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بِ َك اْلَحق   المر   (1َأْكَثَر النَّاِس اَل ُيْؤِمُنوَن ) َوَلـِكنَّ  ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب َوالَِّذَي ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّ

  إثبات الوحي والنبوة 1األول: الدرس

عليـ    وتلـك  ــي  شـتم ا السـورة قضيـيع عامـع مـن ايـايا ال:ضضدة:ايـيع الـوحي كتـذا الكتـاب ل والحـق الـذي تبـدأ
صـال  يـي الحيـاة   يكلتـا مت رعـع عـن ا يمـان  عمـ  ااعدة ققيع الضيايا من توحضد هلل ل ومن إيمان قالب:ث ل ومن

  وحي من عنده سبحان  إلى رسول  ] ص [   الضرآن قأن اآلمر كتذا  و هللا ل وأن  ذا

  . .(يؤمنون  ولكن أكثر الناس الالمر   تلك آيات الكتاب   والذي أنزل إليك من ربك الحق   )

الكتـاب تـدل علـى الـوحي قـ   علـى الم   ميم   را     )تلك آيات الكتاب(    آيات  ذا الضرآن   أو تلك آيات . ألف
علـى أنـ  مـن وحـي هللا ل ال مـن عمـ  مالـو  اا نـا  هاللـع من عنـد هللا   إ  اانـص صـيا ت  مـن مـاهة  ـذه األحـر 

  من اان  

  ليك من ربك الحق(   والذي أنزل إ)

األحـر  آيـات علـى  وتلـك وحده   الحق الاالص الذي ال يتلـب  قالبالـ    والـذي ال يحتمـ  الاـك والتـرهه   الحق
  إال حضا ال ريب في    هللا أن  الحق   يتي آيات على أن  من عند هللا   ولن يكون ما عند

  ولكن أكثر الناس ال يؤمنون(   )

 
 
َماَواِت ِقَغْضـِر َعَمـدت َتَرْوَنَتـا ثُـمَّ اْسـَتَو  الَِّذي رَ  للا ُ  َسـم ى َعَلـى َيَع السَّ ـْمَ  َواْلَضَمـَر ُاـْ  َيْ ـِري أَلَُّـ ت م  َر الاَّ ِِ َوَسـاَّ  اْلَ:ـْر

ُ  اآلَياِت َلَ:لَُّكم ِكِلَضاء َربِ ُكْم ُتوِاُنونَ  ُيَدكِ رُ    (2) اأَلْمَر ُيَ صِ 

هلل وهينونـع لـ  وحـده ومـن  توحضـد الضيـايا المترتبـع علـى ا يمـان كتـذا الـوحي مـنيؤمنـون قأنـ  مـوحى قـ  ل وال ق ال
  ق:ث وعم  صال  يي الحياة  

  الك ار مواف مظا ر الضدرة الربانيع يي السماوات واألرض والحياة وإنكار 7 - 2الثاني: الدرس
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يـي اسـت:راض آيـات  يبـدأ   ومـن ثـم و االيتتاح الذي يلاص موضوع السورة ال  ل وياضر إلى ُّملع ايـايا ا   ذا
النالضع قأن من مضتييات  ـذه الحكمـع أن يكـون  , الضدرة ل وع ا ب الكون الدالع على ادرة الاالق وحكمت  وتدكضره

ق:ــث لحســاب النــاس   وأن مــن مضتيــيات تلــك الضــدرة أن تكــون   نــاو  نــاو وحــي لتبصــضر النــاس و وأن يكــون 
  . الق الذي كدأ م وبدأ الكون ال  ابلتم   وساره لتم لضبلو م فيما آتا مإلى الا ورُّ:تم مستطي:ع ق:ث الناس

يـي األرضـضن   ولمسـات  ولمسـع الرياع الم: زة يي رسم الماا د الكونيع اليامع     لمسع يي السـماوات ل وتبدأ
  يي ماا د األرض واوامن الحياة    

آيـع  ضـر  ـذه  ويطلبـون  ل ويسـت: لون عـذاب هللا ل الت: ضـب مـن اـوم ينكـرون الب:ـث ق:ـد  ـذه اآليـات اليـاام ثـم
  اآليات:

كــ  ي ــري ألُّــ   والضمــر الــذي ريــع الســماوات قغضــر عمــد ترونتــا ل ثــم اســتو  علــى ال:ــِر ل وســار الاــم  هللا
  مسسمى ل يدكر األمر ل ي ص  اآليات ل ل:لكم كلضاء ربكم توانون  

يغاـي اللضـ  النتـار  , اثنـضن من ا  الثمرات ُّ:  يضتا زوُّضنالذي مد األرض ل وُّ:  يضتا رواسي وأنتارا ل و  و و
    إن يي  لك آليات لضوم يت كرون  

واحـد ون يـ   قمـاء األرض اطع مت اورات ل وُّنات من أعناب ل وزرع ل وناض  صنوان و ضر صـنوان يسـضى ويي
  ق:يتا على ق:ض يي األك    إن يي  لك آليات لضوم ي:ضلون  

وأولرـك األ ــفل يــي  . كــربتم تم:أ ـذا انــا تراقــا أ نـا ل ــي  لـق ُّديــد ي أولرــك الـذين ا ــرواوإن ت: ـب ي: ــب اول)
قالسـضرع ابـ  الحسـنع واـد  لـص مـن اـبلتم المـثفت  ويسـت: لونك أعنااتم ل وأولرك أصحاب النار  م يضتا  الدون  

 روا:لوال أنزل علي  آيع من ربـ  لظلمتم ل وإن ربك لاديد ال:ضاب   ويضول الذين ا  على وإن ربك لذو مغ رة للناس

  أنص منذر ولك  اوم  اه   إنما

علـى األنظـار ل  م:روضـع -أيا اان مدلولتا وأيـا اـان مـا يدراـ  النـاس مـن ل ظتـا يـي شـتى ال:صـور  - والسماوات
تسـتند إلــى شـيء   مريوعـع )قغضـر عمــد  ال حـضن يالـو النــاس إلـى تأملتـا لحظـع   و ـي  كــذا -وال شـك  - ا لـع 

  كاويع "ترونتا"    م

و و يضـف أمـام  ـذا  , ا نساني  ي اللمسع األولى يي م الي الكون التا لع و ي كذاتتا اللمسع األولى للوُّدان  ذه
إال هللا و واصـار  مـا  -أو حتـى ق:مـد  -كـف عمـد  ري:تـا الماتد التا   يتمفه و ويدرو أن  ما من أحد يضدر على

البنيـان الصـغضرة التزيلـع الضاق:ـع يـي راـن ضـضق مـن األرض ال تت:ـداه   ثــم  تلـك يري:ـ  النـاس ق:مـد أو قغضـر عمـد
سـماوات  مـن عمـا يـي تلـك البنيـان مـن عظمـع ومـن اـدرة ومـن إتضـان ل  ـايلضن عمـا ياـملتم وي:لـو م النـاس يتحـد 

  ي   يال إنسان !ال يتطاول إل الذي مريوعع قغضر عمد و وعما وراء ا من الضدرة الحضع وال:ظمع الحضع ل وا تضان
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واألقصـار: )ثـم اسـتو   المـدارو  ذا المنظور التا   الذي يراه الناس ل إلى المغضب التا   الـذي تتضاصـر هونـ  ومن
  على ال:ِر    

يـي صـورة علـى لريضـع  يرسـم  كان علو يتذا أعلى   وإن اانص عظمع يتذا أعظم   و و االست:فء المطلـق ل يإن
  المطلضع لمدارو البار المحدوهة  الضرآن يي تضريب األمور 

األولـى يـي ال:لـو  اللمسـع لمسع أ ر   ا لع من لمسات الرياـع الم: ـزة   لمسـع يـي ال:لـو المطلـق إلـى ُّانـب و ي
  المنظور ل تت اوران وتتسضان يي السيا     

علـى مـا فيـ  مـن  للنـاس االسـت:فء المطلـق إلـى التسـاضر   تسـاضر الاـم  والضمـر   تسـاضر ال:لـو المنظـور ومـن
  ق:د  لك هلل الكبضر المت:ال   مسارة عظمع أ ا ة ل أ ذت قألباكتم يي اللمسع األولى ل ثم إ ا  ي

أمــام ارت ـاع يــي  نحــن لحظـع أمـام التضــاكفت المتدا لـع يــي الماـتد ابـ  أن نميــي م:ـ  إلــى  ايتـ    يــإ ا ونضـف
يضاكلــ  التســاضر   وإ ا نحــن أمــام  اســت:فء نحــن أمــامال يــاء المنظــور يضاكلــ  ارت ــاع يــي الغضــب الم تــول   وإ ا 

  ويتضاكفن يي األوان ل قاللض  والنتار     , الام  والضمر يتضاكفن يي ال ن :ن م واواب

  نميي مع السيا      يمع االست:فء والتساضر الحكمع والتدكضر: ثم

  ك  ي ري ألُّ  مسمى(   )

يوميـع   أو ُّريانتمـا  وهورة سواء يي ُّريانتما يـي يلكضتمـا هورة سـنويع حدوه مرسومع ل وويق ناموس مضدر   وإلى
األمـد المضـدر لتمـا ابـ  أن يحـول  ـذا الكـون المنظـور  إلى يي مداريتما ال يت:ديان  وال ينحريان عن    أو ُّريانتما

   

  يدكر األمر(   )

والـذي يمسـك  . .  ـري ألُّـ  مسـمىكلـ  ل علـى  ـذا النحـو مـن التـدكضر الـذي يسـار الاـم  والضمـر اـ  ي األمـر
  ال شك عظيم التدكضر ُّلض  التضدير   , تت:داه  قاأليفو التا لع واألُّرام الساقحع يي ال ياء في ريتا ألُّ  ال

ولغايتـ  )ل:لكـم  , ول:لتـ  تـدكضره األمـر أنـ  )ي صـ  اآليات(وينظمتـا وينسـضتا ل وي:ـرض اـف منتـا يـي حضنـ  ل ومـن
آيـات الكـون ل تلـك التـي أكـدعتتا يـد الاـالق أول  ورا تـا ترون اآليات م صـلع منسـضع ل ومـنكلضاء ربكم توانون(حضن 

وراء إكداعتا من تـدكضر وتضـدير وإحكـام      لـك الـ  يـوحي قـأن ال كـد مـن عـوهة  ما مرة ل وصورت لكم آيات الضرآن
الـذي تـوحي قـ   التضـدير ك مـن امـالق:ـد الحيـاة الـدنيا ل لتضـدير أعمـال الباـر ل وم ـازاتتم علضتـا   يـذل الاـالق إلـى

  حكمع الالق األول عن حكمع وتدكضر  
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  :األولى  لك يتبط الاط التصويري التا   من السماء إلى األرض يضرسم لوحتتا ال:رييع وب:د

يغاـي اللضــ   . اثنــضن و ـو الـذي مـد األرض ل وُّ:ــ  يضتـا رواسـي وأنتــارا ل ومـن اـ  الثمـرات ُّ:ــ  يضتـا زوُّـضن)
  إن يي  لك آليات لضوم يت كرون( النتار   

ال يتـم مـا يكـون  . مـداه  ال:رييع يي لوحـع األرض  ـي مـد األرض وبسـطتا أمـام النظـر وان سـاحتا علـى والاطوط
 ـذه  ـي اللمسـع األولـى يـي اللوحـع   ثـم  . شـكلتا الكلـي يـي حقيضتـ    إنمـا  ـي مـع  ـذا ممـدوهة مبسـولع يسـيحع

ال اريـع يـي األرض   يتـتم الاطـوط ال:رييـع األولـى يـي  األنتـار ال ل و ـطيرسـم  ـط الرواسـي الثواكـص مـن ال بـ
  . متضاكلع الماتد األرضي ل متناسضع

  من اليات اذلك   يضتا يناسب  ذه الاطوط الكليع ما تحتوي  األرض من الكليات ل وما يفق  الحياة ومما

 
 

 ِإنَّ  ََُّ:ـَ  ِيضَتـا َزْوَُّـْضِن اْثَنـْضِن ُيْغِاـي اللَّْضـَ  النََّتـارَ  الثََّمـَراتِ  َوَأْنَتارًا َوِمـن ُاـ  ِ الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوََُّ:َ  ِيضَتا َرَواِسَي  َوُ وَ 

  (3ِيي َ ِلَك آَلَياتت لِ َضْومت َيَتَ كَُّروَن )

ضـ  الثانيـع يـي ظـا رتي الل وتتمثـ  األولـى فيمـا تنبـص األرض: )ومـن اـ  الثمـرات ُّ:ـ  يضتـا زوُّـضن اثنـضن(  وتتمث 
  والنتار: يغاي اللض  النتار  

كـ  األحيـاء وأولتـا  أن األول يتيـمن حقيضـع لـم ت:ـر  للباـر مـن لريـق علمتـم وبحـثتم إال اريبـا    ـي والماـتد
لتـا مـن ُّنسـتا  اـور ل تبـضن أنتـا تحمـ   لـي  النبـات تتـألف مـن  اـر وأنثـى ل حتـى النباتـات التـي اـان مظنونـا أن

التأنضـث م تم:ـع يـي ز ـرة ل أو مت راـع يـي ال:ـوه   و ـي  وأعيـاء أعيـاء التـذاضر يـي  اتتـا الـزوآل اآل ـر ل يتيـم
  إثارة ال كر إلى تدكر أسرار الالق ق:د تملي ظوا ره   يي حقيضع تتيامن مع الماتد

 اتــ  مثــار تأمــ  يــي   ــو ماــتد اللضــ  والنتــار مت:ــاابضن ل  ــذا يغاــى  او ل يــي انتظــام ع ضــب   والماــتدالثاني
حـاه  تتـون األل ـع مـن وا:ـ  يـي الحـ  ل  , لضـ  بي:ع ل يضدوم لضـ  وإهقـار نتـار أو إشـرا  ي ـر وانضاـاعماا د الط

موات األل ع و موه ـا ل ويتلضـاه قحـ  الاـاعر المت ـده ل الـذي  عن  ولكن  يي  ات  ع ب من ال: ب ل لمن ين ض
 كذاتـ  اـذلك مثـار تأمـ  يـي نـاموس  ـذا الـداضق الـذي ال تتالـف م:ـ  هورة ال لـك  ـو والنظـام لم ي مده التكرار    

  . .(يت كرون  وت كضر يي الضدرة المبدعع التي تدكره وترعاه: )إن يي  لك آليات لضوم , الكون 

التضـاكفت كــضن  . . وراءه كـذلك  نـا وا ـع اصـضرة أمـام التضـاكفت ال نيـع يـي الماـتد ابـ  أن ن ـاوزه إلـى مـا ونضـف
الثمــرات   وبــضن اللضــ  والنتــار   ثــم كــضن ماــتد  كــ    وبــضن الــزوآل والــزوآل يــي الرواســي الثاكتــع واألنتــار ال اريــع

متكــامفن يــي الماــتد الكــوني الكبضــر الــذي ييــمتما ويتــألف منتمــا  و مــا األرض الــ  وماــتد الســماء الســاكق  
  ُّمي:ا  
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  :األولى تميي الرياع المبدعع يي تاطيط وُّ  األرض قاطوط ُّز يع أه  من الاطوط ال:رييع ثم

قمــاء واحــد  يســضى ويــي األرض اطــع مت ــاورات ل وُّنــات مــن أعنــاب ل وزرع ل وناضــ  صــنوان و ضــر صــنوان ل)
  ون ي  ق:يتا على ق:ض يي األك    إن يي  لك آليات لضوم ي:ضلون(   

الـن   إلضتـا ! إال أن ترُّـع  التطلـع الماا د األرضيع ل يضنا الكثضـرون يمـرون علضتـا يـف تثضـر يـضتم حتـى ر بـع و ذه
  ان صلص عن  لتتأمل  ثم تندمج في      , من  إلى حضويع ال طرة واالتصال قالكون الذي  ي اط:ع

  ويي األرض اطع مت اورات(   )

الاصـب ل ومنتـا السـب   الطضـب الايات ل وإال مـا تبـضن أنتـا)اطع(يلو اانـص مثماثلـع لكانـص اط:ـع     منتـا مت:دهة
مــن  ـذه وتلـك أنــواع وألـوان وهرُّـات   ومنتــا  واحـد نتـا الصـار الصــلد   واـ النكـد   ومنتـا المض ـر ال ــدب   وم

المضـص   ومنتـا الريـان وال:طاـان   ومنتـا ومنتـا ومنتـا     و ـي  والمتمـ  ال:ـامر والغـامر   ومنتـا المـزروع الحـي
  . مت اورات كلتا يي األرض

 مـــــن  صـــــضفت: )وُّنـــــاتاللمســـــع ال:رييـــــع األولـــــى يـــــي التاطـــــيط الت صـــــضلي     ثـــــم تتب:تـــــا ت  ـــــذه

والـزرع مـن قضـول وأز ـار  . السـامق أعناب( )وزرع( )وناض (تمث  ثفثع أنـواع مـن النبـات ل الكـرم المتسـلق   والناـ 
  الطبيعيع ل والتمثض  لماتلف أشكال النبات   اللوحع وما أشب    مما يحضق تلوين المنظر ل وم ء يراغ

أصـ  واحـد      يـي  ـو عـوه واحـد   ومنـ  مـا  ـو عـوهان أو أكثـرالناضـ    صـنوان و ضـر صـنوان   منـ  مـا   لـك
  وال  )يسضى قماء واحد(والتربع واحدة ل ولكن الثمار ماتل ات الط:وم:

  ون ي  ق:يتا على ق:ض يي األك ( )

  ضر الاالق المدكر المريد ي :   ذا و او ي! يمن

 
 

ـنْ  َوِيـي َتَ ـاِوَرات  َوَُّنَّـات  مِ  ـ ُ  َوَنِاضـ    َأْعَنـابت َوَزْرع   اأَلْرِض ِاَطـع  م   ِصـْنَوان  َوَ ْضـُر ِصـْنَوانت ُيْسـَضى ِقَمـاء َواِحـدت َوُنَ يِ 

