بالقس  وء)

القلو  البااول   وإنقواذه  تنبيوه تقصود نلوى - اواية اْلشوارات القرآنيوة نلوى مجوالة هوذا ال وون  -نلوى السوما   واْلشوارة
  وإلى يدرة ال د التة أبدعته وكعلاا   , وكماله بعرة األلفة   وإلقاله لعظمة هذا ال ون وتناسقهمن 

الاائول السوامق الوذ  ء  الفضوا  توكه النظر نلوى أعلوى   نلوى هوذا -ألا  ان مدلول السما   -نلى السما   واْلشارة
كوورا  الضووقمة   اووع  لتقووة مناووا اثنووان   وء موون األ المع وو ن تبوودو لووه حوودور معرواووة ; والووذ  تسوواص فيووه مع وو ن

 ويبلغ عدر المجموعوة أحيانوا ألول مل وون نجوم    مجموعوة المجورة التوة  نتسو  . بمجموعة تصعد  مجموعة مناا

 بلوغ يعرهووا  التوة عالمنووا الهمسوة   وا اووا موا هوو أصووبر مون شمسونا ومووا هوو أكبوور أءف المورات   شمسونا نل اوا
تجور  اووة ال وون بسورعات مقيفووة    المجموعوات متور !!! و ول هوذه النجووو    و ول هوذه مل ونوا وثلوث مل وون   لووو

  ء تلتقة   وء تتصار  ! , متااعدة ول ناا اة هذا الفضا  الاائل ذرات سابحة

وضوعه ثابتوا راسوقا  . الحوق كووار هوذه العظموة اوة راوه هوذه السوما  الاائلوة الوسويعة )وضوه الم اان(م واان وإلوى
كوة ء لقتول تقويماوا   وء لضوعرب وزناوا    . واألشويا  عه لتقود ر القويم   لويم األشوقاص واألحودا مسوتقرا   وضو

اوة الفعورة ووضوعه اوة هوذا الموناج اْللاوة الوذ  كوا ت بوه الرسواءت  وضوعه وء تتاوه الجاول والبورض والاووى  
 وتضمنه القرآن:
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وا َن ِباْلِقْسِ  َوَء ( َوَأِليم وا اْلَوزْ 8َتْعَبْوا ِاة اْلِم َااِن ) َأءَّ   َااِكَاوة   ( ِا َاوا10( َواأْلَْرَض َوَضَعَاا ِلأْلََنواِ  )9اْلِم َااَن ) ت ْقِسر 

ْيَحان   ( َواْلَح ُّ ذ و اْلَعْصلِ 11َوالنَّْقل  َذات  اأْلَْكَماِ  )   (12) َوالرَّ

بالقس  وء تقسوروا الم واان(    ومون  الوزن  الم اان    )أء تعبوا اة الم اان(    اتبالوا وتفربوا    )وأليموا وضه
  . خسران ثم لستقر الوزن بالقس    بع بغيان وء

اوة مودلولاا المعنووو   بالسوما  ثوم  ورتا  الحوق اوة األرض واوة حيواة الاهور   ببنوا  ال وون ونظاموه    ورتا  ومون
ثااتووه بووامر   ويدرتووه     ضووقامة ال ووون و  تمثوول ح ووث  تنووال مناووا وحووة   وناجووه   وموودلولاا المنظووور ح ووث

  ولعلاما الموحية   بذلقاعاما ويلتقة هذان المدلوءن اة الحس

  .(والريحان واألرض وضعاا لألنا  ا اا ااكاة والنقل ذات األكما    والح  ذو العصل)

نحون لاوذا عل اوا    كوذلك لعوول اسوتقرارنا علوى هوذه األرض   وألفتنوا ألوضواعاا ولواهرهوا   ولوضوعنا نحون ونحون
اسوتقرارنا عل اوا ممكنوا وميسوورا نلوى الحود  وكعلوإ كله ء ن ار نحوس  ود القودرة التوة توضوعإت هوذه األرض لألنوا   

ضووقامة معنووى اءسووتقرار   وعظمووة نعمووة   عل نووا فيووه نء بوو ن الحوو ن  نلووى الووذ  ء ن ووار نهووعر بووه   وء ننتاووه
 عندئوذ ص هوذه األرض المعم نوة مون تحتنوا   اتضوعرب وتموور  بر ان   أو لمور زلاال   ا وؤرك  ثور والح ن ح ن

  نتذ ر معنى اءستقرار الذ  نستمته به على هذه األرض بنعمة    

هوذه التوة  ر نوون نل اوا  أرضوام خليقون أن  تذ روا هذه الحقيقة اة  ل لحظة   لوو أناوم ألقووا بوالام نلوى أن والاهر
اووة هووذا الفضووا  المعلووق   تسوواص حووول نفسوواا  تسوواص  الوسوويه   ااووا ة  نن هووة نء ااووا ة سووابحة اووة اضووا   

حول الهومس بسورعة سوت ن ألول م ول اوة السواعة   ب نموا  -هذا  مه -بسرعة نحو ألل م ل اة الساعة   وتساص 
كلاا تاعد بجملتاا اة هذا الفضا  بسرعة عهورين ألول م ول اوة السواعة متجاوة  الهمسية هة والهمس والمجموعة

  واحد نحو برج الجاار اة السما  ! جاهات اة

نااوا باوذه السوورعة    الفضووا  لوو أناوم ألقوووا بوالام نلوى أناوم محمولووون علوى هوذه الااووا ة السوابحة التوة تناو  أكول
القلووب واألبصوار   واكفوة األروا  واألوصوال   ء  معلقوة معلقة اة أكوازه بب ور شوة  نء يودرة       لظلووا أبودا

  وضه األرض لألنا    وأيرهم عل اا هذا اْليرار !! الذ  لواحد القاار ر نون نء ل

بتلوك السورعة  وتوابعاوا لسر لام ا اا الحياة   وهة تدور بام حول نفساا وحول الهمس   وتر ض مه الهومس ولقد
ل ووم  وويس ] وا -مناووا النقوول ذات األكمووا   ويقووح -المذهلووة   ويوودر ا اووا أيواتاووا التووة  ووذ ر مناووا هنووا الفاكاووة 

ه  تاوا بجانو  اائودة ثمرتاوا   ويوذ ر مناوا الحو  ذا الوور  والسويقان  كمال العله الذ   نها منه الثمر [ ليه ر نلى
األرض  ناوات بعاموا للماشوية   ويوذ ر مناوا الريحوان   الناوات ذا الرائحوة     وهوة ألووان مون وتصو ر التة تعصل

  للناص ومتاع   رو  ا  للدواب   ومناا ما هوشتى   مناا ما هو بعا  لسنسان ومناا ما هو بع
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البيووان   وتنسوو ق الهوومس  وتعليمووه هووذا المقعووه موون تعوودار أنعووم   وآءئووه:تعليم القوورآن   وخلووق اْلنسووان   وعنوود
لألنوا    وموا ا اوا مون ااكاوة ونقول وحو  وريحوان  األرض والقمر بحساان   وراه السما  ووضه الم واان   ووضوه

     

  ت ذبان ?(    رنكما لمقعه  اتل بالجن واْلنسان   اة مواكاة ال ون وأهل ال ون:)فاا  آء هذا ا عند

  المقا    هذا سؤال للتسج ل واْلشاار   اما لملك ننس وء كان أن لكذب بالء  الرحمن اة مثل وهو

  خلق اْلنسان والجان 16 - 14الثالث: الدرص

ذوات أنفسواما   واوة خاصوة  اوة اوة ال وون   نلوى اءمتنوان عل اموا بالءئوه  نتقول مون اءمتنوان عل اموا بوالء    ثوم
  وكورهما وإنهائاما:

  . .(? ت ذبان خلق اْلنسان من صلصال  الفقار   وخلق الجان من مارج من نار     فاا  آء  رنكما)

اة ء تقوواص أبعارهوا بووا  الوكوور وعوود  الوكوور ابتوودا  مسوا بو ن اْللجوار واْلنهووا  أصول النعمووة   والمسوااة ونعموة
 المقا يس التة اة أ د  الاهر أو التة تدر اا عقولام   هوة مقوا يس للفوار  بو ن اجميه مقياص مما لالفه الاهر  

ونحسو  الجون  وذلك    ! وموكور   أما المسااة ب ن الموكور وض ر الموكور اع تدر اا مودارك الاهور بحوال موكور
  المقلويات !اذن هم نء خلق مقا يسه مقا يس 

  التة تفو  حد اْلرراك   بالنعمة لمتن   على الجن واْلنس بنعمة اْللجار واْلنها  ; اذنما لمتن عل اما اح ن

العو ن نذا  واس وصوار لوه :والصلصوال لقرر الحق ساحانه مارة خلق اْلنس والجن   وهة  وذلك مون خلوق     ثم
النهواة مون العو ن أو مون التوراب    موا أناوا  سلسولة حلقوة اوة صوت وصلصلة عند الضرب عليه   ويد ت ون هوذه

  اْلنسان ومارة األرض اة عناصر الت وين   مارة يد ت ون تعب را عن حقيقة الوحدة ب ن

مون ال رنوون     ت وون  ويود أثبوإ العلوم الحود ث أن كسوم اْلنسوان لحتوو  مون العناصور موا تحتويوه األرض   ااوو ]
والبوتاسو و    والصوور و    وال لوور    , وال السو و    والفوسوفور   وال بريوإ   واآلزوت  واألكسج ن   واأل ودروك ن 

 . واأللمن وو  والنحواص   وال وور   والفلوورين   وال ونالوإ   والانوك   والسول ون   , والمنجن وا والمبنسو و    والحد ود  

واوة اْلنسوان عون التوراب    , اآلخور سوان عونوهذه نفساا هة العناصر المكونة للتراب   وإن اختلفإ نسوباا اوة نن
  نء أن أصناااا واحدة [  

اقود ت وون الحقيقوة القرآنيوة  . القرآنوة أن هذا الذ  أثبته العلم ء لجوز أن  ؤخذ على أنوه التفسو ر الحتموة للونح نء
 ث ورة التوة  تحقوق وتقصود نلوى صوورة أخورى مون الصوور ال . سوواه  تعنوة هوذا الوذ  أثبتوه العلوم   أو تعنوة شو  ا آخور

  أو ب ن أو صلصال   , تراب باا معنى خلق اْلنسان من
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والصوواب    للقعوا نناوه نليوه بهودة هوو ضورورة عود  يصور الونح القرآنوة علوى  هول علموة بهور    يابول والوذ 
للمعراوة   اوذن بعوض المقلصو ن  وسوائله ويابول للتعود ل والتبود ل    لموا اتسوعإ معوارف اْلنسوان و ثورت وتحسونإ

 -تجريبيوة أو ااتراضوية  -القرآنيوة وال هووف العلميوة  النصووص مون الاواحث ن لسوارعون نلوى المعابقوة بو ن مودلول
نعجواز   اوالقرآن معجوا سووا  بابقوإ ال هووف العلميوة المتاركحوة نصوصوه الثابتوة أ   مون بنية بيان موا اوة القورآن

بول للقعوا  , والتعود ل وف القابلوة رائموا للتبود لونصوصه أوسه مدلوء من حصرها اة نعا  تلك ال هو . تعابقاا لم
القورآن   هوو توسويه مودلولاا اوة  نصووص والصواب من األساص ! و ل ما لستفار من ال هووف العلميوة اوة تفسو ر

مجملوة مون آلوات   اوة األنفوس واآلاوا    رون أن  نشوارات تصوورنا  لموا أبلعنوا العلوم علوى شوة  مموا تهو ر نليوه
  هو هذا الذ   هفه العلم   ننما كواز أن لكون هذا بعض ما له ر نليه   مدلوله ة على أنلحمل النح القرآن

ا اوا هوو هوذا  الواحود خلوق الجوان مون موارج مون نوار   امسوالة خاركوة عون حودور العلوو  الاهورية   والمصودر ااموا
تحورك  السونة النوار موه الريوا  المهتعل الم:والمارج القرآن   خبر   الصار    الذ  خلق وهو أعلم بمن خلق    

موه اْلنوس   ول نوا ء نودر   يووف ل وي  الجوان ويب لوه   ااموا األموور  األرض ! وللجوان يودرة علوى الحيواة اوة هووذه
مون الجون  نفورا مقواببون باوذا القورآن  موا سوبق بيانوه عنود تفسو ر يولوه تعوالى: )وإذ صورانا نليوك أنام المستيقن ااو