َلِ ـي  َأِ نَّـا َوِإن َتْ:َ ـْب َيَ:َ ـب  َاـْوُلُتْم َأِ ـَذا ُانَّـا ُتَراقـاً  (4) َيْ:ِضُلـونَ  َعَلى َقْ:ضت ِيي اأُلُكِ  ِإنَّ ِيي َ ِلَك آَلَيـاتت لِ َضـْومت  َقْ:َيَتا
( 5َ اِلــدوَن ) ِيضَتـا اأَلْ ـَفُل ِيـي َأْعَنــاِاِتْم َوُأْوَلــِرَك َأْصـَحاُب النَّـاِر ُ ــمْ  َوُأْوَلِرــكَ  َ ْلـقت َُِّديـدت ُأْوَلــِرَك الَّــِذيَن َاَ ـُروْا ِكـَربِ ِتمْ 
ـضِ َرِع َاْبـَ  اْلَحَسـَنعِ  َعَلـى ُظْلِمِتـْم َوِإنَّ َربَّـَك  لِ لنَّـاسِ  َوِإنَّ َربَّـَك َلـُذو َمْغِ ـَرةت  َ َلـْص ِمـن َاـْبِلِتُم اْلَمـُثَفتُ  َوَاـدْ  َوَيْسـَتْ:ِ ُلوَنَك ِقالسَّ

  (6َلَاِديُد اْلِ:َضاِب )
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وُّـ  الضـرآن إلضتـا ال:ضـول  التـي منا لم يذ  الط:وم ماتل ات يي نبص البض:ع الواحـدة   يكـم منـا الت ـص  ـذه الل تـع من
ي ده أحاسـي  الباـر قالمنـاظر والماـا د يـي الكـون والـن    ألن  ل والضلوب ي إن  قمث   ذا يبضى الضرآن ُّديدا أكدا

  إنسان يي عمره المحدوه ل وال تستضصضتا الباريع يي أُّلتا الموعوه   يستضصضتا و و ي ال تن د وال

  إن يي  لك آليات لضوم ي:ضلون(   )

والناـ  صـنوان و ضـر صـنوان  . ماتل ـاتثالثع نضف أمام التضاكفت ال نيـع يـي اللوحـع كـضن الضطـع المت ـاورات ال ومرة
  والط:وم ماتل ات   والزرع والناض  واألعناب      

اآليـات التـا يـي اآليـا  ال   ـذه ال ولع التا لع يي آيا  الكون ال سـيحع ل ي:ـوه منتـا السـيا  لي: ـب مـن اـوم ل تلك
وادرة الاالق ل اأن عضـولتم مغلولـع ل واـأن  تدكضر المدكر ل ورا تا تواظ الوبتم ل وال تنب  عضولتم ل وال يلوح لتم من

  للتأم  يي تلك اآليات: تنطلق الوبتم مضضدة ل يف

وأولرـك األ ــفل يــي  , كــربتم وإن ت: ـب ي: ــب اولتم:أ ـذا انــا تراقــا أ نـا ل ــي  لـق ُّديــد ي أولرــك الـذين ا ــروا)
  أعنااتم ل وأولرك أصحاب النار  م يضتا  الدون(   

  لت: ضب ل أن يسأل اوم ق:د  ذا ال:رض التا  :ل: ضب يستحق ا وإن 

  أ ذا انا تراقا أ نا ل ي  لق ُّديد ي(   )

إنمـا  ـو الك ـر  . ُّديـد  لق  ذا الكـون اليـام وهكـره علـى  ـذا النحـو ل اـاهر علـى إعـاهة األناسـي يـي ق:ـث والذي
أل ـفل يـي األعنـا  ل تنسـيضا كـضن  ـو ا يـال زاء كـربتم الـذي  لضتـم وهكـر أمـر م   وإنمـا  ـي أ ـفل ال:ضـ  والضلـب  

يضتا   يضد عطلوا ا  مضومات ا نسان التـي مـن أُّلتـا يكرمـ  هللا   الدين    ال:ض  و   ال:نق و وال زاء  و النار
م:طلـي  عاشـو ا يتـم يـي اآل ـرة يفاـون عاابـع االنتكـاس حيـاة أهنـى مـن حيـاتتم الـدنيا ل التـي الـدنيا ل وانتكسـوا يـي

   حساس  ال كر والا:ور وا

يسـت: لونك أن تـأتضتم   ـؤالء الضوم الذين ي: بون من أن يب:ثتم هللا  لضا ُّديدا   وع ـبتم  ـذا  ـو ال: ـب !  ؤالء
  ق:ذاب هللا ل كدال من أن يطلبوا  دايت  ويرُّوا رحمت :

  ويست: لونك قالسضرع اب  الحسنع(   )

ال ينظـرون إلـى مصــارع  يتـم ثـع يـي السـماء واألرض لأنتـم ال ينظـرون يـي آيـا  الكـون ل وآيـات هللا المبثو  وامـا
  كتا من ق:د م: ي:تبر الغاكرين الذين است: لوا عذاب هللا يأصاكتم و وتراتم مثلع

  واد  لص من ابلتم المثفت(   )
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  يي   لع حتى عن مصا ر أسفيتم من كني البار ل واد اان يضتا مث  لمن ي:تبر   يتم

  على ظلمتم(    وإن ربك لذو مغ رة للناس)

ولكـن يأ ـذ ق:ضاقـ  الاـديد  . التوبع قعباهه رحيم حتى وإن ظلموا يترة ل ي ت  لتم قاب المغ رة لضد لوه عن لريق يتو
  من يصرون ويل ون ل وال يل ون من الباب الم توح  

  وإن ربك لاديد ال:ضاب(   )

التدايــع   لضبــدو ال ــار   ابــ  ء الغــايلضن لل:ــذابيضــدم  نــا مغ ــرة هللا علــى عضاقــ  ل يــي مضاكــ  ت: ــ   ــؤال والســيا 
يريدونـ  ألن سـتم   ومـن ورا ـ  يظتـر انطمـاس البصـضرة  الـذي اليام التا   كضن الاضر الذي يريده هللا لتم ل والاـر

  يستحق هرو النار   الذي ل وعمى الضلب ل واالنتكاس

 
 

بِ  ِ الَِّذيَن َاَ ُروْا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيِ  آيَ  َوَيُضولُ    (7َأنَص ُمنِذر  َوِلُك ِ  َاْومت َ اهت ) ِإنََّما ع  مِ ن رَّ

فيطلبـون آيـع واحـدة  , الكونيـع يميـي السـيا  يـي الت: ضـب مـن أمـر الضـوم ل الـذين ال يـدراون اـ  تلـك اآليـات ثـم
  :آيات ينزلتا هللا على رسول    آيع واحدة والكون حولتم ال 

  . لي  آيع من رب  ! إنما أنص منذر ل ولك  اوم  اه( ويضول الذين ا روا:لوال أنزل ع)

م:ــ  ل حــضن يــر   هللا يطلبــون  اراـع   والاــوار  ليســص مــن عمـ  الرســول وال ا تصاصــ    إنمـا يب:ــث كتــا إنتـم
ابلـك ل يضـد ق:ـث هللا الرسـ  لماـوام  رسـول قحكمت  أنتـا الزمـع   )إنمـا انـص منذر(محـذر ومبصـر   شـأنك شـأن اـ 

  إلى مدكر الكون والعباه   يأمر ا ك  اوم  اه(يأما اآليات الااراعللتدايع )ول

  مظا ر لضدرة هللا وعلم  يي األن   والمااعر واألحياء 11 - 8الثالث: الدرس

يـي واه آ ر:يـي األن ـ   ُّديـدة تنتتـي ال ولـع األولـى يـي اآليـا  ل والت:ضضبـات علضتـا   لضبـدأ السـيا  ُّولـع وبـذلك
  والمااعر واألحياء:

عـالم الغضـب والاــتاهة  . هللا ي:لـم مـا تحمـ  اـ  أنثـى ل ومـا ترـيض األرحـام ومـا تـزهاه ل واـ  شـيء عنــده قمضـدار)
مسـتاف قاللضـ  وسـارب قالنتـار   لـ  م:قبـات   و الكبضر المت:ال   سواء منكم من أسر الضول ومن ُّتر ق  ل ومن

ال يغضـر مـا قضـوم حتـى يغضـروا مـا قأن سـتم ل وإ ا أراه هللا   إن هللا  أمـر مـن -يح ظونـ   -مـن كـضن يديـ  ومـن  ل ـ  
  يف مره ل  ل وما لتم من هون  من وال(    سوءا هللا قضوم
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الموسـيضى ال: ضبـع   ـذه الح  مادو ا يرت:ش تحص واـع  ـذه اللمسـات ال:ميضـع يـي التصـوير ل وتحـص إيضـاع ويضف
يتبـع الحمـ  المكنـون يـي األرحـام ل والسـر  و ـو   ويـي الت:بضـر   يضـف ماـدو ا و ـو يض ـو مسـارب علـم هللا ومواا:ـ

اللض  و وا  مستاف وا  سـارب واـ   ـام  واـ  ُّـا ر   واـ   ُّنج المكنون يي الصدور ل والحراع الافيع يي
يتتب:  ش:اع من علم هللا ل وتت:قبـ  ح ظـع تحصـي  ـوالره ونوايـاه     أال  , الكاشف أولرك مكاو  تحص الم تر

المـؤمن قـال لـي:لم  وإن ع التـي ال تملـك الـن   م:تـا إال أن تل ـأ إلـى هللا ل تطمـرن يـي حمـاه    الااشـ: الرهبـع إنتا
ال يضـاس إلـى واـع م رهاتتـا امـا ي:ـرض  , الحـ  أن علـم هللا ياـم  اـ  شـيء   ولكـن واـع  ـذه الضيـيع الكليـع يـي

  السيا  ق:يتا يي  ذا التصوير ال: ضب  

  يضع اليع يي  ذا الم ال من اول :أيع اييع ت ريديع ل وأيع حق وأين

  هللا ي:لم ما تحم  ا  أنثى وما تريض األرحام وما تزهاه   وا  شيء عنده قمضدار(ي)

كـ  أنثــى يـي الــوبر  . يـذ ب الايـال يتتبــع اـ  أنثــى يـي  ـذا الكــون     المترامـي األلــرا      اـ  أنثــى   حـضن
ويتصـور علـم هللا مطـف علـى اـ  حمـ   . والغاقـات لمسـاربوالمـدر ل يـي البـدو والحيـر ل يـي البضـوت والكتـو  وا

  تريض أو تزهاه يي تلك األرحام ! هم يي أرحام  ذه ا نا  ل وعلى ا  اطرة من

  أيع اييع ت ريديع وأيع حقيضع اليع يي  ذا الم ال من اول : وأين

مـن كـضن يديـ   م:قبـات   لـ سواء مـنكم مـن أسـر الضـول ومـن ُّتـر قـ  ل ومـن  ـو مسـتاف قاللضـ  وسـارب قالنتـار )
  ومن  ل   يح ظون  من أمر هللا(ي

ويتصـور علـم  . التا ـ  يذ ب الايال يتتبع ا   ام  وا  ُّا ر ل وا  مستاف وا  سـارب يـي  ـذا الكـون  حضن
  وارهة آناء اللض  وألرا  النتار ! وا  هللا يت:ضب ا  يره من كضن يدي  ومن  ل   ل ويضضد علي  ا  شارهة

  يي أ وار األ ضرة ات األولى يي آيا  الكون التا   ليسص قأضام وال أعمق من  ذه اللمساتاللمس إن

 
 
ـَتاَهةِ  ( َعـاِلُم اْلَغْضـبِ 8َوُا   َشْيءت ِعنَدُه ِقِمْضـَدارت ) َتْزَهاهُ  َيْ:َلُم َما َتْحِمُ  ُا   ُأنَثى َوَما َتِريُض اأَلْرَحاُم َوَما للا ُ  اْلَكِبضـُر  َوالاَّ
ْن َأَسرَّ 9ُمَتَ:اِل )الْ  نُكم مَّ   (10) ِقالنََّتارِ  َوَمن ََُّتَر ِقِ  َوَمْن ُ َو ُمْسَتْافت ِقاللَّْضِ  َوَساِرب   اْلَضْولَ  ( َسَواء مِ 

  . . والتناظر والغضب وم ا ض  السرا ر   وإن  ذه لكفء لتلك يي م ال التضاك  الن  

  تلك اآليات:شضرا من كدا ع الت:بضر والتصوير يي  ونست:رض
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يلمـا أن صــور ال:لــم  . هللا ي:لـم مــا تحمـ  اــ  أنثـى ومــا ترــيض األرحـام ومــا تـزهاه   واــ  شـيء عنــده قمضــدار( )
والتناسق واضـ  كـضن المـع مضـدار وبـضن  . قمضدار قالريض والزياهة يي مكنونات األرحام ل عضب قأن ا  شيء عنده

ة الالـق فيمـا سـبق مـن ناحيـع الموضـوع   امـا أنتـا مـن ناحيـع قإعـاه عفاـع الـنضص والزيـاهة   والضيـيع التـا  ات
كمـا  . . والتضـدير عفاع قما سيأتي ق:د ا من الماء الذي تسض  ق  األوهيع "قضـدر ا" يـي السـضولع  ات الاك  والصورة

  . . ا لف  أن يي الريض والزياهة تلك المضاكلع الم:توهة يي ُّو السورة على

  لكبضر المت:ال(   عالم الغضب والاتاهة ا)

قأل ـا  أ ـر    إنـ   الظـ  الكبضر(ول ظع)المت:ال(كلتا ما تلضي ظلتا يي الحـ    ولكـن يصـ:ب تصـوير  لـك)ول ظع
هللا ابضـر ل أو أمـر مـن األمـور ابضـر ل أو   لـق ما من  لق حاه  إال وفي  نضص يصغره   وما يضال عن  لق من

يـذار هللا     واـذلك)المت:ال(    ترانـي الـص شـضرا ي ال   وال  أن قم ـره عمـ  مـن األعمـال ابضـر ل حتـى يتيـاءل
  واف أمام )الكبضر المت:ال(! للضرآن أي م سر آ ر

واضــ  يــي  والتضاكــ  ســواء مــنكم مــن أســر الضــول ومــن ُّتــر قــ  ل ومــن  ــو مســتاف قاللضــ  وســارب قالنتــار(   )
يظلتا ظ    ـاء أو اريـب مـن الا ـاء    , م:نا ا العبارة   إنما تستوا نا المع)سارب(و ي تكاه قظلتا ت:طي عك 

يــي مضاكــ  االســتا اء    ــذه الن:ومــع يــي ُّــرس الل ــظ وظلــ   المضصــوهة والســارب:الذا ب   يالحراــع يضتــا  ــي
 ال ــو   ُّــو ال:لــم الا ــي اللطيــر الــذا ب وراء الحمــ  المكنــون والســر الاــايي تاــدِ مضصــوهة  نــا اــي ال

مـع المسـتا ي ولكـن  التضاكـ  ي ال ترا ـا األنظـار   يا تـار الل ـظ الـذي يـؤهي م:نـىقاللضـ  والم:قبـات التـ والمستا ي
  يي لضن ولطف وشب    اء !

  من أمر هللا(    -يح ظون   -ل  م:قبات من كضن يدي  ومن  ل   )

 ل  ـي مـن أمـر هللا والتـي التي تت:ضب ا  إنسان ل وتح ظ ا  شارهة وا  وارهة وا   الرة وا   ال ـع ل والح ظع
مـن أمـر هللا(    يـف نت:ـرض نحـن لتا:مـا  ـي ) ال يت:رض لتا السيا   نا كوصف وال ت:رير   أكثر من أنتا    

نـذ ب ق ــو الا ــاء والرهبــع والت:ضـب الــذي يســبغ  الســيا     وال ي ومـا صــ اتتا ي وايــر تت:ضـب ي وأيــن تكــون ي
 ذا ُّزايـا و واـ  مـن لـ   و  قـأُّواء الت:بضـر ياـ قُّاء الت:بضر قضدره و ولم ي يء  كـ واد يذلك  و المضصوه  نا و

  أن ياوه  ذا ال و الغامض قالكاف والت صض  ! من

  إن هللا ال يغضر ما قضوم حتى يغضروا ما قأن ستم(   )

عليـ  هللا تصـري  كتـم   يإنـ   يضرتـب يت:ضبتم قالح ظع من أمره لمراابـع مـا يحدثونـ  مـن تغضضـر قأن سـتم وأحـوالتم يتو
يغضـر مكانـع أو متانـع       إال أن يغضـر النـاس مـن ماـاعر م  وال ن:مـع أو كؤسـى ل وال يغضـر عـزا أو  لـع ل ال يغضر

 سـيكون  فيغضـر هللا مـا كتـم ويـق مـا صـارت إليـ  ن وسـتم وأعمـالتم   وإن اـان هللا ي:لـم مـا , وأعمـالتم ووااـع حيـاتتم
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يـي الزمـان قالقيـاس إلـضتم  لـ  مـنتم ل وي ـيء الحضـامنتم اب  أن يكون   ولكن ما يضع علضتم يترتب علـى مـا يكـون 
   

تترتـب ماـضرع هللا قالباـر  أن لحقيضـع تلضـي علـى الباـر تب:ـع ثضضلـع و يضـد ايـص ماـضرع هللا وُّـرت كتـا سـنت  ل وإنتـا
لتـذه السـنع قسـلواتم   والـنص صـري  يـي  ـذا  ت:رضـتم على تصر   ؤالء البار و وأن تن ذ يضتم سنت  كناء على

  هلض  التكريم لتذا المالو  الذي ااتيص ماضرع -ُّانب التب:ع  إلى -  التأوي    و و يحم  اذلك ال يحتم

 
 
ن َكْضِن َيَدْيِ  َوِمْن َ ْلِ ِ  َيْحَ ُظوَنُ  ِمـْن َأْمـرِ  َل ُ  َبات  مِ  َوِإَ ا َأَراَه  مْ ِقَأْنُ ِسـتِ  ِإنَّ للا َ اَل ُيَغضِ ـُر َمـا ِقَضـْومت َحتَّـى ُيَغضِ ـُروْا َمـا للا ِ  ُمَ:قِ 

ُ ِقَضـْومت ُسـوءًا َيـَف َمـَرهَّ َلـُ  َوَمـا ـن ُهوِنـِ  ِمـن َوالت ) َلُتـم للا  ـَحاَب  َوَلَم:ـاً  ( ُ ـَو الَّـِذي ُيـِريُكُم اْلَبـْرَ  َ ْويـاً 11مِ  ُُ السَّ َوُيْنِاـ
  (12الثِ َضاَل )