  الحال هنا اة سورة الرحمن  لستمعون القرآن    (و ما هو 

 التةمنوه   وهوة النعموة   هنوا للجون واْلنوس   لتوذ  رهما بنعموة الوكوور    ول مون األصول الوذ  أنهواه والقعواب

بتعق و  التسوج ل واْلشواار العا :)فاوا  آء  رنكموا ت وذبان ?(    وء  عل اوا تقو  عل اا سائر النعم   ومن ثم لعق 
  مهاور !المقا  ال هذا ت ذ   اة

    رب المهري ن والمبرن ن 18 - 17الرابه: الدرص

  رب المهري ن ورب المبرن ن   فاا  آء  رنكما ت ذبان ?( )

تلفوإ   وح ثموا امتود بوه  وح ثموا اْلشارة التة تمأل القل  بفويض ضوامر مون الهوعور بوكوور     ح ثموا توكوه   وهذه
      رنون تووه ومهوو  ته وسوولعانه   ونوووره  هنوواك ح ووث البووروبالنظوور حولووه اووة اآلاووا      اح ووث الهوورو  و 

  وتوك اه وهدا ته    

بمناسواة ذ ور  , كوذلك باموا شورو  الهومس وشورو  القمور   وضروناموا المقصوور والمبرنوان يود لكوون  والمهوريان
ة الصوويف المقتفلووة الموضووه اوو الهوومس الهوومس والقموور فيمووا تقوود  موون آء      ويوود لكووون المقصووور مهوورية

  والهتا  ومبرن اا  ذلك  

والمبورب   والهوعور بوا   المهور   ألة حال اذن لعل هذه اْلشارة هة األولى باءلتفات   لعل اءتجواه نلوى وعلى
نوووره ورنون توه اووة اآلاوا  هنوا وهنوواك   والرصو د الووذ   ورؤيووة هنواك   واْلحسواص ب ووده تحورك ال واكوو  واألاوعك  
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 والتودبر والنظور اوة المهوار  والمبوارب   والواار الهوعور  الوذ  تفويض بوه الجووانص التامول ا ؤوب به القل  مون هوذ

  األروا    وتذخره

المعاوور اوة السوورة   بعود  التعق و    للمهري ن والمبورن ن   بعوض آءئوه اوة هوذا ال وون   ومون ثوم لجوة  ورنونية
ن والمبرنووان اووو  أنامووا موون آلووات   همووا موون آء    والمهووريا(? هووذه اللفتووة القصوو رة:)فاا  آء  رنكمووا ت ووذبان

  تحقق ا اما من الق ر لسكان هذه األرض كميعا   بل من أسااب الحيواة التوة تنهوا موه بما على الجن واْلنس  

  . . وتحتاج  ذلك نلى البروب   ولو أختل أحدهما أو  عهما لتععلإ أسااب الحياة , الهرو  

  الاحار وما ا اا من نعم لسنسان 25 - 19القامس: الدرص

يودر اوة نوعوه   ويودر اوة  . بقودر هذه الساحة الاع دة اآلاا  لعور نلى األرض   وما ا اا من ما    كعله   ومن
  تصريفه   ويدر اة اءنتفاع به:

والمركوان   فاوا   اللؤلوؤ مناموا الاحورين  لتقيوان   ب ناموا بورزخ ء  اغيوان   فاوا  آء  رنكموا ت وذبان ? لقورج مورج
  فاا  آء  رنكما ت ذبان ?     . كاألعع  آء  رنكما ت ذبان ? وله الجوار  المنهالت اة الاحر

ويهوومل الثووانة  , والمحيعووات المهووار نل امووا همووا الاحوور المووالص والاحوور العووذب   ويهوومل األول الاحووار والاحووران
ء  اغيووان   وء  تجوواوز  وول منامووا حووده المقوودر    ل ناموواو  األناووار   وموورج الاحوورين أرسوولاما وتر امووا  لتقيووان  

  من ببيعتاما من صنه     برزخ ووليفته المقسومة   ون ناما

تقود را عج اوا   الموا  الملوص  مقدر الما  على هذا النحو اة ال رة األرضية لم لجئ مصاراة وء كاااا   ااو وتقسيم
بواعض ; ويهوبل اليوابس الرنوه   وهوذا القودر الواسوه  بعضوه ويتصوللبمور نحوو ثعثوة أرنواع سوعص ال ورة األرضوية 

  لتعا ر كو األرض وحفظه رائما صالحا للحياة   بدية من الما  المالص هو العز 

بوا  رون تلوو  اوة  الاووا  اوذن -ومعظماوا سوا   -وعلى الرضم من اْلناعاثات البازية من األرض بول الدهور  ]
  وعجلة الموازنة العظيمة هة تلك ال تلة . . اْلنسان ه المتوازنة العزمة لوكورورون تب ر اة نسبت -الوايه 

 
 

َباِن ) َفِاوَا  ِ  نَسواَن ِمون َصْلَصوالٍ 13آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ  وارِ  ( َخَلوَق اْلِْ ون نَّواٍر ) (14) َكاْلَفقَّ واِرٍج مِ  ( 15َوَخَلوَق اْلَجوانَّ ِمون مَّ
َباِن ) (17) ( َربُّ اْلَمْهوِرَيْ ِن َوَربُّ اْلَمْبوِرَنْ نِ 16َباِن )َرنِ   َموا ت َ وذ ِ  آَء  َفِاوَا  ِ   ( َموَرَج اْلَاْحوَرْينِ 18َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 

َما َبْرَزخ  ءَّ َ ْاِغَياِن ) (19) َ ْلَتِقَيانِ  َباِن ) َرنِ   َما ( َفِاَا ِ  آَء 20َبْ َنا  َما 21ت َ ذِ   َفِاَا  ِ  (22اللُّْؤل ؤ  َواْلَمْرَكان  )( َلْقر ج  ِمْنا 

َباِن ) َباِن )24َكواأْلَْعَعِ  ) اْلَاْحورِ  ( َوَلوه  اْلَجوَواِر اْلم نَهوالت  ِاوة23آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ  ولُّ 25( َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ   َمونْ  (   

ْكَرا ِ ( َوَيْاَقى َوْكه  َرنِ َك ذ و اْلَجَعلِ 26َعَلْ َاا َااٍن ) َباِن ) (27)  َواْلِْ   (28َفِاَا ِ  آَء  َرنِ   َما ت َ ذِ 
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  [   -أ  المحي   -من الما   الفسيحة

أمعوارا  ت وون مناوا  اتسوق  هذه ال تلة الضقمة الواسعة تناعث األبقرة تحوإ حورارة الهومس ; وهوة التوة تعوور ومن
سعة المحي  وحرارة الهمس ونورورة باقوات الجوو  ب ن ااقالما  العذب اة كميه أشكاله   وأعظماا األناار   والتو 

  الذ   نها عنه المعر الذ  تت ون منه  تلة الما  العذب   هو العليا   والعوامل الفل ية األخرى 

  هذا الما  العذب تقو  الحياة   من ناات وح وان وإنسان     وعلى

تب ور ببيعوة الاحوار وء  اوع ل نل اوا أموع  األرض  اوة الاحوار   وهوة التوة تنقو -تقرياوا  -كميوه األناوار  وتص 
سوعص الاحور   ومون ثوم ء  ابوة الاحور علوى  مسوتوى  تابوة عل اوا   ومسوتوى سوعو  األناوار أعلوى اوة العوارة مون

بمائوه الملوص   فيحولاوا عون وليفتاوا ويابوة علوى ببيعتاوا ! ون ناموا  مجارياوا األناوار التوة تصو  فيوه   وء لبمور
  من صنه     اع  اغيان   رزخالب رائما هذا

  .(? ت ذبان عج   ذ ر الاحرين   وما ب ناما من برزخ   اة مجال اآلء )فاا  آء  رنكما اع

   ذ ر من آء    اة الاحرين بعض ما هو يري  منام اة حياتام   ثم

  لقرج مناما اللؤلؤ والمركان(   )

وهوو راخول صوداة مون  , األعموا  أعج  ما اة الاحار   ااو  اوا  نلوىح وان   تولعل اللؤلؤ  -اة أصله  واللؤلؤ
ال ائنوات الحيوة اوة تر  اوه وبريقوة م يهوته   الووه  عون المووار الج ريوة لتقيوه مون األخعوار   ويقتلول هوذا الح ووان

 ت ووون  مصووفاة تسوومص بوودخول المووا  والاوووا  والبووذا  نلووى كواووه   , النسووج شوواكة رليقووة  هوواكة الصوويار   عج اووة
أو  , رمول وض رها   وتحإ الهاكة أاواه الح وان   ول ل ام ارنه شوفاه   اوذذا رخلوإ ذرة والحصى وتحول ب ن الرمال

لبع اوا باوا   ثوم تتجمود  لاكوة يععوة حصوى   أو ح ووان ضوار عنووة نلوى الصوداة   سوارع الح ووان نلوى ناوراز موارة
  . . " ! للؤلؤةا مكونة لؤلؤة ! وعلى حس  حجم الذرة التة وصلإ لقتلل حجم

وثوع  مائوة متور    أمتوار والمركان من عجائ  مقلويات     ل ي  اوة الاحوار علوى أعموا  تتوراو  بو ن خمسوة"
كسوومه   محابووة بعوودر موون الاوائوود  أعلووى ويثبووإ نفسووه بعراووه األسووفل بصووقر أو عهوو    واتحووة امووه التووة اووة

ث وورا مووا ت ووون موون األحيووا  الدليقووة  براض ووث المووا    و  , الاوائوود لسووتعملاا اووة ضذائووه   اووذذا لمسووإ اريسووة هووذه
 الوداخل والتصوقإ باوا   اتون م  الاوائود وتنحنوة نحوو الفوم   ح وث تودخل الفريسوة نلوى , الحوال أص بإ بالهلل اة

  بقناة ضيقة تهاه مر   اْلنسانت  

الجنو ن الوذ   لجوا   ت وون  ويت واثر هوذا الح ووان بقوروج خعلوا تناسولية منوه    وتم باوا نخصواب البويضوات   ح وث"
  شان الح وان األصلةت   ذلك نلى صقرة أو عه   لتصق به   ويكون حياة منفررة   شانه اة
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األزرار الناتجوة متحودة موه  وتاقى ومن رءئل يدرة القالق   أن ح وان المركان  ت اثر بعريقة أخرى هة التارر  "
التة ت ون ذات سا  سوميكة   تاخوذ اوة الديوة نحوو الفوروع  كانالمر  األارار التة تاررت مناا   وهكذا تت ون شجرة

 ذات ناا تاوا   ويبلوغ بوول الهوجرة المركانيوة ثعثو ن سونتيمترا   والجوار المركانيوة الحيوة اوة التة تبلوغ ضالوة الديوة

  اهتة ت  أو ضبرا  ب , زمررلة ألوان مقتلفة   نراها اة الاحار صفرا  برتقالية   أو حمرا  يرنفلية   أو زريا 

األكوواا  الحيووة موون الح ووان   وت ووون الاياكوول الحجريووة  انووا  األحموور هوو المحووور الصوول  المتاقووة بعود والمركوان
  مستعمرات هائلة  

الموكوور بالهومال  , ال ب ور ومون هوذه المسوتعمرات سلسولة الصوقور المركانيوة المعرواوة باسوم الحواكا المركوانة"
موو ع   وهووة مكونووة موون هوووذه  50وعرضووواا  موو ع 350السلسووولة   ألفووا و  الهوورية ألسووتراليا   ويبلووغ بووول هووذه

  ال ائنات الحية الدليقة الحجم ت  

فيعقو  علوى ذ رهموا اوة  , باموا اللؤلؤ والمركان تتقذ حلى ضالية الثمن عالية القيموة   ويموتن   علوى عاواره ومن
  السورة ذلك التعق   المهاور:)فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(

   نتقل نلى الفلك التة تجر  اة الاحار    اناا لضقامتاا الجاال: ثم

  الجوار  المنهالت اة الاحر  األعع      وله

الاحور وثواج المووج  خضوم هذه الجووار  المنهالت)له(سواحانه وتعوالى   ااوة تجور  بقدرتوه   وء لحفظاوا اوة ويجعل
مون أضوقم  -وموا تواال  -ويود  انوإ  . سواحانه ة لوهنء حفظوه وء لقرهوا علوى سوعحه المتمواوج نء  ع توه   ااو