  أن يكون  و ق:مل  أهاة التن ضذ لماضرع هللا في    , هللا

 ضـروا مـا  -مـن اآليـع  الم تـوم حسـب -ر المبدأ يبرز السيا  حالع تغضضر هللا مـا قضـوم إلـى السـوء و ألنتـم تضري وب:د
  قأن ستم إلى أسوء يأراه لتم هللا السوء:

  وإ ا أراه هللا قضوم سوءا يف مره ل  وما لتم من هون  من وال(   )

ابـ  الحسـنع   واـد اـدم  قالسـضرع رض الذين يست: لون السيا   ذا ال انب  نا هون ال انب اآل ر ألن  يي م: يبرز
ال:اابـع السـوأ  وحـد ا  نـذار م حضـث ال يـره عـذاب  يبـرز لتم  ناو المغ رة علـى ال:ـذاب لضبـرز   لـتتم ل و ـو  نـا

  وال ي:صمتم من  وال يناصر م     -أن ستم  يي إ ا استحضوه قما -هللا عنتم 

  هلل وإثبات الوحدانيع و م ا ر الكايرين  يوع المالواات 16 - 12الراقع: الدرس

ت تمــع فيــ  منــاظر  واه يأ ــذ الســيا  يــي ُّولــع ُّديــدة يــي واه آ ــر ل موصــول كــذلك الــواهي الــذي انــا فيــ    ثــم
وتاـيم عليـ  الرهبـع واليـراعع وال تـد  . وا يضـاع الطبي:ـع وماـاعر الـن   ل متدا لـع متناسـضع يـي الصـورة والظـ 

  ويي تأثر وان :ال: , وحذر في  يي تراب وا ش ا    وتظ  الن  

مــن  ي تــ     والمف كــع الــذي يــريكم البــر     ويــا ولم:ـا   ويناــيء الســحاب الثضــال   ويســب  الرعـد قحمــده  ـو
المحــال   لــ  هعــوة الحــق ل والــذين  شــديد ويرســ  الصــواعق فيصــضب كتــا مــن ياــاء ل و ــم ي ــاهلون يــي هللا و ــو

إلــى المــاء لضبلــ, يــاه ل ومــا  ــو كبالغــ  ل ومــا هعــاء  كفيــ  لتــم قاــيء إال اباســطيــدعون مــن هونــ  ال يســت ضبون 
مــن يــي الســماوات واألرض لوعــا وار ــا ل وظفلتــم ل قالغــدو واآلصــال    يســ د الكــايرين إال يــي ضــفل   وهلل

ضــرا ي  وال واألرض ي اــ :هللا   ا :أياتاــذتم مــن هونــ  أوليــاء ال يملكــون ألن ســتم ن :ــا الســماوات اــ :من رب
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 لضــوا االضــ  يتاــاق   شــرااء ا : ــ  يســتوي األعمــى والبصــضر   أم  ــ  تســتوي الظلمــات والنــور ي أم ُّ:لــوا هلل
  الالق علضتم ي ا :هللا  الق ا  شيء و و الواحد الضتار    

د و ـي كـذاتتا ماـا  . األحيـان والرعد والسحاب ماا د م:رويع ل واذلك الصواعق التي تصاحبتا يي ق:ض والبر  
والــذين ال ي:ريــون عــن هللا شــضرا ! والســيا   لبي:تتــا ســواء عنــد الــذين ي:ريــون الكثضــر عــن - ات أثـر يــي الــن   

والظـفل والتسـبي  والسـ وه والاـو  والطمـع ل والـدعاء الحـق والـدعاء الـذي  المف كـع يحاد ا  نا و وييير إلضتـا
يتلضـف منـ  اطـرة  يـاه ء ل قاسـطا افيـ  لضبلغـ  ل ياتحـاوييم إلضتا  ضرع أ ر : ضرع ملتو  يتطلب المـا . يست اب ال
     

وتل ـ  يـي ُّـو مـن  , الماـتد كلتـا ال تت مـع يـي الـنص ات ااـا أو ُّزايـا   إنمـا تت مـع لتلضـي التـا ظفلتـا علـى  ـذه
تصـوير سـلطان هللا المت ــره قـالضتر والن ــع  سـيا  الرهبـع والتراـب ل والاــو  والطمـع ل واليـراعع واالرت ــا  ل يـي

  من عضبى الارو قال   وإر اقا والير ل نفيا للارااء المدعاة ل

   و الذي يريكم البر     ويا ولم:ا(   )

علـى  ـذا النحـو الاـاص ل   ـو هللا الذي يريكم  ذه الظا رة الكونيع ل يتـي ناشـرع مـن لبي:ـع الكـون التـي  لضتـا  و
ناموسـ  ل يتاايونـ  ألنـ  كذاتـ  يتـز األعصـاب  ويـق اهوُّ:  لتا  صا صتا وظوا ر ا   ومنتا البر  الذي يريكم إي

يكـون نـذيرا قسـض  مـدمر امـا علمـتكم ت ـاربكم   وتطم:ـون يـي الاضـر مـن  اـد ل وألن  اد يتحول إلى صاعضع ل وألن 
  المطر المدرار المحضي للموات ل الم ري لمنتار   ي:قب  ورا   ل يضد

  السحاب الثضال     وينايء

 
 

َواِعقَ  رَّْعُد ِقَحْمِدِه َواْلَمَفِ َكُع ِمْن ِ يَ ِتِ  َوُيْرِس ُ ال َوُيَسبِ  ُ  ِ َوُ ـوَ  الصَّ  َشـِديدُ  َفُيِصـضُب ِكَتـا َمـن َيَاـاُء َوُ ـْم ُيَ ـاِهُلوَن ِيـي للا 

  (13اْلِمَحاِل )

 لضـ   ناموسـ  يـي يويـق الثضـال قالمـاء   -والسحاب اسـم ُّـن  واحدتـ  سـحاقع  -كذلك الذي ينايء السحاب  و و
الكون على  ذا النحو مـا تكونـص سـحب   ل ع  ذا الكون وتراضب  تتكون السحب ل وتتط  األمطار   ولو لم ي : 

 طـول األمطـار ال ت ضـد  ـذه الظـا رة الكونيـع شـضرا مـن  وايفيـع وال  طلص أمطـار   وم:ريـع ايـر تتكـون السـحب ل
 ي  اص لم يصن:  أحد إال هللا   وويق ناموس م:ـضنيتي تتكون ويق تراضب اون . هاللتتا روعتتا ل وال شضرا من

وال  ـو الـذي راـب  , ن سـ   ذا التراضـب لـم ياـترو يـي سـن  أحـد مـن عبضـد هللا ! امـا أن  ـذا الكـون لـم يالـق يحكم
  يي  ات  ناموس  !
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آثـار النـاموس  إنـ  أثـر مـن . المـدوي  الظا رة الثالثـع ل ـو المطـر والبـر  والرعـد      ـذا الصـوت المضراـع . . والرعد
يتـو رُّـع صـنع هللا يـي  ـذا الكـون ل يتـو حمـد وتسـبي   - وأسـباق  أيـا اانـص لبي:تـ  -الكـوني ل الـذي صـن:  هللا 
 كما أن ا  مصنوع ُّمض  متضن يسب  وي:لن عن حمـد الصـانع والثنـاء عليـ  قمـا . النظام قالضدرة التي صا ص  ذا

ي:ـف ل ويكـون  المضصـوه كـون المـدلول المباشـر لل ـظ يسـب   ـومـن آثـار صـن:ت  مـن ُّمـال وإتضـان     واـد ي يحمل 
ال كد أن يتلضاه الباـر قالتصـديق والتسـليم و ـم ال  البار الرعد)يسب (ي:ف قحمد هللا   يتذا الغضب الذي زواه هللا عن

  أمر أن ستم إال الضلض  ! من ي:لمون من أمر  ذا الكون وال

مثـ   ـذا السـيا  ل و لـع  يـي لرعـد قالحمـد اتباعـا لمـنتج التصـوير الضرآنـيا تار الت:بضر أن ينص على تسبي  ا واد
 -قحراـع مـن ُّـن  حراـع الماـتد الـ   الماـتد سـمات الحيـاة وحرااتتـا علـى ماـا د الكـون الصـامتع لتاـارو يـي

 والماـتد  نـا ماـتد أحيـاء يـي ُّـو لبي:ـي   وفيـ  المف كـع - الضـرآن كما يصلص  ذا يي اتاب التصـوير ال نـي يـي
 ي ـي هلل ل وهعاء للارااء   وفي  قاسـط افيـ  إلـى المـاء لضبلـ, يـاه ومـا  ـو كبالغـ      هعاء تسب  من  ي ت  ل وفي 

  . . والدعاء وسط  ذا الماتد الداعي ال:اكد المتحرو اشترو الرعد اكا ن حي قصوت  يي التسبي 

كتــا مــن ياــاء    فيصــضب الصــواعق يرســلتايكمــ  ُّــو الرهبــع واالكتتــال والبــر  والرعــد والســحاب الثضــال     ق ثــم
يصــضب كتــا أحيانــا مــن  ضــروا مــا  وهللا والصــواعق ظــا رة لبيعيــع ناشــرع مــن تراضــب الكــون علــى  ــذا المنــوال و

  يي إمتالتم ل ياستحضوا التفو      ضر قأن ستم وااتيص حكمت  أال يمتلتم ل ل:لم  أن ال

مـن  ي تــ  وزم ــرة  والمف كــع ويــي زحمــع تسـبي  الرعــد قحمـده أنــ  يـي  ــول البـر  والرعــد والصـواعق ل وال: ضـب
يي هللا صـاحب اـ   ـذه الضـو  وباعـث اـ   ـذه  قال دل ال:واصف قغيب      يي  ذا التول ترت ع أصوات قاريع

  :محال األصوات التي ترت ع على ا  ُّدال وا 

  و م ي اهلون يي هللا و و شديد المحال(!)

والضرا:ـع والصـواعق ل  والرعـد ع يـي  مـرة  ـذا التـول المت ـاوب قالـدعاء واالكتتـالتيـيع أصـواتتم اليـعي  و كـذا
وات ـاه التسـبي  والحمـد إليـ  وحـده مـن أضـام م ـالي  وبوحدانضتـ  -الـذي ي ـاهلون فيـ   -النالضـع التـا كوُّـوه هللا 

 [ يـأين مـن  ـذا الـ الـذين يسـبحون مـن  ي تـ  ] وللاـو  إيضاعـ  يـي  ـذا الم ـال  المف كـع الكـون التا ـ  ل ومـن

  الي:ا  من البار و م ي اهلون يي هللا و و شديد المحال ي! أصوات

ومـا عـدا ا قالـ   ا ـب ل  ; ي اهلون يي هللا وينسبون إلي  شرااء يدعونتم م:    وهعـوة هللا  ـي وحـد ا الحـق و م
  ال ينال صاحب  من  إال ال:ناء:

لضبلـ, يـاه ومـا  ـو  المـاء  ضبون لتـم قاـيء إال اباسـط افيـ  إلـىلـ  هعـوة الحـق ل والـذين يـدعون مـن هونـ  ال يسـت)
  كبالغ  ل وما هعاء الكايرين إال يي ضفل(   

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تست اب   التي  نا نالق متحرو ُّا د ال ف     يدعوة واحدة  ي الحق ل و ي التي تحق ل و ي والماتد

 
 
ْيـِ  ِإَلـى اْلَمـاء ِلَضْبُلـَ, َيـاُه َوَمـا َلُتم َيْسَتِ ضُبونَ  َهْعَوُة اْلَحقِ  َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُهوِنِ  الَ  َل ُ  ِكَباِلِغـِ   ُ ـوَ  ِقَاْيءت ِإالَّ َاَباِسِط َافَّ

ــَماَواِت َواأَلْرِض َلْوعـًا َوَاْر ــًا َوِظفُلُتـم َيْسـُ دُ  ( َوِل ِ 14َوَمـا ُهَعــاء اْلَكـاِيِريَن ِإالَّ ِيــي َضـَفلت )  ِقاْلُغــُدو ِ  َمــن ِيـي السَّ

  (15َواآلَصاِل )

ومـا عـدا ا ضـا ع ومـا  قالـ  هعـوة هللا والتوُّـ  إليـ  واالعتمـاه عليـ  وللـب عونـع ورحمتـ  و ـداه   ومـا عـدا ا إنتـا
 ـذا واحـد مـنتم   ملتـو  ظمـدن يمـد  را يـ   انظـروا عـدا ا هبـاء     أال تـرون حـال الـداعضن لغضـره مـن الاـرااء ي

 يطلب المـاء لضبلـ, يـاه يـف يبلغـ    ومـا  ـو كبالغـ    ق:ـد ال تـد واللت ـع . قالدعاء ويبسط افي    ويم  م توح يلتث

  واذلك هعاء الكايرين قال الواحد حضن يدعون الارااء: . وال:ناء

  وما هعاء الكايرين إال يي ضفل( )

ل ل التـي الثضـا والسـحاب أي ُّـو ال يبلـ,  ـذا الـداعي الف ـف الف ـث اطـرة مـن مـاء ي يـي ُّـو البـر  والرعـد ويـي
  ت ري  ناو قأمر هللا الواحد الضتار !

إ ا اـ  مـن يــي  , والـدعاء الواـص الــذي يتاـذ  ـؤالء الاـا بون آلتـع مـن هون هللا ل ويتوُّتــون إلـضتم قالرُّـاء ويـي
ويق ناموس    المؤمن منتم يايـع لاعـع  مسضرون  الكون ي:نو هلل   والتم محكومون قإراهت  ل  اض:ون لسنت  ل

يما يملك أحـد أن ياـرآل علـى إراهة هللا ل وال أن يعـيش  ـارآل ناموسـ   , وإر اما ضر المؤمن يايع أ ذاوإيمانا ل و 
  :للحياة الذي سن 

  وهلل يس د من يي السماوات واألرض لوعا وار ا ل وظفلتم ل قالغدو واآلصال(   )

رمـز لل:بوهيـع ل ثـم  أاصـى وه و ـوال و ُّو  باهة وهعاء ل يإن السيا  ي:بـر عـن الايـوع لماـضرع هللا قالسـ  وألن
يــي الصـباح ل وباآلصــال عنــد  قالغــدو ييـم إلــى شـاوص مــن يــي السـماوات واألرض ل ظفلتــم اـذلك   ظفلتــم

الاـاوص يـي السـ وه والايـوع واالمتثـال   و ـي يـي  إلـى انكسـار األشـ:ع وامتـداه الظـفل   ييـم  ـذه الظـفل
 ـذه الحقيضـع ظلتـا علـى الماـتد ل يـإ ا  ـو ع ـب   وإ ا السـ وه  ثـم تلضـي .  اتتا حقيضـع ل يـالظفل تبـع للاـاوص

 وإ ا الكون ال  قما في  من شاوص وظفل ُّاثيع  اض:ع عـن لريـق ا يمـان أو  ضـر ! وظفل مزهوآل:شاوص

  سواء   التا تس د هلل     وأولرك الاا بون يدعون آلتع من هون هللا ! ا يمان

يــي مثـ   ـذا ال ــو إال  قـال ضتم قاألسـرلع التتكميــع   يمـا ي ـدر قالماــروُّـو  ــذا الماـتد ال: ضـب يتوُّــ  إلـ ويـي
  التتكم ل وما يستحق إال الساريع واالستتزاء:
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ن :ــا وال ضــرا ي  ألن ســتم اــ :من رب الســماوات واألرض ي اــ :هللا   ا :أياتاــذتم مــن هونــ  أوليــاء ال يملكــون )
ُّ:لــوا هلل شــرااء  لضــوا االضــ  يتاــاق   أم ت والنــور يا : ــ  يســتوي األعمــى والبصــضر ي أم  ــ  تســتوي الظلمــا

  الضتار(    الواحد الالق علضتم ي ا :هللا  الق ا  شيء ل و و

السـماوات واألرض  رب : )مـن-رضـي أم اـره  -واـ  مـن يـي السـماوات واألرض مـأ و  قضـدرة هللا وإراهتـ   - سلتم
ال ـواب مل وظـا واـد رأوه ماـتوها:  ليسـم:وا ابـ    إنمـاي(    و ـو سـؤال ال لي ضبـوا عنـ  ل يضـد أُّـاب السـيا  مـن 

ال يملكــون ألن ســتم ن :ــا وال ضــرا ي(    ســلتم لفســتنكار يتــم  أوليــاء اــ :هللا     ثــم ســلتم: )أياتاــذتم مــن هونــ 
 كـضن األوليـاء   سـلتم والضيـيع واضـحع ل وال ـر  كـضن الحـق والبالـ  واض :وضـوح ال ـار   أولرـك قال :  اـد اتاـذوا

المـؤمنضن و يـال:مى وحـده  وإلـى مى والبصضر ل وبضن الظلمات والنور   ويي  ار األعمـى والبصـضر إشـارة إلـضتماألع
كـ  مـن يـي السـماوات واألرض   ويـي  اـر  قـأثره  ـو الـذي يصـد م عـن رايـع الحـق الواضـ  ال ـا ر الـذي يحـ 

لرايــع  ــي التـي تل تــم وتك تــم عــن يالظلمــات التـي تح ــب ا , المـؤمنضن الظلمـات والنــور إشــارة إلـى حــالتم وحــال
  . ا هراو للحق المبضن

يتاـاكتص علـى الضـوم  ـذه  . هللا تـر   ـؤالء الاـرااء الـذين اتاـذو م مـن هون هللا ل  لضـوا مالواـات اـالتي  لضتـا أم
   لق الارااء ي يتم م:ذورون إ ن إن من المالواات وتلك ل يلم يدروا أيتا من  لق هللا وأيتا

 
 
ـنَمـن رَّ  ُاـ ْ  ُ ُاـْ  َأَياتََّاـْذُتم مِ  ـَماَواِت َواأَلْرِض ُاـِ  للا   َأْوِلَيـاء اَل َيْمِلُكـوَن أِلَنُ ِسـِتْم َنْ :ـًا َواَل َضـر ًا ُاـْ  َ ـ ْ  ُهوِنــ ِ  ب  السَّ

ِ ُشـَرَكاء َأمْ  اأَلْعَمـى َواْلَبِصـضُر َأْم َ ـْ  َتْسـَتِوي الظ ُلَمـاُت َوالن ـورُ  َيْسـَتِوي  ُاـِ   َعَلـْضِتمْ  َ َلُضـوْا َاَاْلِضـِ  َيَتَاـاَقَ  اْلَاْلـقُ  ََُّ:ُلـوْا ِل 
اُر )   (16للا ُ َ اِلُق ُا ِ  َشْيءت َوُ َو اْلَواِحُد اْلَضتَّ

التـي كتـا يسـتحق الم:بـوه  , الالـق األمـر اـذلك ل يـي اتاـا  الاـرااء ل يلتـم مـن صـ ات هللا تلـك الضـدرة علـى كـان
  ي عدم استحضاا  !العباهة و وبدونتا ال تضوم شبتع ي

تالـق شـضرا ل ومـا  ـي  لـم الـتتكم المـر علـى الضـوم يـرون اـ  شـيء مـن  لـق هللا ل ويـرون  ـذه اآللتـع المـدعاة و ـو
لتـا يــي  ضـر شـبتع   و لـك أسـاف وأحـط مــا  ويـدينون  قاالضـع شـضرا ل إنمـا  ـي مالواـع   وب:ـد  ــذا الـ  ي:بـدونتا

  تص  ال:ضول إلى هرا  من الت كضر    

  على  ذا التتكم الف ع ل حضث ال م:ارضع وال ُّدال ل ق:د  ذا السؤال: ضبوالت:ض

  ا :هللا  الق ا  شيء   و و الواحد الضتار(   )

ايـيع الاـرااء يـي  تحاط و كذا -أاصى هرُّات السلطان  -الوحدانيع يي الالق ل و ي الوحدانيع يي الضتر  يتي
 تامتـا قـالضتر الـذي يايـع لـ  اـ   ويـي لوعـا وار ـا هلل ومطل:تـا قسـ وه مـن يـي السـماوات واألرض وظفلتـم 
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ورعــوه وصـواعق وتسـبي  وتحمضــد عـن  ــو  أو  كــرو   شـيء يـي األرض أو يــي السـماء     واــد سـبضت  مـن ابــ 
إال أن يكـون أعمـى مطموسـا يعـيش يـي الظلمـات ل حتـى يأ ـذه  , التـول لمـع     يـأين الضلـب الـذي يصـمد لتـذا

  التفو ي!