مون أسوااب الحيواة واءنتقوال والرااايوة وال سو  موا هوو كود ر بوان  لاوم النعم التوة مون   باوا علوى ال اوار   فيسورت
  .(? من الضقامة والوضو  بح ث لصع  الت ذ   به واْلن ار    )فاا  آء  رنكما ت ذبان ااو  ذ ر وء  ن ر  

  موت المقلويات ونقا  الحة القالق 28 - 26لسارص:ا الدرص

أشواا  القعئوق  وتتووارى   نتاة هذا اءستعراض اة صفحة ال ون المنظور   وتعووى صوفحة القلوق الفوانة   واآلن
بالاقوا    متفوررا بوالجعل ; وتسوتقر اوة  متفوررا كميعوا   ويفورل المجوال مون  ول حوة   ويتجلوى وكوه ال وريم الاواية  

  :الفنا  قة الاقا    وهو لهاد لعلالحس حقي

  . .(? كل من عل اا اان   وياقى وكه رنك ذو الجعل واْلكرا    فاا  آء  رنكما ت ذبان)

الفنوا  لهومل  ول  ولول لول هوذا الونح القرآنوة تقفوإ األنفواص   وتقهوه األصووات   وتسوكن الجووار        واوة
ال وريم الاواية لظلول النفووص والجووار   الوكوه ألرض     وكوعلحة   ويعو   ل حر ة   ويبمر آاا  السوماوات وا

  والويار     بالجعل   والامان والمكان   ويبمر الوكور  له
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الووذ  لسووك  اووة  , القرآنووة لملووك التعب وور الاهوور  أن لصووور المويوول ; وء لملووك أن  ايوود شوو  ا علووى الوونح وء
 رسم مهاد الفنوا  القواو    وسوكون المووت  والذ  الره     الجوانص السكون القاشه   والجعل البامر   والصمإ

الذ   ان حوااع بالحر وة والحيواة   ويرسوم اوة الويوإ ذاتوه حقيقوة الاقوا   ال ون  المقيم بع حر ة   وء نامة اة هذا
ذلوك  اوة بعموق اوة الحوس الاهور  الوذ  ء لعورف اوة تجارنوه صوورة للاقوا  الودائم ; ول نوه  ودر اا ويعاعاوا الودائم  

  النح القرآنة العج   !

الفنوا  ل ول مون عل اوا    حقيقوة على هذه اللمسة العميقة األثر بنفس التعق     فيعود اسوتقرار هوذه الحقيقوة   ويعق 
نعموووة  واكوووه باوووا الجووون واْلنوووس اوووة معووورض  الحقيقوووة ونقوووا  الوكوووه الجل ووول ال وووريم وحوووده   لعووود اسوووتقرار هوووذه

  ?(   اآلء :)فاا  آء  رنكما ت ذبان 

  القلق ; وناموسه هذا لنعمة   بل هة أساص النعم  لاا كميعا   امن حقيقة الوكور الااية  نبثق  ل وإناا

 
 

ولَّ َ وْوٍ  ه وَو ِاوة َشووْاٍن ) َلْسوَال ه   وَماَواِت َواأْلَْرِض    َباِن ) َفِاوَا  ِ  (29َمون ِاووة السَّ  ا( َسووَنْفر ل  َل  وْم َأ َُّاو30آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 

َباِن ) (31) الثََّقَعنِ  نوِس ِنِن اْسوَتَعْعت ْم َأن َتنف وذ وا ِموْن َأْيَعوارِ  اْلِجون ِ  ( َلوا َمْعَهورَ 32َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ  وَماَواتِ  َواْلِْ  السَّ

وْلَعاٍن ) ون34َباِن )آَء  َرنِ   َموا ت َ وذ ِ  َفِاوَا  ِ  (33َواأْلَْرِض َاانف وذ وا َء َتنف وذ وَن ِنءَّ ِبس  وَوا   مِ  َون َحواص   نَّوارٍ  (   ْرَسول  َعَلْي  َموا ش 
َبانِ 35َاَع َتنَتِصَراِن )   (36) ( َفِاَا ِ  آَء  َرنِ   َما ت َ ذِ 

لقلوق ويبودع   وهوو الوذ   الوذ  وخصائصوه    موا تسوتقر سوننه وليموه وماللوه وكوااؤه   والحوة الاواية هوو ونظاموه
الاقوا  علوى سواحة الفنوا      امون حقيقووة  أاوق ويجوا    وهوو الوذ  لهورف مونلحفو  ويكوأل   وهوو الوذ  لحاسو  

العوالم وموا لسوتقيم أموره نء وورا ه هوذه الحقيقوة   حقيقوة الاقوا  ورا   هوذا الاقوا  نذن تنبثوق كميوه اآلء    وموا  بوال
  الفنا   

  تدب ر   لحياة المقلوي ن 30 - 29السابه: الدرص

ننموا  تجاوون اوة  ول موا لقوو   الفنوا  ئم ورا  القلق الفانة   تنبثق حقيقة أخرى     ا ل أبنوا حقيقة الاقا  الدا ومن
  :الق و  بوكورهم نلى الواحد األحد الفرر الصمد الحة

  لساله من اة السماوات واألرض    ل  و  هو اة شان   فاا  آء  رنكما ت ذبان ?( )

بوه سوؤال     لسوالونه   تعلوق لسوؤال ; وض وره ء لسوال ألنوه اوان ءمون اوة السوماوات واألرض   ااوو منواط ا لسواله
 تجوه أحود نلوى سوواه نء حو ن لضول عون منواط  وموا وهو وحده الذ  لستج     وياصده وحده هوو الوذ  ء لق و   

  لملك الفانة للفانة وماذا لملك المحتاج للمحتاج ? وماذا السؤال ومعقد الركا  ومظنة الجواب  
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متعلوق بمهو  ته  , بقودره  ل  و  هو اة شان   وهذا الوكور الوذ  ء تعورف لوه حودور    لوه منووط -ه ساحان - وهو
ويتنواول  ول اورر فيوه علوى حودة ; ويتنواول  ول  ; كملوة   وهوو يوائم بتودب ره   هوذا التودب ر الوذ   تنواول الوكوور  لوه

   لحظه وهو  ؤر  وليفته   خلقه    ما لععيه وليفته   ثم شة  عضو و ل خلية و ل ذرة   ويععة  ل

و ول ربو  و ول  , األرض التودب ر الوذ   تاوه موا  نبوإ وموا لسوق  مون وريوة   وموا لكمون مون حاوة اوة للموات هوذا
اووة مقاب اووا   والوحوووو اووة أو ارهووا    والحهوورات لووابس    تاووه األسووماك اووة بحارهووا   والد وودان اووة مسووارناا  

  و ل كنا    و ل ريهة   و ل خلية اة كسم حة   . والع ور اة أعهاشاا   و ل بيضة و ل ارخ

  التدب ر ء لهبله شان عن شان   وء  ند عن علمه لاهر وء خاف     وصاح 

مواكاوة التسوج ل  النعموة هوذا الهوان شوان ال اوار اوة األرض مون ننوس وكون   ومون ثوم ااوو  واكااموا باوذه ومون
  واْلشاار:)فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(   

  تاد د اْلنس والجن ونيان عجاهم 36 - 31لثامن:ا الدرص

 -الاواية   وتعلوق مهو  ته  الواحود حقيقوة الاقوا  ورا  الفنوا    وموا  نبثوق مناوا مون حقيقوة اءتجواه ال لوة نلوى ونتقريور
  ومنة على ال اار     منه به ون القعئق وتقد رها وتدب رها   اضع -ساحانه 

الجون واْلنوس بوه ;  ومواكاوة  نبثوق عناوا مون حقوائق  نتاوة اءسوتعراض ال وونة  هوذه الحقيقوة ال ليوة وموا  بتقريور
ووع ود مالوال مضعضوه   تما ودا لاوول القياموة  , ويبودأ مقعوه كد ود   فيوه تاد ود وفيوه وع ود   تاد ود مرعو  مفواع

  :ذاك الذ  لعاله الثقل ن اة سيا  السورة بعد

أن تنفوذوا مون أيعوار  اسوتععتم ذبان ? لوا معهور الجون واْلنوس ننسونفرل ل وم أ اوا الوثقعن   فاوا  آء  رنكموا ت و)
رنكمووا ت ووذبان ?  رسوول عليكمووا شوووا  موون نووار  آء  السووماوات واألرض اانفووذوا   ء تنفووذون نء بسوولعان   فاووا 

  . .(? ت ذبان ونحاص اع تنتصران   فاا  آء  رنكما

  سنفرل ل م أ اا الثقعن(   )

  وء النجو  واألاعك ! الرواسة ل   الذ  ء  ثبإ له ننس وء كان   وء تقل له الجاالللاول المرع  المالا  لا

لفوورل لحسوواب هووذ ن  -سوواحانه  -ال ب وور المتعووال      , الجاووار كوول كعلووه     القووو  القووارر   القاووار .  
  الجن واْلنس   اة وع د وانتقا  !:الصب رين القلق ن الض يف ن

  نه هول   ننه او   ل تصور واحتمال !أمر   ن ننه
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الوع ود اوة صوورة مذهلوة  وإلقواع لويس مهوبوء فيفورل   وإنموا هوو تقريو  األمور للتصوور الاهور    -سواحانه  - ج 
نهوا بكلموة    لموة واحودة    ون فيكوون   وتودم ره  كلوه مالالة   تسحق ال يوان بمجورر تصوورها سوحقا   ااوذا الوكوور

ا يوف لكوون حوال الثقلو ن   ج  لفورل لاموا وحودهما   ل توءهموا  . . بالاصور ء واحودة  لموصأو سوحقه ء لحتواج ن
  !? باءنتقا 

  لل هذا الاول الرع   لسال الثقل ن المسك ن ن:)فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(! واة

  :واألرض لمضة اة اْللقاع المرع  المالال    تحداهما أن  نفذا من أيعار السماوات ثم

  معهر الجن واْلنس نن استععتم أن تنفذوا من أيعار السماوت واألرض اانفذوا     ال

  وأ ن ? ? و يف

  ء تنفذون نء بسلعان( )

  لملك السلعان نء صاح  السلعان     وء

  أخرى  واكااما بالسؤال:)فاا  آء  رنكما ت ذبان(? ومرة

  والبيان ?! بقة اة  ياناما شة  لكذب أو  ام بمجرر النعق وهل

   تمثل لاما: المرر  الحملة الساحقة تستمر نلى ناا تاا   والتاد د الرع    عحقاما   والمص ر ول ن

   رسل عليكما شوا  من نار ونحاص اع تنتصران(   )

  فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(!)

كول خلوق    وتصوور رواوو  تصوور الاهو -واوو  موالوف  ول خلوق  -صوورة مون الاوول اوو  موالوف الاهور  نناوا
كموا يوال تعوالى مورة: )وذرنوة والمكوذب ن  . تماثلاا وهة صورة اريدة   وررت لاا نظائر يل لة اة القرآن   تهبااا وء

وح ودا(    وموا  واال يولوه تعالى:)سونفرل ل وم أ اوا الوثقعن(    أعنول  خلقوإ أولة النعمة(    و ما يوال:)ذرنة ومون
  . . وأرهى وأيوى وأرع 

  التقوى  أهل مهاهد من عذاب ال فار وكنات للمتق ن وكنتان آلخرين من 78 - 37التاسه: الدرص

وموا لعقاوه مون مهواهد  . القياموة هنا نلى ناالوة السوورة تبودأ مهواهد ال وو  اآلخور   مهواد اءنقوعب ال وونة  وو  ومن
  الحساب   ومهاهد العذاب والثواب  
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  ناس  مه معاله السورة ومجالاا ال ونة:استعراض هذه المهاهد بمهاد  ونة  ت ويبدأ

  اذذا انهقإ السما  ا انإ وررة  الدهان( )

تهو ر  لاوا نلوى ويووع  القياموة حمورا    سوائلة  الودهان     ومجمووع اآللوات التوة وررت اوة صوفة ال وون  وو  وررة
ينسووق بوو ن مووداراتاا الووذ  لحكماووا اآلن   و  النسووق رمووار  اموول اووة هووذه األاووعك وال واكوو    بعوود انفعتاووا موون

  نذا ركإ األرض ركا   ونسإ الجاال بسا   ا انإ ااا  منبثا(   ):ومناا وحر اتاا   مناا هذه اآللة  