 ويــا ولم:ــا(وبضن البــر  ) هر  ــذا الــواهي ناــضر إلــى التضــاكفت الملحوظــع يــي لريضــع األهاء   كــضنأن نغــا وابــ 
تاـارو يـي صـ ع التضاكـ  مـع البـر  الافيـر  , المـاء و)الثضال( نـا ل ق:ـد إشـارتتا إلـى -الاـالف والسـحاب الثضـال 

الحق وهعـوة ال تـد اليـا ع   وبـضن المف كع من  ي ت    وبضن هعوة  وتسبي  وبضن تسبي  الرعد قحمده -الاالف 
 وبـضن وسـ وه مـن يـضتن لوعـا وار ـا   وبـضن الاـاوص والظـفل   وبـضن الغـدو واآلصـال   , واألرض السـماوات

شــضرا ل وال يملكــون  يالضــون  األعمــى والبصــضر   وبــضن الظلمــات والنــور   وبــضن الاــالق الضــا ر والاــرااء الــذين ال
  هاع ملحوظع وألالء قا ر وتنسضق ع ضب   يي ا يميي السيا  على نت  ألن ستم ن :ا وال ضرا       و كذ

  الكايرين مصضر ضرب األمثال للحق والبال  وايترا  مصضر المحسنضن عن 18 - 17الاام : الدرس

الـري    للاضـر التـاهيء  مـع نميـي مـع السـيا    ييـرب مـثف للحـق والبالـ    للـدعوة الباايـع والـدعوة الذاهبـع ثـم
الضتـار   ولتـدكضر الاـالق المـدكر المضـدر لمشـياء    الواحـد المتـن ج   والمثـ  الميـروب  نـا مظتـر لضـوة هللا والاـر

  التي يميي يي ُّو ا السيا    الطبيعيع و و من ُّن  الماا د

ليـع أو يـي النـار اكتغـاء ح عليـ  من السماء ماء ل يسالص أوهيع قضدر ا ل ياحتم  السـض  زبـدا راكيا:وممـا يواـدون  أنزل
يضــذ ب ُّ ــاء ل وأمــا مــا ين ــع النــاس فيمكــث يــي  الزبــد متـاع زبــد مثلــ    اــذلك ييــرب ا هلل الحــق والبالــ    يأمــا

  . األرض   اذلك ييرب هللا األمثال  

يـي الماـتد السـاكق و  الثضـال الماء من السماء حتى تسض  ق  الوهيان يتناسـق مـع ُّـو البـر  والرعـد والسـحاب وإنزال
السورة وموضوعاتتا   و و اـذلك ياـتد قضـدرة  ايايا من الماتد الكوني ال:ام ل الذي ت ري يي وُّوه ويؤلف ُّانبا

قضـدر ا ل اـ  قحسـب  ل واـ  قمضــدار لااتـ  ومضـدار حاُّتـ  ياـتد كتــدكضر  األوهيـع الواحـد الضتـار     وأن تسـض   ـذه
إلـارا للمثـ   إال   ولـي   ـذا أو  او ق:ـد لك  شيء     و ي إحـد  الضيـايا التـي ت:ال تـا السـورة   وتضديره الاالق

  . انتباه الذي يريد هللا لييرب  للناس من ماتوه حياتتم الذي يمرون علي  هون 

  يي صورة الزبد وُّت  الماء لضنزل من السماء يتسض  ق  األوهيع ل و و يلم يي لريض   ثاء ل فيط و على إن

 
 

ـَماء َمـاء َيَسـاَلْص َأْوهِ  َأنـَزلَ  ـْض ُ  َيـع  ِقَضـَدِرَ ا َياْحَتَمـ َ ِمـَن السَّ ـا ُيوِاـُدوَن َعَلْيـِ  ِيـي النَّـاِر اْكِتَغـاء السَّ َأْو  ِحْلَيـعت  َزَبـدًا رَّاِكيـًا َوِممَّ
ْثُلـُ  َاـَذِلَك َيْيـِرُب للا ُ اْلَحـقَّ  ـا َمـا َينَ ـُع ال َواْلَباِلـ َ  َمتَـاعت َزَبـد  مِ  َبـُد َيَضـْذَ ُب َُُّ ـاء َوَأمَّ ـا الزَّ ِيـي اأَلْرِض  َفَيْمُكـثُ  نَّـاَس َيَأمَّ
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ـا ِيـي اأَلْرِض  َأنَّ  ِلـَربِ ِتُم اْلُحْسـَنى َوالَّـِذيَن َلـْم َيْسـَتِ ضُبوْا َلـُ  َلـوْ  اْسـَتَ اُكواْ  ( ِللَّـِذينَ 17َكـَذِلَك َيْيـِرُب للا ُ اأَلْمثَـاَل ) َلُتـم مَّ
  (18)  ُسوُء اْلِحَساِب َوَمْأَواُ ْم ََُّتنَُّم َوِبْرَ  اْلِمَتاهُ َلُتمْ  ُأْوَلـِركَ  َُِّمي:ًا َوِمْثَلُ  َمَ:ُ  اَلْيَتَدْوْا ِق ِ 

ق:ـد  ثـاء   والمـاء مـن تحتـ   ولكنـ  ليح ب الزبد الماء يـي ق:ـض األحيـان    ـذا الزبـد نـايش راب منـت       حتى
تـذاب لتصـاغ  والحياة     اـذلك يضـع يـي الم:ـاهن التـي الاضر سارب ساكن  اهيء     ولكن   و الماء الذي يحم 

آنيــع أو آلــع ناي:ــع للحيــاة االحديــد والرصــاص ل يــإن الابــث يط ــو واــد يح ــب  أو منتــا حليــع االــذ ب وال يــع ل
  ولكن  ق:د  بث يذ ب ويبضى الم:دن يي نضاء     . األصض  الم:دن

ق:ـد زبـد أو  بـث ل ولكنـ   لافيـا مث  الحق والبالـ  يـي  ـذه الحيـاة   يالبالـ  يط ـو وي:لـو وينـت   ويبـدو راكيـا  لك
والحـق يظـ   اه ـا سـاكنا   وربمـا يحسـب  ق:يـتم اـد  . ما يلبـث أن يـذ ب ُّ ـاء مطروحـا ال حقيضـع وال تماسـك فيـ 

 ـو البـااي يـي األرض االمـاء المحضـي والم:ـدن الصـري  ل ين ـع النـاس    ولكنـ  انزو  أو  ار أو ضـاع أو مـات  
 . واألاـوال دعوات ل ومصـا ر االعتضـاهات   ومصـا ر األعمـالاألمثال(واـذلك يضـرر مصـا ر الـ هللا )كـذلك ييـرب

  والحق والبال  والبااي والزا     والبالن و و هللا الواحد الضتار ل المدكر للكون والحياة ل ال:ليم قالظا ر

لـو ملـك مـا يـي األرض  أحـد م اسـت اب هلل يلـ  الحسـنى   والـذين لـم يسـت ضبوا لـ  يفاـون مـن التـول مـا يـوه يمـن
يسـوء ل وإنمـا  ـي ُّتـنم لتـم متـاه   ويـا لسـوء  الـذي ومثلـ  م:ـ  أن ي تـد  قـ    ومـا  ـو قم تـد ل إنمـا  ـو الحسـاب

  المتاه !:

ومثلـ  م:ـ  اليتـدوا قـ  ل  ُّمي:ـا للـذين اسـت اكوا لـربتم الحسـنى ل والـذين لـم يسـت ضبوا لـ  لـو أن لتـم مـا يـي األرض)
  .   المتاه( أولرك لتم سوء الحساب ل ومأوا م ُّتنم   وبر

  . الذين يست ضبون مع الذين ال يست ضبون   وتتضاك  الحسنى مع سوء ال:ذاب   ويتضاك 

  ُّتنم وبر  المتاه     على منتج السورة التا ولريضتتا المطرهة يي األهاء     ومع

 الموضوع:تضرير حضا ق حول الوحدانيع والوحي والب:ث 43 - 19الثانيع: الوحدة

 
 

ِ َواَل  ِقَ:ْتـدِ  ( الَّـِذيَن ُيوُيـونَ 19ِإنََّمـا َيتَـَذكَُّر ُأْوُلـوْا األَْلَبـاِب ) َأْعَمـى َلُم َأنََّما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمـن َربِ ـَك اْلَحـق  َاَمـْن ُ ـوَ َي:ْ  َأَيَمن للا 
  (20ِينُضُيوَن اْلِمضَثاَ  )

ويـي أ ـوار الـن   التـي است:رضـتا شـطر  , الماـا د التا لـع يـي آيـا  الكـون ويـي أعمـا  الغضـب ق:ـد الوحـدة مضدمع
وعضليــع ل وتصــويريع هايضــع رفيضــع ل حــول ايــيع الــوحي  وُّدانيــع الســورة األول ل يأ ــذ الاــطر الثــاني يــي لمســات

ومسـألع للـب اآليـات واسـت: ال تأويـ  الوعضـد     و ـي ُّولـع ُّديـدة حـول  , والاـرااء والرسـالع ل وايـيع التوحضـد
  يي السورة   الضيايا تلك
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ويــي لبي:ـع المــؤمنضن  .  ــذه ال ولـع كلمســع يـي لبي:ـع ا يمــان ولبي:ـع الك ــر ل يـاألول علـم والثــاني عمـى تبـدأو 
ماـا د القيامـع ل ومـا يضتـا مـن نعـيم لمولـضن  مـن ولبي:ـع الكـايرين والصـ ات الممضـزة لتـؤالء و ـؤالء   يتلو ـا ماـتد

لـى هللا   ي ولـع مـع الضلـوب المؤمنـع المطمرنـع كـذار وتضديره وره مـا إ الرز   ومن عذاب لآل رين   يلمسع يي قسط
يصـضب الك ـار  قمـا لتذا الضـرآن الـذي يكـاه يسـضر ال بـال وتضطـع قـ  األرض ويكلـم قـ  المـوتى   يلمسـع يوصف هللا  

يلمسـع مـن مصـارع الغـاكرين  . المـدعاة مـن اـوارع تنـزل كتـم أو تحـ  اريبـا مـن هار ـم   ي ـدل تتكمـي حـول اآللتـع
كتتديـد الـذين يكـذكون كرسـالع الرسـول ] ص [ كتـراتم  كلـ    األرض مـنتم حضنـا ق:ـد حـضن   ياـتم  ـذاونضص ألـرا

  للمصضر الم:لوم !

لمواُّتــع  وتتضرتــا  لــك نــر  أن ا يضاعــات والمطــار  المتواليــع يــي شــطر الســورة األول ل تحيــر الماــاعر مــن
وأن شــطري الســورة متكــامفن و واــ   ; لتلضضتــا الضيــايا والمســا   يــي شــطر ا الثــاني ل و ــي علــى اســت:داه وت ــت 

  واحدة   واييع منتما يواع على الح  لراات  وإيحاءات  لتد  واحد

  ص ات المؤمنضن أولي األلباب مضاك  ص ات الك ار وال:مي 26 - 19األول  الدرس

  على نسق ُّديد     أ ر   األولى  ي اييع الوحي   واد أثضرت يي صدر السورة   و ي تثار  نا مرة والضييع

  . ي:لم أنما أنزل إليك من ربك الحق امن  و أعمى ي إنما يتذار أولو األلباب   أيمن

 ـو األعمـى ! و ـو  المضاكـ  المضاك  لمن ي:لم أن أنزل إليك من ربـك  ـو الحـق لـي   ـو مـن ال ي:لـم  ـذا ل إنمـا إن
 اتـ  ال مبالغـع فيـ  وال زيـاهة وال تحريـر    صالواـ أسلوب ع ضب يي لم  الضلوب وت سيم ال رو    و و الحق يي

الحقيضـع الكبـر  الواضـحع التـي ال تا ـى إال علـى أعمـى   والنـاس إزاء  كتذه يال:مى وحده  و الذي يناى ء ال ت 
 وانطمـاس صن ان:مبصـرون يتـم ي:لمـون ل وعمـي يتـم ال ي:لمـون ! وال:مـى عمـى البصـضرة ل الكبضـرة  ـذه الحقيضـع

  مصدر ا ش:اع     عن ل الضلوب ل وانط اء اب  الم:ريع يي األرواح ل وان صالتاالمدارو ل واستغف

  يتذار أولو األلباب     إنما

  لتم عضول والوب مدراع تذار قالحق يتتذار ل وتنب  إلى هال ل  يتت كر   الذين

  ص ات أولي األلباب  ؤالء: و ذه

 
 

  (21ُسوَء الِحَساِب ) َوَيَااُيونَ  َأن ُيوَصَ  َوَيْاَاْوَن َربَُّتمْ  َيِصُلوَن َما َأَمَر للا ُ ِق ِ  َوالَِّذينَ 

  الذين يويون ق:تد هللا ل وال ينضيون المضثا (   )
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تضـوم عليـ  ال:تـوه التـا  الذي هللا مطلق يام  ا  عتد ل ومضثا  هللا مطلق يام  ا  مضثا    وال:تد األكبر وعتد
  كلتا  و مضثا  الوياء قمضتييات  ذا ا يمان   المواثضق الذي تت مع علي  و عتد ا يمان و والمضثا  األكبر 

إهراكـا مباشـرا لوحـدة  المدراـع اـديم وُّديـد   اـديم مـع ال طـرة الباـريع المتصـلع كنـاموس الوُّـوه الـ  و وعتـدا يمان
المضثـا  المـأ و  علـى  وأنـ  وحـده الم:بـوه   و ـو , ا راهة ا راهة التي صدر عنتا الوُّوه ل ووحـدة الاـالق صـاحب

 عتـد ارتيضناه لتا من ت سضر     ثم  و ُّديد مع الرس  الذين ق:ثتم هللا ال لضناـروا فيما الذريع يي ظتور كني آهم

واالنافع من الدينونـع لسـواه ل  وحده ا يمان ولكن لي دهوه ويذاروا ق  وي صلوه ل ويبضنوا مضتييات  من الدينونع هلل
  هللا وحده صاحب المضثا  الضديم     إلى سلوو الضويم ل والتوُّ  ق مع ال:م  الصال  وال

مـع الرسـول أو مـع النـاس    سـواء تترتب علـى ال:تـد ا لتـي والمضثـا  الربـاني اـ  ال:تـوه والمواثضـق مـع الباـر   ثم
يتتـا يرييـع و األول يرعـى سـا ر ال:تـوه ل ألن رعا ال:تـد  وي اراقـع أو أُّانـب   أيـراها أم ُّماعـات   يالـذي يرعـى

  يؤهي ا  ما  و مطلوب من  للناس ل ألن  ذا ها   يي تكالير المضثا    األول والذي ينتض كتكالير المضثا 

  . الضاعدة اليامع األولى التي يضوم علضتا كنيان الحياة ال    يضرر ا يي المات يتي

  الحساب(    والذين يصلون ما أمر هللا ق  أن يوص  ل ويااون ربتم ل وياايون سوء)

الواصـلع ل والسـضر  واالسـتضامع يي إُّمال   يك  مـا أمـر هللا قـ  أن يوصـ  يصـلون    أي أنتـا الطاعـع الكاملـع  كذا
األمـر م مـف ل ولـم ي صـ  م ـرهات مـا أمـر هللا قـ  أن  ترو على السنع وويق الناموس كف انحرا  وال التواء   لتذا

ر مضصــوه ل إنمــا المضصــوه  ــو تصــوير االســتضامع المطلضــع التــي ال و ــو  ضــ , يوصــ  ل ألن  ــذا الت صــض  يطــول
الاــ:ور  إلـى المطلضــع التـي ال تت لــص ل والصـلع المطلضــع التــي ال تنضطـع     ويلمــ  ع ـز اآليــع والطاعـع تلتـوي ل

  المصاحب يي ن وستم لتذه الطاعع الكاملع:

  ويااون ربتم ل وياايون سوء الحساب(   )

يتـدكرون الحسـاب ابـ   الـذين ع ال:ضـاب الـذي يسـوء اـي يـوم لضا ـ  الر ضـب   و ـم أولـوا األلبـاب ايع هللا وماايـ يتي
  يوم الحساب  

  والذين صبروا اكتغاء وُّ  ربتم(   )

الـ   . . . واُّتتـاه ألـوان   وللصـبر مضتيـيات   صـبر علـى تكـالير المضثـا    مـن عمـ  وُّتـاه وهعـوة والصـبر
وصــبر علــى حمااــات النــاس  . يك ــر اــ  مــن يصــبرعلى الن:مــع يــف يبطــر والوصــبر علــى الن:مــاء والبأســاء   و 

اكتغــاء وُّــ  ربتــم ل ال تحرُّــا مــن أن يضــول  كلــ  وُّتـاالتتم و ــي تيــضق الصــدور     وصــبر وصــبر وصــبر    
صــبروا   وال رُّــاء يــي ن ــع مــن وراء الصــبر   وال هي:ــا ليــر يــأتي قــ  :النــاس الناس:ُّــذعوا   وال ت مــف ليضــول
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 واالستسـفم واحـد  ضـر اكتغـاء وُّـ  هللا ل والصـبر علـى ن:متـ  وبلـواه   صـبر التسـليم لضيـا   لتـد    وال ال ـزع

  لماضرت  والرضى واالاتناع    

  الصفة     وأااموا

 
 

َفةَ  َوالَِّذينَ  ضِ َرَع ُأْوَلِرـَك َلُتـْم  ِقاْلَحَسَنعِ  ر ًا َوَعَفِنَيًع َوَيْدَرُاونَ ِممَّا َرَزْاَناُ ْم سِ  َوَأنَ ُضواْ  َصَبُروْا اْكِتَغاء َوُِّْ  َربِ ِتْم َوَأَااُموْا الصَّ السَّ
اِر ) يَّاِتِتمْ  َيْدُ ُلوَنَتا َوَمْن َصَلَ  ِمْن آَقاِ ِتْم َوَأْزَواُِِّتمْ  َعْدنت  ( َُّنَّاتُ 22ُعْضَبى الدَّ ـن ُاـ ِ   َوُ رِ  َوالَمَفِ َكُع َيـْدُ ُلوَن َعَلـْضِتم مِ 

اِر ) َفم  سَ  (23َقابت )   (24َعَلْيُكم ِقَما َصَبْرُتْم َيِنْ:َم ُعْضَبى الدَّ

وألنتــا مظتــر التوُّــ   , الويــاء ها لــع يــي الويــاء ق:تــد هللا ومضثااــ  ل ولكنــ  يبرز ــا ألنتــا الــران األول لتــذا و ــي
  وال المع لسواه   الاالصع ل  لي  يضتا من حراع , والرب الاالص الكام  هلل ل وألنتا الصلع الظا رة كضن ال:بد

  وأن ضوا مما رزانا م سرا وعفنيع(   )

ألنتـا الصـلع كـضن  يبرز ـا ها لـع يـي وصـ  مـا أمـر هللا قـ  أن يوصـ  ل ويـي الويـاء كتكـالير المضثـا    ولكنـ  و ـي
 ا تزاي ن   م:طضتـا مـن الباـ  ل وتزاـي ن ـ  آ ـذ والتي  باه هللا ل التي ت م:تم يي هللا و م يي نطا  الحياة  

 المسلم ال ضع قالبار المت:ـاونضن المتيـامنضن الكـرام علـى هللا   وا ن ـا  سـرا الم تمع من الغ  و وت :  الحياة يي

حضـث تطلـب األسـوة  وال:فنيـع السر حضث تصان الكرامع وتطلب المروءة ل وتتحرآل الن   من ا عـفن   . وعفنيع
  . ي الحياةل وتن ذ الاري:ع ل ويطاع الضانون   ولك  موض:  ي

  قالحسنع السضرع     ويدرأون 

الت:بضـر يت ـاوز المضدمـع إلـى  ولكـن أنتم يضاكلون السـضرع قالحسـنع يـي الت:ـامفت الضوميـع ال يـي هيـن هللا   والمضصوه
وتوُّتتــا إلــى الاضــر و وتط ــيء ُّــذوة الاــر ل وتــره نــزغ  , النتي ــع   يمضاكلــع الســضرع قالحســنع تكســر شــرة الن ــوس

 يي النتايع   ي:   النص كتذه النتايـع وصـدر كتـا اآليـع تر ضبـا يـي مضاكلـع وتدي:تا ومن ثم تدرأ السضرعالايطان ل 

  قالحسنع وللبا لنتي تتا المرتقبع     السضرع

ال إلماعتـا واسـت:فا ا !  وهي:تـا  ـي إشـارة  فيـع إلـى مضاكلـع السـضرع قالحسـنع عنـدما يكـون يـي  ـذا هرء السـضرع ثم
يـف مكـان لمضاكلتتـا قالحسـنع ل لـرف ينـت ش الاــر  , الـديع السـضرع إلـى الضمـع ل ويحتـاآل الاـر إلـى يأمـا حـضن تحتـاآل
  ويت رأ ويست:لي  
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هللا يـف     إن المسـت:لي  هيـن السـضرع قالحسـنع يكـون  البـا يـي الم:املـع الااصـيع كـضن المتمـاثلضن   يأمـا يـي وهرء
ال ي ـدي م:تـم إال األ ـذ الحاسـم   والتوُّضتـات  األرض دون يـيالغاشـم ال ي ـدي م:ـ  إال الـديع الصـارم   والم سـ

  األلباب ل والتصر  قما يرُّ  أن  الاضر والصواب   واستاارة الضرآنيع مترواع لتدكر الموااف ل

يـد لون علـضتم  والمف كـع أولرك لتم عضبى الدار:ُّنات عدن يد لونتا ومن صل  مـن آقـا تم وأزواُّتـم و ريـاتتم و)
    سفم عليكم قما صبرتم ل ين:م عضبى الدار(   من ا  قاب 

  أولرك(يي مضامتم ال:الي لتم عضبى الدار:ُّنات عدن لإلاامع والضرار  )

ال نـع قصــفحتم  يـد لون   ــذه ال نـات يـأتلف شـملتم مـع الصــالحضن مـن آقـا تم وأزواُّتـم و ريـاتتم   و ــؤالء يـي
  لذة أ ر  تياعف لذة الا:ور قال نان   و ي ي أحباكتم لواستحضااتم   ولكنتم يكرمون كت مع شتاتتم ل وتفا

  : اهيع ُّو الت مع والتفاي ياترو المف كع يي التأ ض  والتكريم ل يي حراع را  ع ويي

  يد لون علضتم من ا  قاب(   )

  السيا  نر  الماتد حاضرا واأنما ناتده ونسمع المف كع ألوايا ألوايا: ويدعنا

  برتم ين:م عضبى الدار(   سفم عليكم قما ص)

  مترُّان حاي  قاللضاء والسفم والحراع الدا بع وا كرام   يتو

علـى النقـيض يـي اـ   و ـم اليـ ع األ ـر  أولرـك الـذين ال ألبـاب لتـم يضتـذاروا   وال قصـضرة لتـم يضبصـروا   وعلـى
  شيء مع أولي األلباب:

 
 

ِ ِمن َقْ:دِ  َوالَِّذينَ   اللَّْ:َنـعُ  للا ُ ِقِ  َأن ُيوَصَ  َوُيْ ِسُدوَن ِيي اأَلْرِض ُأْوَلِرـَك َلُتـمُ  َأَمرَ  ِمضَثاِاِ  َوَيْضَطُ:وَن َما َينُضُيوَن َعْتَد للا 

اِر ) ْزَ  ِلَمنْ 25َوَلُتْم ُسوُء الدَّ ُ َيْبُسُط الرِ  ْنَيا َوَمـا اْلَحَيـاةُ  َيَااءُ  ( للا  ِيـي اآلِ ـَرِة ِإالَّ َمتَـاع   ْنَياالـد   َوَيَضِدُر َوَيِرُحوْا ِقاْلَحَيـاِة الـد 
(26)  

يـي األرض   أولرـك لتـم  وي سـدون  ينضيون عتد هللا من ق:د مضثاا  ل ويضط:ون مـا أمـر هللا قـ  أن يوصـ  ل والذين
  الل:نع ل ولتم سوء الدار(   

عتـد ل يمتــى كـ   ق:ـده ينضيــون عتـد هللا المـأ و  علـى ال طـرة يـي صــورة النـاموس األزلـي و وينضيـون مـن إنتـم
هللا ال يبضـى علـى عتـد وال مضثـا     يرعـى نضض ال:تد األول يك  عتد اا م عليـ  منضـوض مـن األسـاس   والـذي ال
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وا لـف    وي سـدون يــي األرض يـي مضاكـ  صـبر أولرــك  ال:مـوم ويضط:ـون مـا أمـر هللا قـ  أن يوصــ  علـى وُّـ 
سـنع   يا يسـاه يـي األرض يضاكـ   ـذا الـ  ل وتـرو شـيء وعفنيـع وهرء السـضرع قالح سـرا وإاـامتتم للصـفة وإن ـااتم

  كل  إنما  و إيساه أو هايع إلى ا يساه    ذا من

الدار(وال حاُّع إلـى  ار ـا  سوء أولرك(    المب:دون المطروهون )لتم الل:نع(والطره يي مضاك  التكريم  ناو )ولتم)
  ل يضد عريص قمضاكلتا  ناو !

مـع أن هللا  ـو الـذي يضـدر الـرز   . المقـيم ا ومتاعتا الزا   يلم يتطل:وا إلى اآل رة ونعيمتـايرحوا قالحياة الدني أولرك
واآل ـرة علــى الســواء   ولـو اكتغــوا اآل ــرة مـا حــرمتم هللا متــاع  األولـى يضوسـع فيــ  أو ييـضق يــاألمر الــ  إليـ  يــي

  أعطا م إياه: الذي األرض ل و و

  إال متاع(    اآل رة رحوا قالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا ييهللا يبسط الرز  لمن يااء ويضدر   وي)

  صورة الك ار ال:مي وصورة أ ر  ألصحاب الضلوب المطمرنع 32 - 27الثاني: الدرس

الحـق ل ومـن  ـو أعمـى     ـو سبضص ا شارة إلى ال ار  اليام كضن من ي:لم أن ما أنزل إلى الرسول مـن ربـ  ولضد
الكـون ل والـذين ال يك ـضتم  ـذا الضـرآن ل يـإ ا  ـم  يـي را عـن ال:مـي الـذين ال يـرون آيـات هللاياآلن يحكي السـيا  شـض

كتــذا يــي شــطر الســورة األول ل وعضــب عليــ  قــأن الرســول لــي  إال منــذرا  شــضرا يطلبــون آيــع   واــد حكــى الســيا 
صـورة  ُّـواره   وييـع إلـى و ـو اآلن يحكيـ  وي:ضـب عليـ  كبيـان أسـباب التـد  وأسـباب اليـفل . هللا واآليـات عنـد

أيـديتا    ـذا الضـرآن ال:مضـق التـأثضر ل  كـضن الضلوب المطمرنع كذار هللا ل ال تضلق وال تطلب  وار  لتؤمن و ـذا الضـرآن
ويكلم ق  المـوتى لمـا فيـ  مـن سـلطان واـوة وهي:ـع وحضويـع   وينتـي  , حتى لتكاه تسضر ق  ال بال وتضطع ق  األرض

 , اـبلتم يتطلبـون الضـوارع والاـوار  كتضرـي  المـؤمنضن مـنتم ل وبتـوُّضتتم إلـى المـثفت مـن الذين الحديث عن  ؤالء

  وإلى ما يح  قالمكذكضن من حولتم كضن الحضن والحضن:

مـن أناب:الـذين آمنـوا  إليـ  ويضـول الـذين ا روا:لـوال أنـزل عليـ  آيـع مـن ربـ  ! اـ :إن هللا ييـ  مـن ياـاء ل ويتـدي)
  آمنوا وعملوا الصالحات لوبى لتم وحسن مدب( الذين    أال كذار هللا تطمرن الضلوب  وتطمرن الوبتم كذار هللا

قـالرحمن   اـ : و ربـي  يك ـرون  كذلك أرسلناو يي أمع اد  لص من ابلتا أمم لتتلو علضتم الذي أوحضنا إليك ل و م)
  ال إل  إال  و علي  توالص ل وإلي  متاب(

أيلـم ييـأس الـذين  . ُّمي:ـا ط:ـص قـ  األرض أو الـم قـ  المـوتى   كـ  هلل األمـرأن ارآنـا سـضرت قـ  ال بـال أو ا ولـو
تصضبتم قما صن:وا اارعع أو تحـ  اريبـا مـن هار ـم  ك روا آمنوا أن لو يااء هللا لتد  الناس ُّمي:ا   وال يزال الذين

 ص للذين ا روا ثم أ ـذتتم  يالف المي:اه   ولضد استتز  ء كرس  من ابلك ل يأملض ال حتى يأتي وعد هللا   إن هللا

  كان عضاب ي     يكير
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بِ ـِ  ُاـ ْ  َوَيُضولُ   آَمُنـواْ  ( الَّـِذينَ 27للا َ ُيِيـ   َمـن َيَاـاُء َوَيْتـِدي ِإَلْيـِ  َمـْن َأَنـاَب ) ِإنَّ  الَِّذيَن َاَ ُروْا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِ  آَيع  مِ ن رَّ

ـاِلَحاِت ُلـوَبى28اْلُضُلوُب ) َتْطَمِرن    َأاَل ِكِذْاِر للا ِ َوَتْطَمِرن  ُاُلوُبُتم ِكِذْاِر للا ِ  َوُحْسـُن َمـدبت  َلُتـمْ  ( الَِّذيَن آَمُنـوْا َوَعِمُلـوْا الصَّ
(29)  

هوا يـ  األصـضلع  يلإليمـان الـره علـى للـبتم آيـع  اراـع ل أن اآليـات ليسـص  ـي التـي تضـوه النـاس إلـى ا يمـان ل إن
  لمؤهيع إلي  من ي:   ذه الن وس:يي الن وس ل وأسباق  ا

  ا :إن هللا يي  من يااء ويتدي إلي  من أناب(   )

إ ن أن الـذين ال ينضبـون  ـم  والم تـوم يتـدي مـن ينضبـون إليـ    يا ناقـع إلـى هللا  ـي التـي ُّ:لـتتم أ ـف لتـداه   يـال
إليــ  وللبــ  ل أمــا الضلــوب التــي ال  الضلــب للتــد  وســعي  اســت:داه الــذين يســتأ لون اليــفل ل فييــلتم هللا   يتــو

  . . ق:ضد تتحرو إلي  يتو عنتا

  :والسفم يرسم صورة شفي ع للضلوب المؤمنع   يي ُّو من الطمأنضنع واألن  والبااشع ثم

  الذين آمنوا وتطمرن الوبتم كذار هللا(   )

مـن الـق الوحـدة ل وحضـرة  تطمـرن   قإحساسـتا قالصـلع قـال ل واألنـ  ق ـواره ل واألمـن يـي ُّانبـ  ويـي حمـاه تطمـرن
قالاـ:ور قالحمايـع مـن اـ  اعتـداء ومـن اـ  ضـر  وتطمـرن الطريق   قـإهراو الحكمـع يـي الالـق والمبـدأ والمصـضر  

والصــبر علــى الــبفء   وتطمــرن كرحمتــ  يــي التدايــع والــرز   قــاالكتفء ومــن اــ  شــر إال قمــا ياــاء ل مــع الرضــى
  :واآل رة والستر يي الدنيا

  كذار هللا تطمرن الضلوب(   أال )

الـوبتم ل ياتصـلص  ا يمـان االلمرنان كذار هللا يي الوب المؤمنضن حقيضع عميضـع ي:ريتـا الـذين  الطـص قااشـع  لك
الـذين لـم ي:ريو ـا ل ألنتـا ال تنضـ  قالكلمـات ل إنمــا  اآل ـرين قـال   ي:ريونتـا ل وال يملكـون قالكلمـات أن ينضلو ـا إال

 لتا ويند  كتا ويستري  إلضتا ويستا:ر الطمأنضنع والسفم ل ويح  أن  يـي  ـذا ويتش يستروحتاتسري يي الضلب ف

  حماه   يي لي  م رها كف أني    يك  ما حول  صديق ل إ  ا  ما حول  من صنع هللا الذي  و الوُّوه

يــي  ــذه  نطلــقي أشــضى علــى وُّـ   ــذه األرض ممــن يحرمــون لمأنضنــع األنـ  إلــى هللا   لــي  أشــضى ممـن ولـي 
تربطـ  قمـا حولـ  يـي هللا  ـالق  التـي األرض مبتـوت الصـلع قمـا حولـ  يـي الكـون ل ألنـ  ان صـم مـن ال:ـروة الـوثضى

ولـم ي:ـاني مـا ي:ـاني يـي الحيـاة ي لـي  أشـضى  ? يـذ ب الكـون   لـي  أشـضى ممـن يعـيش ال يـدري لـم ُّـاء ي ولـم

This file was downloaded from QuranicThought.com



ر الصـلع الافيـع كضنـ  وبـضن اـ  شـيء يـي  ـذا ألنـ  ال يستاـ:  ي ـع ممـن يسـضر يـي األرض يـوُّ  مـن اـ  شـيء
 ممن ياق لريض  يريدا وحضدا شارها يي يفة ل علي  أن يكاي  وحـده كـف ناصـر وال الحياة الوُّوه   لي  أشضى يي

  وال م:ضن    اه

مـن  إلـى حمـاه ل متمـا أوتـي مطمرنـا  ناو للحظات يي الحياة ال يصمد لتا قار إال أن يكون مرتكنا إلـى هللا ل وإن
  ت:صف كتذا ال  ل يف يصمد لتا إال المطمرنون قال: لحظات الضوة والثبات والصفقع واالعتداه     ي ي الحياة

  أال كذار هللا تطمرن الضلوب(   )

ا ناقـع إليــ  وامـا أحســنوا  أحســنوا المنضبـون إلــى هللا ل المطمرنـون كــذار هللا ل يحسـن هللا مــدكتم عنـده ل امــا  ـؤالء
  ي الحياة:ال:م  ي