وإذا النجووو   , كووورت اووذذا بوور  الاصوور   وخسوول القموور   وكمووه الهوومس والقموور(    ومناووا:)نذا الهوومس):ومناووا
  وإذا الاحار سجرت(    . حهرت إذا الوحووان درت   وإذا الجاال س رت   وإذا العهار ععلإ   و 

 
 

َهاِن ) َاِذَذا وَما  َاَ اَنوْإ َوْرَرةك َ الودِ  َباِن ) َرنِ   َموا ( َفِاوَا ِ  آَء 37انَهقَِّإ السَّ  ( َاَ ْوَمِ وٍذ ءَّ ل ْسوَال  َعون َذنِاوِه ِننوس  َوَء 38ت َ وذِ 

َباِن ) (39) َكوان    ( َفِاوَا ِ  آَء 41َا  ْؤَخوذ  ِبالنََّواِصوة َواأْلَْيوَداِ  ) ِبِسويَماه مْ  ( ل ْعوَرف  اْلم ْجِرم وونَ 40َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 

َباِن ) َرنِ   َموا  آَء  ( َفِاوَا  ِ 44َلع وا ووَن َبْ َنَاوا َوَنوْ َن َحِمويٍم آٍن ) (43) اْلم ْجِرم وونَ  ( َهوِذِه َكَاونَّم  الَِّتوة ل َ وذِ ب  ِبَاوا42ت َ وذِ 

َباِن )رَ  َباِن ) (46) ( َوِلَمْن َخاَف َمَقاَ  َرنِ ِه َكنَّتَوانِ 45نِ   َما ت َ ذِ  آَء   َفِاوَا  ِ  (48( َذَواتَوا َأْاَنواٍن )47َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 
َباِن ) َباِن )آَء  َرنِ   َموا ت َ و َفِاَا  ِ  (50( ِا ِاَما َعْ َناِن َتْجِرَياِن )49َرنِ   َما ت َ ذِ  ولِ  َااِكَاوةٍ 51ذِ   (52) َزْوَكوانِ  ( ِا ِاَموا ِمون   

َباِن ) آَء  َرنِ   َموا  َفِاوَا  ِ  (54َبَعاِئن َاوا ِموْن ِنْسوَتْبَرٍ  َوَكَنوى اْلَجنَّتَوْ ِن َراٍن ) ا ور وٍ  ( م تَِّ ِ و َن َعَلوى53َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 
َباِن )   (55ت َ ذِ 

نذا السووما  انهووقإ   وأذنووإ ):ومناووا   انفعوورت   وإذا ال واكوو  انتثوورت   وإذا الاحووار اجوورت(   نذا السووما):ومناووا
وأذنوإ لرناوا وحقوإ(    وهوذه وض رهوا تهو ر نلوى ذلوك  , وتقلوإ لرناوا وحقوإ   وإذا األرض مودت   وألقوإ موا ا اوا

  كله   وء لعلم حقيقته نء       ال ون  الحار  الاائل الذ  سيقه اة

  وء ن ران     عندئذ ذا انهقإ السما  ا انإ وررة  الدهان(   )فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(وء ت ذ  اذ)

الوذ  سوت ون فيوه  . المهواور ا وم ذ ء لسال عون ذناوه ننوس وء كوان(    وذلوك اوة مويول مون موايول ذلوك ال وو )
شوة    ومناووا موا تجوارل  ول نفوس عوون فيوه عون  لسوالون  موايول شوتى   مناوا موا لسوال فيووه ال اوار   ومناوا موا ء

ومناوا موا ء لسومص فيوه بكلموة وء كودال وء خصوا  ! ااوو  وو  بويول  , شور ائاا نفسواا   وموا تلقوة بوه التاعوة علوى
  من موايفه هائل مهاور   مويل مد د   و ل

كووه معوالم الو  اوة مويول:ء لسوال عون ذناوه ننوس وء كوان   ذلوك حو ن تعورف صوفة  ول اورر وعملوه   وتبودو وهنوا
افووة هووذا المويوول هوول موون ت ووذ    . الوكوووه الهووقوة سوووارا   ومعووالم النجوووة بياضووا   ويظاوور هووذا وذاك اووة سوويما

  ون ران:)فاا  آء  رنكما ت ذبان ?(!
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  لعرف المجرمون بسيماهم ا ؤخذ بالنواصة واأليدا ( )

علوى هوذه الا  وة نلوى  المجرموون  م لقوذفمهاد عنيف ومه العنل الاوان   ح ث تجمه األيودا  نلوى الجاواه   ثو وهو
  النار     اال ح نذلك من ت ذ   أو ن ران ?

نلووى شوواور هووذا  السوويا  المهوواد معووروض   واألخووذ بالنواصووة واأليودا  والقووذف اووة النووار مسووتمر    لتفوإ ون نموا
  اءستعراض   و انام حاضرون عند تعوة السورة فيقول لام:

ونو ن حمويم  ب ناوا )لعووف - موا تورون  -جرموون(    هوذه هوة حاضورة معروضوة هوذه كاونم التوة لكوذب باوا الم)
بوو ن كاونم ونوو ن هووذا السووائل اآلنووة     تراوحووون  آن(    متنواه اووة الحوورارة  انووه الععوا  الناضووج علووى النووار ! وهوم

  ت ذبان ?(! رنكما انظروا ننام لعواون اآلن !)فاا  آء 

  ة الن يم والت ريم:ضفة العذاب األليم   واآلن نلى ضف هذه

  ولمن خاف مقا  رنه كنتان(   )

ال ب ورة المعرواوة !  الجنوة توذ ر الجنتوان   واأللاور أناموا ضومن -فيموا مور بنوا مون سوور القورآن  -األولوى  وللمورة
الوايعوووة أن أصوووحاب الجنوووة اريقوووان  سوووورة ول ووون اختصاصووواما هنوووا بالوووذ ر يووود لكوووون لمرتبتاموووا   وسوووياتة اوووة

ول ول مناموا ن ويم   اانوا  وذلك نلموص أن هوات ن الجنتو ن هموا  . سوابقون المقرنوون   وأصوحاب اليمو نكب ران:هموا ال
 لكوون اريوق السوابق ن المقورن ن الموذ ورين اوة سوورة الوايعوة   ثوم نورى كنتو ن أخوري ن ويود لفريق ذ  مرتاة عالية  