  الذين آمنوا وعملوا الصالحات لوبى لتم وحسن مدب(   )

 
 

َربِ ـي ال  ُ ـوَ  الَّـِذَي َأْوَحْضَنـا ِإَلْيـَك َوُ ـْم َيْكُ ـُروَن ِقالرَّْحَمــِن ُاـ ْ  َعَلـْضِتمُ  َأْرَسْلَناَو ِيي ُأمَّعت َاْد َ َلـْص ِمـن َاْبِلَتـا ُأَمـم  لِ َتْتُلـوَ  َكَذِلكَ 
ْلُص َوِإَلْيِ  َمَتاِب )ِإَلـَ  ِإالَّ  ُ    (30َو َعَلْيِ  َتَواَّ

  إلي  يي الحياة     أناكوا على وزن ابر  من لاب يطضب [ للت ايم والت:ظيم   وحسن مدب إلى هللا الذي ] لوبى

والم: ـزات   ولسـص أول  الاـوار   أولرك الذين يطلبون آيع يلم يستا:روا لمأنضنع ا يمان يتم يـي الـق يطلبـون  أما
يضـد  لـص مـن اـبلتم األمـم و لـص مـن اـبلتم  ,  ريبـا رسـول ُّـاء لضومـ  قمثـ  مـا ُّرـص قـ  حتـى يكـون األمـر علـضتم

  ولتتوا  على هللا: نت ك الرس    يإ ا ا روا  م يلتمض على

قـالرحمن   اـ : و  يك ـرون  كذلك أرسلناو يـي أمـع اـد  لـص مـن ابلتـا أمـم ل لتتلـو علـضتم الـذي أوحضنـا إليـك ل و ـم)
  ال إل  إال ل  و علي  توالص ل وإلي  متاب(    ربي

رحمتـ  الكبـر    ومـا  واستاـ:ار أنتـم يك ـرون قـالرحمن ل ال:ظـيم الرحمـع ل الـذي تطمـرن الضلـوب كـذاره ل وال: ضـب
يـإن يك ـروا يـأعلن لتـم أن اعتمـاهو علـى هللا وحـده ل  . أرسـلناو عليـك إال أن تتلـو علـضتم الـذي أوحضنـا إليـك ل يلتـذا

  تت   إلى أحد سواه   ال تا ب إلي  وراُّع ل وأنك

أن تسـضر قـ  ال بـال أو  اـرآن أرسلناو لتتلـو علـضتم  ـذا الضـرآن    ـذا الضـرآن ال: ضـب ل الـذي لـو اـان مـن شـأن وإنما
الاصـا ص والمـؤثرات ل مـا تـتم م:ـ   ـذه الاـوار   من تضطع ق  األرض ل أو يكلم ق  الموتى ل لكان يي  ذا الضرآن
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األحيــاء   يــإ ا لــم يســت ضبوا يضــد آن أن ييــأس مــنتم المؤمنــون ل وأن  المكل ــضن ت   ولكنــ  ُّــاء لاطــابوالم: ــزا
  يأتي وعد هللا للمكذكضن: حتى يدعو م

أيلـم ييـأس الـذين  . ُّمي:ـا ولـو أن ارآنـا سـضرت قـ  ال بـال أو اط:ـص قـ  األرض أو الـم قـ  المـوتى   كـ  هلل األمـر)
تصضبتم قما صن:وا اارعع أو تحـ  اريبـا مـن هار ـم  ك روا الناس ُّمي:ا   وال يزال الذينآمنوا أن لو يااء هللا لتد  
  يالف المي:اه(    ال حتى يأتي وعد هللا   إن هللا

األرض وإحيـاء المـوتى    وتضطيـع صنع  ذا الضرآن يـي الن ـوس التـي تلضتـ  وتكي ـص قـ  أكثـر مـن تسـضضر ال بـال ولضد
يي أادار الحياة ل ك  أق:ـد أثـرا يـي شـك  األرض  آثارا ه الن وس  وار  أضام وأق:دلضد صنع يي  ذه الن وس وبتذ

  من وُّ  األرض ل إلى ُّانب ما  ضروا من وُّ  التاري  ي! والمسلمون   ات    يكم  ضر ا سفم

ي أها ـ    لبي:تـ  يــ ويـي لبي:ـع  ـذا الضـرآن  اتتـا   لبي:تـ  يــي هعوتـ  ويـي ت:بضـره   لبي:تـ  يـي موضـوع  وإن
نايـذة ل يحسـتا اـ  مـن لـ   و  وبصـر وإهراو   اراـع حقيضت  ويي تأثضره     إن لبي:ع  ذا الضرآن لتحتوي على اوة

ويوحي ق    والذين تلضوه وتكي وا ق  سضروا مـا  ـو أضـام مـن ال بـال ل و ـو  إلي  للكفم ل واست:داه  هراو ما يوُّ 
مـا  ـو  وأحضـوا رض ل و ـو ُّمـوه األيكـار وُّمـوه التضالضـد  واألُّيـال و واط:ـوا مـا  ـو أصـلب مـن األ األمـم تـاري 

الـذي تـم يـي ن ـوس ال:ـرب وحيـاتتم  والتحـول أ مد من الموتى   و و الا:وب التي ات  روحتا الطريان واألو ـام  
ي:   ذا الكتاب ومنت   يـي الن ـوس والحيـاة ل أضـام قكثضـر مـن  إال ينضلتم تلك النضلع اليامع هون أسباب ظا رة

  وتحول األرض عن ُّموه ا ل وتحول الموتى عن الموات ! , رسو تا ول ال بال عنتح

  ك  هلل األمر ُّمي:ا(   )

  الذي ياتار نوع الحراع وأهاتتا يي ا  حال   و و

أن ييأسـوا مـن الضـوم و  تحريكتـا كـان اـوم ق:ـد  ـذا الضـرآن لـم تتحـرو الـوبتم يمـا أُّـدر المـؤمنضن الـذي يحـاولون  يـإ ا
  للتد  ل يلتد  الناس ُّمي:ا على نحو واحد ا األمر هلل ل يلو شاء لالق الناس قاست:داهوأن يدعو 

 
 

َ:ـْص ِقـِ  اأَلْرُض  َوَلـوْ  ِ اأَلْمـُر َُِّمي:ـًا َأَيَلـْم َيْيـَأسِ  َأوْ  َأنَّ ُاْرآنـًا ُسـضِ َرْت ِقـِ  اْلِ َبـاُل َأْو ُاطِ   آَمُنـواْ  الَّـِذينَ  ُكلِ ـَم ِقـِ  اْلَمـْوَتى َكـ  لِ  
ُ َلَتـَد  النَّـاَس َُِّمي:ـًا َوالَ  ـن َهاِرِ ـْم َحتَّـى  َاِريبـاً  الَّـِذيَن َاَ ـُروْا ُتِصـضُبُتم ِقَمـا َصـَنُ:وْا َااِرَعـع  َأْو َتُحـ    َيـَزالُ  َأن لَّْو َيَااُء للا  مِ 

ِ ِإنَّ للا َ اَل ُيْاِلـفُ  ـن َاْبِلـَك َيَأْمَلْضـصُ َوَلَضـِد اْسـُتْتِزَ  كِ  (31) اْلِميَ:ـاهَ  َيـْأِتَي َوْعـُد للا  َكَ ـُروْا ثُـمَّ َأَ ـْذُتُتْم َيَكْيـَر  ِللَّـِذينَ  ُرُسـ ت مِ 
  (32َكاَن ِعَضاِب )

يـره  ـذا وال  او   ألنـ   لـق  ـذا  لم المف كع لو اان يريد   أو لضتر م على التد  قأمر ادري من      ولكن  لضع
  على  ذا النحو الذي اان    ل ت  ا نسان لمتمع  اصع ي:لم سبحان  أنتا تضتيي
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األاـوام اـبلتم ل يـإن  كـب:ض إ ن ألمـر هللا   وإ ا اـان هللا اـد اـدر أال يتلكتـم  ـفو استرصـال يـي ُّضـ  يلضـدعو م
  من اتب علي  منتم التفو   وتتلك اارعع من عنده ق:د اارعع تنزل كتم يتصضبتم قالير والكرب ل

  أو تح  اريبا من هار م(   )

  عتم يي الق وانتظار لمثلتا و واد تلضن ق:ض الضلوب وتحراتا وتحضضتا  وتد يتروعتم

  حتى يأتي وعد هللا(   )

  أعطا م إياه ل وأمتلتم إلى انتتاء أُّل : الذي

  إن هللا ال يالف المي:اه(   )

  آت ال ريب في  ل يمفاون في  ما وعدوه   يتو

  ا نظار وا متال: حاضرة ل ويي مصارع الغاكرين عبرة ل ق:د واألمثلع

  استتز  ء كرس  من ابلك ل يأملضص للذين ا روا ثم أ ذتتم يكير اان عضاب ي   ولضد

  سؤال ال يحتاآل إلى ُّواب   يلضد اان عضاقا تتحد  ق  األُّيال !!! و و

  نضض الارو قال وعذاب الماراضن يي مضاك  نعيم المؤمنضن 35 - 33الثالث: الدرس

تثـار  نـا يـي سـؤال  و ـي ي ايـيع الاـرااء   واـد أثضـرت يـي الاـطر األول مـن السـورة اـذلك  الثانيـع  ـ والضيـيع
لتـا قمـا اسـبص يـي الحيـاة   وتنتتـي  ـذه  الم ـازي  تتكمـي حـضن تضـرن  ـذه الاـرااء إلـى هللا الضـا م علـى اـ  ن ـ  ل

يـي اآل ـرة   ويـي مضاكلـع مـا  لتـذه ال ريـع يـي الـدنيا وال:ـذاب األشـق الم تـرين ال ولـع كتصـوير ال:ـذاب الـذي ينتظـر
  من أمن وسفم ! المتضضن ينتظر

ال ي:لـم يـي األرض ي  قمـا أيمن  و اا م على ا  ن   قما اسبص ي وُّ:لـوا هلل شـرااء   ا :سـمو م   أم تنبرونـ )
ومـن ييـل  هللا يمـا لـ  مـن  ـاه   لتـم  , السـبض  أم قظـا ر مـن الضـول ي كـ  زيـن للـذين ا ـروا مكـر م ل وصـدوا عـن

  وما لتم من هللا من وا (    , أشق عذاب يي الحياة الدنيا ل ول:ذاب اآل رة

اتضــوا   وعضبــى  الــذين مثــ  ال نــع التــي وعــد المتضــون ت ــري مــن تحتتــا األنتــار أكلتــا ها ــم وظلتــا   تلــك عضبــى)
  الكايرين النار(   
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ولكــن  . وال تــر بص يــي الســرســبحان  راضـب علــى اــ  ن ـ  ل مســيطر علضتــا يـي اــ  حــال ل عـالم قمــا اسـ وهللا
صـورة ترت:ـد  -لريضـع الضـرآن  علـى -الت:بضـر الضرآنـي المصـور ياـاص الرااقـع والسـيطرة وال:لـم يـي صـورة حسـيع 

  لتا ال را ص:

  أيمن  و اا م على ا  ن   قما اسبص(   )

نـ  هللا ! يأيـع ن ـ  ال إ ? ك  ن   أن علضتا حارسا اا مـا علضتـا ماـريا مراابـا يحاسـبتا قمـا اسـبص   ومـن يلتتصور
الباـري الــذي يتـأثر قالحسـيات أكثـر ممــا  لـإلهراو ترت:ـد لتـذه الصـورة و ـي يــي  اتتـا حـق ل إنمـا ي ســمتا الت:بضـر

  يتأثر قالت ريديات  

 
 

 ِقَظـاِ رت  ُروَنـُ  ِقَمـا اَل َيْ:َلـُم ِيـي اأَلْرِض َأمُاْ  َسـم وُ ْم َأْم تَُنب ِ  ُشَرَكاء ُ َو َادِ م  َعَلى ُا ِ  َنْ  ت ِقَما َاَسَبْص َوََُّ:ُلوْا ِل ِ  َأَيَمنْ 

ـَن اْلَضـْوِل َكـْ  ُزيِ ـَن ِللَّـِذيَن َاَ ـُروْا َمْكـُرُ مْ  واْ  مِ  ُ َيَمـا َلـُ  ِمـْن َ ـاهت ) َوُصـد  ـِبضِ  َوَمـن ُيْيـِلِ  للا  َعـَذاب  ِيـي  لَُّتـمْ  (33َعـِن السَّ
ْنَيا َوَلَ:َذاُب اآلِ َرِة  ِ ِمن َوا ت ) َلُتم َأَشق  َوَمااْلَحَياِة الد  َن للا    (34مِ 

الاــا ص  الماــتد كــذلك ي ثــم ي :لــون هلل شــرااء ي!  نــا يبــدو تصــريتم مســتنكرا مســتغربا يــي ظــ   ــذا أيــذلك
  المر وب  

  وُّ:لوا هلل شرااء(   )

  الضا م على ا  ن   قما اسبص ل ال ت لص من  وال تروغ   هللا

النكــرات التــي ال  منزلــع م تولــع   واــد تكــون لتــم أســماء   ولكــن الت:بضــر  نــا ينــزلتم ا :ســمو م(! يــإنتم نكــرات)
  ت:ر  أسماا ا  

ي:لمــ  هللا ي يت:لمــون أن  ال أم تنبرونـ  قمــا ال ي:لــم يـي األرض ي(    يــا للــتتكم ! أم إنكـم أنــتم قاــر ت:لمـون مــا)
ي راون على تصور ا   ومـع  ـذا يتـم يضولونتـا ال  هعو    ناو آلتع يي األرض ل و اب  ذا عن علم هللا ي! إنتا

   ناو آلتع ل يضدعون وُّوه ا واد ن اه هللا ! ليسص كلسان الحال ل حضن يضول هللا أن

  أم قظا ر من الضول ي( )

يتناولتـا النـاس  قحضـث وُّوه ـا قكـفم سـطحي لـي  وراءه مـدلول   و ـ  ايـيع األلوهيـع مـن الت ا ـع والتـزل تـدعون 
  ي! قظا ر من الضول
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   ذا التتكم قالتضرير ال اه ال اص : وينتتي

  ك  زين للذين ا روا مكر م ل وصدوا عن السبض  ل ومن ييل  هللا يما ل  من  اه(   )

يحضـص علـضتم سـنع هللا  , التـد  إ ن أن  ؤالء ا روا وستروا أهلع ا يمان عنتم وسـتروا ن وسـتم عـن هال ـ  يالمسألع
ضــد الــدعوة حسـن وُّمضــ  ل يصــد م  ــذا عــن  وتـدكضر م ى صــواب ل وأن مكــر مل وصـورت لتــم ن وســتم أنتــم علـ

هللا ضـفل  ألنـ  سـار يـي لريـق اليـفل يلـن يتديـ  أحـد ل ألن سـنع  سـنع السبض  الواص  المستقيم   ومن تضتيي
  قأسباكتا على العباه   حضص هللا ال تتواف إ ا

  الطبيعيع لتذه الضلوب المنتكسع  ي ال:ذاب: والنتايع

  لتم عذاب يي الحياة الدنيا( )

ي  ـا  الضلـب مـن قااشـع  وإال أصـاكتتم اارعـع يضتـا ل وإن حلـص اريبـا مـن هار ـم يتـو الرعـب والضلـق والتواـع   إن
كـ  حـاه  كــف إهراو للحكمـع الكبــر  وراء  ومواُّتـع ا يمـان عـذاب ل وحضــرة الضلـب كـف لمأنضنــع ا يمـان عـذاب  

  األحدا  عذاب      

  ب اآل رة أشق(   ول:ذا)

   نا كف تحديد للتصور والتاض  كف حدوه   ويترا 

  وما لتم من هللا من وا ( )

  من أ ذه ل ومن نكال    يتم م:رضون كف واايع لما ينزل  كتم من عذاب     يحمضتم

 ســتم قا يمــان واــوا أن الــذين اليــ ع األ ر )المتضــون(    يــي مضاكــ  )ومــا لتــم مــن هللا مــن وا (  المتضــون  وعلــى
التــي وعـدو ا: )مثــ  ال نــع التــي وعــد المتضــون  ال نــع والصـفح يتــم يــي مــأمن مــن ال:ـذاب   كــ  لتــم يــو  األمــن

وماــتد الظــ  الــدا م والثمــر الــدا م ماــتد  -يتــو المتــاع واالســترواح (وظلتــا ت ــري مــن تحتتــا األنتــار أكلتــا ها ــم
  يي مضاك  الماضع  ناو: -وتستري   الن   تطمرن ل 

 
 

َثـ ُ  اْلَكـاِيِريَن  وَُّعْضَبـى ُأُكُلَتـا َهآِ ـم  ِوِظل َتـا ِتْلـَك ُعْضَبـى الَّـِذيَن اتََّضـواْ  األَْنَتـارُ  اْلَ نَّـِع الَِّتـي ُوِعـَد اْلُمتَُّضـوَن َتْ ـِري ِمـن َتْحِتَتـا مَّ
ُأِمـْرُت َأْن َأْعُبـَد للا َ  ِإنََّمـا َك َوِمَن اأَلْحَزاِب َمن ُينِكُر َقْ:َيـُ  ُاـ ْ ِقَما ُأنِزَل ِإَليْ  َيْ َرُحونَ  ( َوالَِّذيَن آَتْضَناُ ُم اْلِكَتابَ 35النَّاُر )
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ا أَْ َواءُ م َقْ:َد َما َُّـاءَو ِمـَن اْلِ:ْلـِم َمـ اتََّبْ:صَ  ( َوَاَذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكمًا َعَرِبي ًا َوَلِرنِ 36َمدِب ) َوِإَلْي ِ  َوال ُأْشِرَو ِقِ  ِإَلْيِ  َأْهُعو
ِ ِمن   (37َواَل َوا ت ) َوِلي ت  َلَك ِمَن للا 

  ال:ذاب و ذه ال نع  ما النتايع الطبيعيع لتؤالء و ؤالء:  لك

  تلك عضبى الذين اتضوا   وعضبى الكايرين النار(   )

  إثبات الوحي والرسالع والوحدانيع و م إنكار الك ار 40 - 36الراقع: الدرس

ومـن الرسـول ]  الضـرآن وايـيع التوحضـد م:ـا يتحـد  عـن مواـف أ ـ  الكتـاب مـنالسيا  مـع ايـيع الـوحي  ويميي
ابلـ  ل و ـو المرُّـع األ ضـر ل أثبـص  الكتـب ص [ ويبضن للرسول أن ما أنزل علي   و الحكـم ال صـ  فيمـا ُّـاءت قـ 

النضيــاء قــ  الرســ  اايــع و ومحــا مــا شــاء محــوه ممــا اــان يضتــا  ُّــاء هللا فيــ  مــا شــاء إثباتــ  مــن أمــور هينــ  الــذي
 منـ  علي  ل ال يطيـع فيـ  أ ـواء أ ـ  الكتـاب يـي ابضـرة وال صـغضرة   أمـا الـذين يطلبـون  أنزل حكمت    يليضف عندما

  آيع ل ياآليات قإ ن هللا وعلى الرسول البفغ  

ال إنمــا أمـرت أن أعبــد هللا و :اـ  آتيــانتم الكتـاب ي رحـون قمــا أنـزل إليــك ل ومـن األحـزاب مــن ينكـر ق:يــ    والـذين
عربيـا ل ولـرن اتب:ـص أ ـواء م ق:ـد مـا ُّـاءو مـن ال:لـم مـا  حكمـا أشرو ق  ل إلي  أهعو ل وإلي  مدب   واذلك أنزلنـاه

 ولضـد أرسـلنا رسـف مـن ابلـك ل وُّ:لنـا لتـم أزواُّـا و ريـع ل ومـا اـان لرسـول أن يـأتي . وا  لك مـن هللا مـن ولـي وال

وإمـا نرينــك ق:ـض الــذي  . مـا ياـاء ل ويثبــص ل وعنـده أم الكتــابإال قــإ ن هللا   لكـ  أُّــ  اتـاب   يمحــو هللا  قديـع
  ن:د م أو نتويضنك ل يإنما عليك البفغ ل وعلضنا الحساب    

األساســيع يــي  الضواعــد ال ريــق الصـاه  مــن أ ـ  الكتــاب يــي االستمسـاو كدينــ  ل ي ـد يــي  ـذا الضــرآن مصـدا  إن
وهرسـتا مـع ا كبـار والتضـدير ل وتصـور اآلصـرة  , ي سـبضت  واتبتـاعضضدة التوحضد و اما ي د االعتـرا  قالـديانات التـ

 يمن ثم ي رحون ويؤمنون   والت:بضـر قـال رح  نـا حقيضـع ن سـيع يـي الضلـوب . ُّمي:ا الواحدة التي تربط المؤمنضن قال

    ل    ال ديد و و يرح االلتضاء على الحق ل وزياهة اليضضن قصحع ما لديتم ومؤازرة الكتاب الصافيع

  ومن األحزاب من ينكر ق:ي (   )

الغـرض  ـو  اـر  ـذا  ألنـ  من أ   الكتاب والماراضن     ولم يذار السـيا   ـذا الـب:ض الـذي ينكرونـ  ل األحزاب
  ا نكار للره علي :

  ا :إنما أمرت أن أعبد هللا وال أشرو ق    إلي  أهعو ل وإلي  مدب(   )

  وة ل ول  وحده المدب  وحده العباهة ل وإلي  وحده الدع يل 
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الكامـ  قكامــ   استمســاك  أمـر الرســول ] ص [ أن ي:لـن منت ـ  يـي مواُّتـع مـن ينكـر ق:ــض الكتـاب ل و ـو واـد
أم أنكر يريق منتم ق:يـ     لـك أن مـا أنـزل إليـ   , الكتاب الذي أنزل إلي  من رب  ل سواء يرح ق  أ   الكتاب ال 

  و و م توم ل  تماما ل وإلي  يرُّع ما هام  و حكم هللا األ ضر يي ال:ضضدة: ال:ربيع  و الحكم األ ضر ل نزل كلغت 

  واذلك أنزلناه حكما عربيا(   )

  ولرن اتب:ص أ واء م ق:د ما ُّاءو من ال:لم ما لك من هللا من ولي وال وا (   )

و ـذا التتديـد الموُّـ  إلـى  . ُّـاءو  ـو ال:لـم اليضـضن ل ومـا يضولـ  األحـزاب أ ـواء ال تسـتند إلـى علـم أو يضـضن يالـذي
االنحـرا  عنتـا ل حتـى ولـو اـان مـن الرسـول ل  يـي الرسـول ] ص [ أكلـ, يـي تضريـر  ـذه الحقيضـع ل التـي ال تسـام 

  وحاشاه علي  الصفة والسفم  

  كان  ناو اعتراض على قاريع الرسول يضد اان الرس  التم قارا: وإ ا

 
 

ـن َابْ  َوَلَضـدْ  يَّـعً  ِلـَك َوََُّ:ْلَنـا َلُتـْم َأْزَواُّـاً َأْرَسـْلَنا ُرُسـًف مِ  َأَُّـ ت ِاتَـاب   ِلُكـ  ِ  َوَمـا َاـاَن ِلَرُسـولت َأن َيـْأِتَي ِقدَيـعت ِإالَّ ِقـِإْ ِن للا ِ  َوُ رِ 
  (39اْلِكَتاِب ) ُأم   ( َيْمُحو للا ُ َما َيَااُء َوُيْثِبُص َوِعنَدهُ 38)

  اُّا و ريع(   ولضد أرسلنا رسف من ابلك ل وُّ:لنا لتم أزو )

  :هللا كان االعتراض قأن  لم يأت قااراع ماهيع ل يذلك لي  من شأن  إنما  و شأن وإ ا

  وما اان لرسول أن يأتي قديع إال قإ ن هللا(   )

  ما تضتيي  حكمت  وعندما يااء   ويق

كتاقـا ل و ـذا  ـو  تـرةي كـان  نـاو  ـف  ُّز ـي كـضن مـا أنـزل علـى الرسـول ومـا عليـ  أ ـ  الكتـاب ل يـإن لكـ  وإ ا
  الكتاب األ ضر:

  لك  أُّ  اتاب   يمحو هللا ما يااء ويثبص وعنده أم الكتاب(   )

ومـا يمحـوه   ي:نـ   يثبتـ  انضيص حكمت  يمحوه ل وما  و نايع يثبت    وعنـده أصـ  الكتـاب ل المتيـمن لكـ  مـا يما
  راه لماضرت  وال اعتراض   وال صدر الكتاب ال  ل و و المتصر  في  ل حسبما تضتيي حكمت  ل

يـإن  ـذا ال يغضـر مـن  , أ ـذ م هللا يـي حيـاة الرسـول ] ص [ قاـيء ممـا أوعـد م ل أو تويـاه إليـ  ابـ   لـك وسـواء
  األمر شضرا ل وال يبدل من لبي:ع الرسالع ولبي:ع األلوهيع:

This file was downloaded from QuranicThought.com



     نرينك ق:ض الذي ت:د م أو نتويضنك ل يإنما عليك البفغ ل وعلضنا الحساب  وإما

إلـى هللا لـي  علـضتم إال أن  الـدعاة  ذا التوُّيـ  الحاسـم مـا فيـ  مـن كيـان لبي:ـع الـدعوة ولبي:ـع الـدعاة     إن ويي
يبلغــوا كتــا إال مــا ياــااه هللا   امــا أنــ  لــي  لتــم أن  أن يــؤهوا تكــالير الــدعوة يــي اــ  مراحلتــا و ولــي  علــضتم

الاضبــع ل إ ا رأوا اــدر هللا يبطــيء كتــم عــن الغلــب الظــا ر ياــ:روا قال اــ  و  أن يســت: لوا  طــوات الحراــع ل وال
  األرض ل إنتم هعاة وليسوا إال هعاة   يي والتمكضن

  ادرة هللا المطلضع وتتديد منكري النبوة 43 - 41الاام : الدرس

يتـنضص  - سـد تبطـر وتك ـر وت حـضن -يد هللا الضويع لباهيـع اآلثـار فيمـا حـولتم ل يتـي تـأتي األمـم الضويـع الغنيـع  وإن
را:ــع مــن األرض ضــيضع ق:ــد أن اانــص  ات  يــي مــن اوتتــا وتــنضص مــن ثرا تــا وتــنضص مــن اــدر ا و وتحصــر ا

  يف م:ضب لحكم  ل وال كد ل  من الن ا  : قاالنحسار سلطان و ات امتداه ل وإ ا حكم هللا علضتا

  الحساب     سريع كم  ل و ويروا أنا نأتي األرض تنضصتا من ألرايتا ! وهللا يحكم ال م:ضب لح أولم

  و أعظم اضدا: تدكضرا  م قأشد مكرا وال تدكضرا وال اضدا ممن اان ابلتم   يأ ذ م هللا و و أحكم وليسوا

  لمن عضبى الدار(    الك ار واد مكر الذين من ابلتم هللف المكر ُّمي:ا   ي:لم ما تكسب ا  ن   ل وسي:لم)

والاتـام   وياـتد هللا مكتفيـا  البـدء للرسـالع   واـد كـدأ ا قإثبـات الرسـالع   يضلتضـي السـورة قحكايـع إنكـار الك ـار وياـتم
  وبك  اتاب: الكتاب قاتاهت    و و الذي عنده ال:لم المطلق كتذا

  . (الكتاب ويضول الذين ا روا:لسص مرسف   ا :ك ى قال شتضدا كضني وبضنكم ل ومن عنده علم)

إيضاعـات مطـرهة مـؤثرة  عليـ  ب الباـر  يـي أرُّـاء الكـون ل وأرُّـاء الـن   ل ووا:ـصالسورة واـد لويـص قالضلـ وتنتتي
وُّــاء كتــا الاتــام ل والتــي يحســم كتــا اــ  ُّــدل ل  المطلـع عميضـع   وتراتــ  ق:ــد  لــك إلــى شــتاهة هللا التــي ُّــاء كتــا

  وينتتي ق:د ا ا  افم    

  على ت سضر سورة الرعد ت:ضضب

واـان مـن حـق  ـذه  . . ال:ضضـدة ضـدة ا سـفميع ل وللمـنتج الضرآنـي يـي عـرض  ـذهي ـي السـورة م:ـالم لل:ض . . وب:ـد
تديق السيا  الضرآنـي يـي  ـذه السـورة كتلـك الوا ـات و  نضطع الم:الم أن نضف عند ا يي مواض:تا و لوال أننا آثرنا أال

  أمامتا متمتلضن ! لنضف وأن نبضضتا إلى النتايع

أن نضـف عنـد ا اآلن  ينرُّـو ة يـي سـيااتا إلـى تلـك الم:ـالم إشـارات سـري:ع وأشـرنا يـي أثنـاء اسـت:راض السـور  واـد
  وا ات ألول قضدر المستطاع  
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  وهللا المست:ان     . .

كــ  أولرــك يــدل هاللــع  . ايتتــاح الســورة ل ولبي:ــع الموضــوعات التــي ت:ال تــا ل واثضــرا مــن التوُّضتــات يضتــا   إن
وأنتـا نزلـص يـي يتـرة  -والمصـاحف  الروايـات امـا ُّـاء يـي ق:ـض وليسـص مدنيـع -واضـحع علـى أن السـورة مكيـع 

كمــا اثــر يضتــا للــب الاــوار  مــن الرســول ] ص [  ; الماــراضن اشــتد يضتــا ا عــراض والتكــذيب والتحــدي مــن
ممـا ااتيـى حملـع ضـامع تسـتتد  تثبضـص الرسـول ] ص [ ومـن م:ـ  علـى  ; قـ  واسـت: ال ال:ـذاب الـذي ينـذر م

 , مـن ربـ  ل يـي وُّـ  الم:ارضـع وا عـراض ل والتكـذيب والتحـدي و واالسـت:فء كتـذا الحـق إليـ  الحـق الـذي أنـزل

واالعتضاه قأنتـا  ـي وحـد ا الحـق  ; وااللت اء إلى هللا وحده و وإعفن وحدانضت  إلتا وربا و والثبات على  ذه الحقيضع
يـي الكـون الـ  ل ويـي أن سـتم ل  كـدال    ـذا الحـق الماـراضن ل متمـا اـذب كتـا الماـراون   امـا تسـتتد  مواُّتـع

مـع حاـد ُّميـع  ـذه المـؤثرات وماالبـع الكضنونـع الباـريع كتـا  طاقـا مـؤثرا  ; كـذلك ويـي التـاري  الباـري وأحداثـ 
  ا يضاع اوي الداللع   عمضق موحيا

حـدي ل قـ  ل والت والتكـذيب نما آل من التواضـدات علـى أن  ـذا الكتـاب  ـو وحـده الحـق و وأن ا عـراض عنـ  ل و ذه
  الحقيضع الكبضرة: تلك وبطء االست اقع ل ووعورة الطريق     التا ال تغضر شضرا من

  تلك آيات الكتاب ل والذي أنزل إليك من ربك الحق ل ولكن أكثر الناس ال يؤمنون( )

وإن علـى ظلمتـم ل  للنـاس ويسـت: لونك قالسـضرع ابـ  الحسـنع واـد  لـص مـن اـبلتم المـثفت ل وإن ربـك لـذو مغ ـرة)
  إنما أنص منذر ل ولك  اوم  اه(  ! رب  ربك لاديد ال:ضاب   ويضول الذين ا روا:لوال أنزل علي  آيع من

المـاء لضبلـ, يـاه ومـا  ـو  إلـى ل  هعوة الحق ل والذين يدعون مـن هونـ  ال يسـت ضبون لتـم قاـيء ل إال اباسـط افيـ )
  كبالغ  ل وما هعاء الكايرين إال يي ضفل( 

فيمكـث يـي األرض   اـذلك  النـاس ييرب هللا الحق والبال    يأما الزبد يضـذ ب ُّ ـاء ل وأمـا مـا ين ـع كذلك . . .)
  ييرب هللا األمثال(   

  . ي:لم أنما أنزل إليك من ربك الحق امن  و أعمى ي إنما يتذار أولو األلباب   أيمن

مـن أنـاب   الـذين آمنـوا  إليـ  مـن ياـاء ويتـديويضـول الـذين ا روا:لـوال أنـزل عليـ  آيـع مـن ربـ  ! اـ :إن هللا ييـ  )
  . .(الضلوب وتطمرن الوبتم كذار هللا   أال كذار هللا تطمرن

قـالرحمن   اـ : و  يك ـرون  كـذلك أرسـلناو يـي أمـع اـد  لـص مـن ابلتـا أمـم لتتلـو علـضتم الـذي أوحضنـا إليـك   و ـم)
  ربي ل ال إل  إال  و ل علي  توالص ل وإلي  متاب(   
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إنمــا أمـرت أن أعبــد هللا وال :اـ  آتيــانتم الكتـاب ي رحـون قمــا أنـزل إليــك ل ومـن األحـزاب مــن ينكـر ق:يــ    والـذين
عربيـا   ولـرن اتب:ـص أ ـواء م ق:ـد مـا ُّـاءو مـن ال:لـم  حكمـا أشـرو قـ  ل إليـ  أهعـو ل وإليـ  مـدب   واـذلك أنزلنـاه

  . . مالك من هللا من ولي وال وا 

  أو نتويضنك ل يإنما عليك البفغ وعلضنا الحساب(   وإما نرينك ق:ض الذي ن:د م )

  . .(الكتاب ويضول الذين ا روا:لسص مرسف   ا :ك ى قال شتضدا كضني وبضنكم ومن عنده علم)

يتحـدون كتـا رسـول هللا  الماراون  نلم  يي  ذه الطا  ع من اآليات التي أورهنا ا لبي:ع المواُّتع التي اان و كذا
التوُّيـ  الربـاني إزاءه علـى لبي:ـع ال تـرة التـي نزلـص  وهاللـع تا  ذا الضرآن و ثم هاللع  ذا التحدي] ص [ ويتحدون ك

  . المكي يضتا السورة من ال:تد

األعـراض والتكـذيب  مواُّتـع يـي -اللمحات البـارزة يـي التوُّيـ  الربـاني الربـاني لرسـول هللا ] ص [ أن ي تـر  ومن
و ـو أنـ  ال إلـ  إال هللا ل وال رب إال هللا ل وال  ; كامف قالحق الذي م:  -ريق والتحدي وبطء االست اقع ووعورة الط

 م موعع  و الواحد الضتار ل وأن الناس مرهوهون إلي  يإما إلى ُّنع وإما إلى نار     و ي هللا م:بوه إال هللا ل وأن

ويترضـا ا قكتمـان شـيء مـن  يصـان:تاف الحضـا ق التـي اـان ينكر ـا الماـراون ويتحدونـ  يضتـا     وأال يتبـع أ ـواء م
هللا لـو اتبـع أ ـواء م يـي شـيء مـن  ـذا مـن ق:ـد مـا ُّـاءه  مـن  ذا الحق أو تأُّضـ  إعفنـ  ! مـع تتديـده قمـا ينتظـره

  من ال:لم !    