  . ق أصحاب اليم نرون هات ن   ونلمص أناما لفريق  لة ذلك الفريق   ويد لكون هو اري من

  ألة حال النهاد الجنت ن األول  ن   ولنع  ا اما لحظات ! على

  ذواتا أانان(    واألانان األضصان الصب رة الندلة   ااما ريانتان نضرتان  )نناما

  ا اما ع نان تجريان(    اماؤهما ضاير   وسال لس ر  )

  رة وا رة  ا اما من  ل ااكاة زوكان(    افاكاتاما منوعة  ث )

واْلستبر  المقمول الحريور السوميك (نستبر   الجنت ن ما حالام ? نننا ننظرهم: )مت   ن على ارو بعائناا من وأهل
  ? بعائناا   ا يف بظاائر هذه الفرو نذا  انإ تلك
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ْم َوَء َكوان   ِاو ِانَّ  َباِن )َفِاووَا  ِ  (56) َياِصووَرات  العَّووْرِف َلوْم َلْعِمووْثا نَّ ِننووس  َيووْبَلا   ( َ ووَانَّا نَّ اْلَيوواي وت  57 آَء  َرنِ   َموا ت َ ووذِ 

َباِن ) (58) َواْلَمْرَكوان   ْحَسوانِ  ( َهوْل َكوَاا 59َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ  ْحَسوان  ) اْلِْ َبانِ 60ِنءَّ اْلِْ  ( َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 

وِنِاَموا َكنَّتَواِن ) (61) َبانِ ( فَ 62َوِمون ر  َتاِن ) (63) ِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ  َباِن )64م وْدَهامَّ ( 65( َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ 
واَخَتاِن ) َعْ َنوانِ  ِا ِاَموا َباِن )66َنضَّ وان  ) ِا ِاَموا (67( َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا ت َ وذِ     َموا( َفِاوَا ِ  آَء  َرن ِ 68َااِكَاوة  َوَنْقول  َور مَّ

َبانِ  َبانِ  ( َفِاوَا ِ  آَء  َرنِ   َموا70ِاو ِانَّ َخْ وَرات  ِحَسوان  ) (69) ت َ وذِ  ووَرات  ِاوة اْلِقَيواِ  ) (71) ت َ وذِ  وور  مَّْقص  ( َفِاوَا ِ  72ح 
َباِن ) َرنِ   َما آَء  ْم َوَء َكان  73ت َ ذِ  َباِن )َفِاَا ِ  آَء  (74) ( َلْم َلْعِمْثا نَّ ِننس  َيْبَلا   ( م تَِّ ِ و َن َعَلوى َرْاوَرفٍ 75  َرنِ   َما ت َ وذِ 

َباِن )76َوَعْاَقِر ٍ  ِحَساٍن ) خ ْضرٍ  ْكَراِ  ) َتَااَركَ  (77( َفِاَا ِ  آَء  َرنِ   َما ت َ ذِ    (78اْسم  َرنِ َك ِذ  اْلَجَعِل َواْلِْ

  وكنى الجنت ن ران(    يري  التناول   ء  تع  اة يعاف  )

  هذا ء لستقصة ما ا اما من رااهة ومتاع   ااناك بقية بايجة لاذا المتاع:  نول

تمتود أبصوارهن نلوى  ء ا ان ياصرات العرف لم لعمثان ننس يبلام وء كان(    ااون عفيفوات الهوعور والنظور  )
  ض ر أصحابان   مصونات لم لمسسان ننس وء كن  

  يايوت والمركان( ناضرات ءمعات:)كانان ال -بعد هذا  - وهن

مرتاوة اْلحسوان  موا وصوفاا  بوذلك كله كاا  من خاف مقوا  رنوه   وعبوده  انوه  وراه   شواعرا أن رنوه  وراه   ابلوغ ذلك
  رسول   ] ص [ انالوا كاا  اْلحسان من ععا  الرحمن:

  هل كاا  اْلحسان نء اْلحسان ?()

  ت ذبان ?( رنكما وضعه بعد  ل اقرة:)فاا  آء معرض اْلنعا  واْلحسان    ان التعق   لجة  اة م واة

  نلى الفريق اآلخر صاح  الجنت ن األخري ن   واآلن

  ومن روناما كنتان(    وأوصاااما أرنى من الجنت ن السابقت ن   ااما:)

  مدهامتان(    أ  مقضرتان خضرة تم ل نلى السوار لما ا اما من أعهاب  )

  ان بالما    وهذا رون الجريان !ا اما ع نان نضاختان(    تنض)

  ا اما ااكاة ونقل ورمان(    وهناك: )من  ل ااكاة زوكان()

أو الق ورات  بالسوكون  او ان خ ورات حسوان(    بسوكون لوا  خ ورات أو بتهود دها علوى الوصول   وتاويول الق ورات)
  بالتهد د اة اآللة التالية:
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  أهل البداوة     معال  بداوة   ااو ن يم بدو  أو لمثلحور مقصورات اة القيا (    وتلقة القيا  لل ال)

  مقصورات   أما حور الجنت ن السابقت ن اان ياصرات العرف   والحور

  . لم لعمثان ننس يبلام وء كان(    اان لهتر ن مه زم عتان هناك اة الصون والعفاف)

  أهل هات ن الجنت ن انحن ننظرهما: أما

وصوفاا نلوى  لتقريو  عاقور  حسوان(    والراورف األبسوعة و اناوا مون صونه ] عاقور [مت   ن على رارف خضر و )
  هناك بعائناا من نستبر    المت الت العرب   ويد  انوا  نسبون  ل عج   نلى وار  الجن:عاقر ! ول ن

  كنى الجنت ن ران ااما مرتبتان مقتلفتان ! وهناك

  .(? يماما:)فاا  آء  رنكما ت ذبانكذلك  ان التعق   بعد  ل صفة للجنت ن ون  وهناك

لجوة  اْللقوواع  . اآلخورة ختووا  السوورة التوة استعرضووإ آء    اوة ال وون   وآء ه اووة القلوق   وآء ه اوة واوة
  وكاه ال ريم   وياقى األخ ر   تسبيحا باسم الجل ل ال ريم   الذ  لفنة  ل حة  

  تاارك اسم رنك ذ  الجعل واْلكرا (   )

  تا  لسورة الرحمن    خ أنس 
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