ي وز لتـم االُّتتـاه يضتـا  ال اللمحع البارزة تكاف ألصحاب الدعوة إلى هللا عن لبي:ع منتج  ذه الدعوة التي و ذه
منتـا شـضرا      واوأال يا ـوا منتـا شـضرا ل وأال يؤُّلـ , الـدين ي أن علضتم أن ي تـروا قالحضـا ق األساسـيع يـي  ـذا! و 

اتبـاع إال هلل  وال أن  ال ألوهيع وال ربوبيع إال هللا   ومن ثم يف هينونـع وال لاعـع وال  يـوع:الحضا ق ويي مضدمع  ذه
وأيا اان ا عـراض مـن المكـذكضن والتـولي  ; والتحدي اانص الم:ارضع     يتذه الحقيضع األساسيع ي ب أن ت:لن أيا

ولــي  مـن "الحكمــع والموعظـع الحســنع " إ  ـاء ُّانــب مـن  ــذه  . . كـذلك و وأيـا اانـص وعــورة الطريـق وأ طار ــا
 الطوا ضـص يـي األرض يكر ونـ  أو يـؤ ون الـذين ي:لنونـ  ! أو ي:رضـون قسـبب  عـن  ـذا ألن الحقيضـع أو تأُّضلـ  ل

يكتمـون شـضرا مـن حضا ضـ   الـدين أو يكضـدون لـ  وللـدعاة إليـ  ! يتـذا الـ  ال ي ـوز أن ي :ـ  الـدعاة إلـى  ـذا , لـدينا
والســلوو والتتـذيب الروحــي ل مت نبــضن  يــب  واأل ـف  األساسـيع أو يؤُّلونــ  و وال أن يبــدأوا مـثف مــن الاــ:ا ر

بيــع ل ومــن ثــم توحضــد الدينونــع والطاعــع والايــوع األلوهيــع والربو  وحدانيــع لوا ضــص األرض لــو كــدأوا مــن إعــفن
  ! وحده واالتباع هلل

كمـا سـار كتـا سـضدنا محمـد ]  هللا  ذا لتو مـنتج الحراـع كتـذه ال:ضضـدة امـا أراهه هللا سـبحان  و ومـنتج الـدعوة إلـى إن
لـك المـنتج     الطريـق و ولـي  لـ  أن يـنتج  ضـر    ـذا ص [ كتوُّيـ  مـن ربـ      يلـي  لـداع إلـى هللا أن يتنكـب

  حسب الدعاة إلى  ذا الدين واايضتم شر الطوا ضص ! و و متك   كدين  ل -ق:د  لك  -وهللا 
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وبـضن اتـاب الكـون الم تـوح  - الضـرآن و و  ـذا -الضرآني يي الدعوة ي مع كضن الحديث عن اتاب هللا المتلو  والمنتج
ا فيـ  مـن هال ـ  شـا دة قسـلطان هللا وتضـديره وتـدكضره   قمـ ; الباـريع و وي :ـ  الكـون ق ملتـ  مصـدر إيحـاء للكضنونـع

أييـا  والتـدكضر س   التاري  الباري ل وما يح ظ  من هال   نالضع قالسـلطان والتضـدير الكتاكضن كما ييم إلى  ذين
  حستا والبتا وعضلتا ُّمي:ا ! ياالب   ويواُّ  الكضنونع الباريع كتذا ال  ويأ ذ علضتا أاطار ا ُّمي:ا و و و

يـي  -الضرآنـي  الكتـاب عضـب -السـورة تحـوي الكثضـر مـن النمـا آل البـا رة يـي عـرض صـ حات الكتـاب الكـوني  و ـذه
  مواُّتع الكضنونع الباريع ق ملتتا     و ذه ق:ض  ذه النما آل:

  . يؤمنون  تلك آيات الكتاب   والذي أنزل إليك من ربك الحق ل ولكن أكثر الناس ال . آلمر

كــ  ي ــري ألُّــ   والضمــر ماوات قغضــر عمــد ترونتــا و ثــم اســتو  علــى ال:ــِر و وســار الاــم الــذي ريــع الســ هللا
الــذي مــد األرض ل وُّ:ــ  يضتــا رواســي  و ــو مسـمى ل يــدكر األمــر ل ي صــ  اآليــات ل ل:لكــم كلضــاء ربكــم توانــون  

لضـوم يت كـرون   ويـي يغاـى اللضـ  النتـار ل إن يـي  لـك آليـات  , اثنـضن وأنتارا ل ومن ا  الثمرات ُّ:  يضتا زوُّضن
 يسـضى قمـاء واحـد ل -صــنوان و ضـر صـنوان  -وُّنـات مـن أعنـاب ل وزرع ل وناضـ   , مت ـاورات األرض اطـع

  ق:يتا على ق:ض يي األك  ل إن يي  لك آليات لضوم ي:ضلون     ون ي 

يـي الالـق وا ناـاء ل  - سـبحان  -السيا   ذه الماا د الكونيع ل ليحض  الكون ال  شا دا نالضا قسـلطان هللا  يحاد
كلتـا ل ثـم يسـتكثرون ايـيع الب:ـث والناـأة األ ـر  ل  الاـوا د والتضدير والتدكضر   ثم ي: ب من أمر اـوم يـرون  ـذه

   ذه الحقيضع الضريبع     الضريبع يي ظ  تلك الماا د ال: ضبع     يضرر ويكذكون قالوحي من أُّ  أن 

وأولرـك األ ــفل يــي  , كــربتم نـا ل ــي  لـق ُّديــد ي أولرــك الـذين ا ــرواوإن ت: ـب ي: ــب اولتم:أ ـذا انــا تراقــا أ )
  أعنااتم ل وأولرك أصحاب النار  م يضتا  الدون(   

مـن  ي تـ  ل ويرسـ   والمف كـع الذي يريكم البر   ويا ولم:ا ل وينايء السـحاب الثضـال   ويسـب  الرعـد قحمـده  و
  الصواعق فيصضب كتا من يااء          

و ـم ياـا دون آثـار  , ه الص حع مـن الوُّـوه الكـوني لي: ـب مـن أمـر اـوم ي ـاهلون يـي هللا وياـراون قـ  ذ ي:رض
سـبحان   -العبـاه فيـ  و وع ـز اـ  مـن عـداه  ألمـر ربوبضت  وادرت  وسلطان  ل وهينونع الكـون لـ  ل وتصـري   وتـدكضره

  عن الالق والتدكضر والتضدير: -

يسـت ضبون لتـم قاـيء إال  ال لمحال   ل  هعوة الحق ل والـذين يـدعون مـن هونـ و م ي اهلون يي هللا ل و و شديد ا)
الكــايرين إال يــي ضــفل   وهلل يســ د مــن يــي  هعــاء ومــا -ومــا  ــو كبالغــ   -كباســط افيــ  إلــى المــاء لضبلــ, يــاه 

   واآلصــال     اــ :من رب الســماوات واألرض ي اـــ :هللا قالغــدو الســماوات واألرض لوعــا وار ــا ل وظفلتــم
 ال يملكون ألن ستم ن :ا وال ضرا ي ا :   يستوي األعمى والبصضر ي أم    تسـتوي  أولياء ا :أياتاذتم من هون 
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كـ  شـيء ل و ـو الواحـد   ـالق والنـور ي أم ُّ:لـوا هلل شـرااء  لضـوا االضـ  يتاـاق  الالـق علـضتم ي اـ :هللا الظلمـات
  الضتار( 

الاـام  ال:مضـق و  قـالمنطق ضـدرة وموحيـات ا يمـان ل ياالـب ال طـرةيسـتحض  الكـون م:رضـا قـا را لـدال   ال و كـذا
  البالنع والظا رة ل يي تناسق ع ضب   ا هراو وياالب الكضنونع الباريع ُّملع ل قك  ما يضتا من او  

والضتـر  والسـلطانوالتيمنع ييير إلى ص حات الكتاب الكوني ل ص حات التاري  ا نساني و وي:رض آثـار الضـدرة ثم
  :ا نسان التضدير والتدكضر يي حياةو 

  ويست: لونك قالسضرع اب  الحسنع واد  لص من ابلتم المثفت !( )

عـالم الغضـب والاــتاهة  . هللا ي:لـم مـا تحمـ  اـ  أنثـى ل ومـا ترـيض األرحـام ومـا تـزهاه ل واـ  شـيء عنــده قمضـدار)
مسـتاف قاللضـ  وسـارب قالنتـار لـ  م:قبـات   ـو الكبضر المت:ال   سـواء مـنكم مـن أسـر الضـول ومـن ُّتـر قـ  ل ومـن

إن هللا ال يغضـر مـا قضـوم حتـى يغضـروا مـا قأن سـتم ل وإ ا أراه  , هللا مـن أمـر -يح ظونـ   -مـن كـضن يديـ  ومـن  ل ـ  
  مره ل  ل وما لتم من هون  من وال(    يف هللا قضوم سوءا

  اآل رة إال متاع(    يي وما الحياة الدنياهللا يبسط الرز  لمن يااء ويضدر ل ويرحوا قالحياة الدنيا ل )

هللا ل إن هللا ال يالــف  وعــد يـزال الــذين ا ـروا تصــضبتم قمـا صــن:وا اارعـع أو تحـ  اريبــا مـن هار ــم حتـى يــأتي وال
  ثم أ ذتتم ل يكير اان عضاب ي   , ك روا المي:اه   ولضد استتز  ء كرس  من ابلك ل يأملضص للذين

  الحساب   سريع رض ننضصتا من ألرايتا ي وهللا يحكم ال م:ضب لحكم  ل و ويروا أنا نأتي األ أولم

  لمن عضبى الدار !(  الك ار واد مكر الذين من ابلتم ل هللف المكر ُّمي:ا ل ي:لم ما تكسب ا  ن   ل وسي:لم)

وموحيـات ل تاالـب  مـؤثرات إلـى يحاـد المـنتج الضرآنـي  ـذه الاـوا د والـدال   يـي التـاري  الباـري و ويحضلتـا و كـذا
  الكضنونع الباريع ق ملتتا يي تناسق واتسا   

هعـوة تاالـب الكضنونـع  - علـى قصـضرة -من  ذا الحاد على م:لم من م:الم  ذا المنتج يي الدعوة إلـى هللا  ونضف
 لتــام ُّانـب ال كـر والــذ ن ل أو ُّانـب ا . . المدراـع الباـريع ق ملتتـا ل وال تاالــب يضتـا ُّانبـا واحــدا مـن اوا ــا

  . . والبصضرة ل أو ُّانب الح  والا:ور

ابـ  االت ـاه إلـى أي مصـدر  , هللا الضرآن ينبغي أن يكون  و اتاب  ذه الدعوة ل الذي ي:تمد عليـ  الـدعاة إلـى و ذا
النـاس ل وايـر يواظـون الضلـوب الغافيـع ل وايـر  يـدعون  سـواه   والـذي ينبغـي لتـم ق:ـد  لـك أن يت:لمـوا منـ  ايـر

  رواح الاامدة  يحضون األ
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كـدروب ن سـ  ومنحنياتتـا    الابضر الذي أوحى كتذا الضرآن  و هللا ل  الق  ذا ا نسان ل ال:ليم قطبي:ع تكوين  ل إن
وربوبضتـ  وحاكمضتـ   -سـبحان   -البـدء كتضريـر ألوهيـع هللا  يـي   وامـا أن الـدعاة إلـى هللا ي ـب أن يتب:ـوا مـنتج هللا

 علـى  لـك -أن يسلكوا إلى الضلوب لريق  ذا الضـرآن يـي ت:ريـر النـاس كـربتم الحـق  ي ب وسلطان  و يإنتم اذلك

  وسلطان      المت رهة كيما تنتتي  ذه الضلوب إلى الدينونع هلل وحده ل واالعترا  كربوبضت  - النحو

ولبي:ـع الرسـول  , الرسـالع الناس كربتم الحق ل ون ي ا  شبتع شرو ل ي:نـي المـنتج الضرآنـي كبيـان لبي:ـع ولت:رير
مـن ابـ  ل مـن ُّـراء الالـط كـضن لبي:ـع  الكتـاب      لـك أن انحرايـات اثضـرة يـي التصـور االعتضـاهي ُّـاءت أل ـ 

 صـا ص  -عليـ  السـفم  -حضث  ل:ص علـى  يسـى  -النصرانيع  ال:ضا د وبااصع يي -األلوهيع ولبي:ع النبوة 
  لـك ي متا ـع مـن الافيـات ال:ضضديـع المذ بيـع قسـببوه ـ  أتبـاع شـتى الكنـا   يـ ; الربوبيـع األلوهيـع و صـا ص

  الالط المنايي للحقيضع  

يـي  لـك التيـ  و  الوثنيـات تكـن عضا ـد النصـار  وحـد م  ـي التـي ه لـص يـي تلـك المتا ـع و يضـد  بطـص شـتى ولـم
الكاـفيع يصـ  كـضن النبـوة والتنبـؤات  وب:يـتا وتصورت للنبوة ص ات  اميع و ق:يتا يص  كضن النبـوة والسـحر !

  ! الافيع ! وب:يتا يص  كضن النبوة وال ن واألرواح

الرسـول ] ص [ أن  مـن من  ذه التصورات اان ياالج الوثنيع ال:ربيع     من أُّ   ذا اـان ق:يـتم يطلـب واثضر
كمــا أنتــم اـانوا يرمونــ  ] ص [ قأنــ   ! م:ضنـع ينبـرتم قالغضــب ! وب:يـتم اــان يضتــرح أن يصـنع لتــم  ــوار  ماهيـع

وب:يـتم اـان يطلـب أن يكـون م:ـ  ملـك       إلـى آ ـر  ـذه  - ! أي على صلع قال ن -ل وبأن  "م نون"  ساحر
  التي اانص متلبسع قالتصورات الوثنيع عن لبي:ع النبي ولبي:ع النبوة ! واالتتامات المضترحات والتحديات

الرسـالع ولبي:ـع الرسـول و  لبي:ـع و وعـن ُّاء  ذا الضرآن لي لي الحقيضع ااملع عن لبي:ع النبوة ولبي:ع النبـي ولضد
وحقيضــع ال:بوهيـع التــي تاـم  اــ  مـا  لــق هللا واـ  مــن  - ســبحان  -وعـن حقيضـع األلوهيــع المتمثلـع يــي هللا وحـده 

يتـم  بـاه صـالحون و وليسـوا  لضـا آ ـر  ضـر الباـر و ولـي  لتـم مـن  صـا ص  ;  لـق و ومـنتم أنبيـاء هللا ورسـل 
 ولـي  -سـبحان   -لى اتصال ق:والم ال ن والا ـاء المسـحور ! إنمـا  ـو الـوحي مـن هللا ع وليسوا األلوهيع شيء و

واـع علـضتم اال تيـار ل  , الباـر يتم قاـر مـن -إال قإ ن هللا حضن يااء  -لتم وراءه شيء من الضدرة على الاوار  
  هللا    لق ابفيع -سبحان   -وبضضص لتم قاريتتم وعبوهيتتم هلل 

ال:ضـول واأليكـار مـن  وتالـيص نمـا آل مـن ت ليـع لبي:ـع النبـوة والرسـالع و وحـدوه النبـي والرسـول و ـذه السـورة  ويـي
عضا ـد أ ـ  الكتـاب مـن ابـ  و ورهتتـا إلـى الوثنيـع  أيسـدت رواسب الوثنيات التا و وتحرير ا من تلك األسالضر التـي

  قأو امتا وأسالضر ا !

يلسـفيا "مضتايضزيقيـا" اانـص  اقحثـ وال لوااعيع و ولم تكن ُّدال   نيا لكانص تلك الت ليع تواُّ  تحديات الماراضن ا واد
  "حراع " تواُّ  "الوااع" وت ا د م ا دة وااعيع:
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  . ويضول الذين ا روا:لوال أنزل علي  آيع من رب  ! إنما أنص منذر ل ولك  اوم  اه( )

  من أناب(    إلي  ن يااء ويتديويضول الذين ا روا:لوال أنزل علي  آيع من رب  ! ا :إن هللا يي  م)

قـالرحمن ل اـ : و ربـي  يك ـرون  أرسلناو يي أمع اد  لص من ابلتا أمم لتتلو علضتم الذي أوحضنا إليك ل و ـم واذلك
  ل ال إل  إال  و ل علي  توالص ل وإلي  متاب    

إال قـإ ن هللا ل لكـ  أُّـ   قديـع ولضـد أرسـلنا رسـف مـن ابلـك ل وُّ:لنـا لتـم أزواُّـا و ريـع ل ومـا اـان لرسـول أن يـأتي)
  كتاب(   

  وإما نرينك ق:ض الذي ن:د م أو نتويضنك ل يإنما عليك البفغ وعلضنا الحساب(   )

لـ  إال أن يتلـو مـا  ولـي  تت لـى لبي:ـع الرسـالع وحـدوه الرسـول     إنمـا  ـو منـذر ل لـي  عليـ  إال الـبفغ و كـذا
عبـد هلل ل هللا ربـ  ل وإليـ  متاقـ  ومدقـ  و و ـو قاـر   ـو إال قـإ ن هلل   ثـمأوحـي إليـ  ل ومـا اـان لـ  أن يـأتي قااراـع 

 قاــريت  ااملــع قكــ  مضتيــيات الباــريع و امــا يــزاول عبوهيتــ  هلل ااملــع قكــ  ويــزاول مــن الباــر يتــزوآل وينســ  و

  ال:بوهيع     مضتييات

يـي ال يـاء والظـفم ل حـول  المتومـع لضرالنصاعع الكاملـع يـي ال:ضضـدة ا سـفميع تنتتـي تلـك األو ـام واألسـا وبتذه
المحضــرة التــي ح لــص كتــا ال:ضا ــد الكنســيع امــا  التصــورات لبي:ــع النبــوة ولبي:ــع النبــي ل وتالــص ال:ضضــدة مــن تلــك

والتــي ايــص علــى "المســيحيع " منــذ الضــرن األول لتــا أن تكــون إحــد  ال:ضا ــد  ; ح لــص كتــا شــتى ال:ضا ــد الوثنيــع
عبـدا هلل و  المسـي  يضتتا ل ق:د ما اانص عضضدة سماويع على يد المسي  علي  السفم و ت :ـ وحق لبي:تتا الوثنيع يي

  ال يأتي قديع إال قإ ن هللا  

 
 

ـا ُنِرَينَّـَك َقْ:ـَض الَّـِذي َنِ:ـُدُ ْم َأْو َنَتَويََّضنَّـكَ  َوِإن َنـْأِتي اأَلْرَض  َأنَّـا َرْواْ ( َأَوَلـْم َيـ40َعَلْيـَك اْلـَبَفُغ َوَعَلْضَنـا اْلِحَسـاُب ) َيِإنََّمـا مَّ
ُ َيْحُكـُم الَ  ِ اْلَمْكـُر  َاـْبِلِتمْ  ( َوَاـْد َمَكـَر الَّـِذيَن ِمـن41ِلُحْكِمـِ  َوُ ـَو َسـِريُع اْلِحَسـاِب ) ُمَ:ضِ ـبَ  َننُضُصـَتا ِمـْن َأْلَراِيَتـا َوللا  ِلََفِ 

اِر )اْلُك َّ  َوَسَيْ:َلمُ  َُِّمي:ًا َيْ:َلُم َما َتْكِسُب ُا   َنْ  ت  ِ  َكَ ُرواْ  ( َوَيُضوُل الَِّذينَ 42اُر ِلَمْن ُعْضَبى الدَّ َلْسَص ُمْرَسـًف ُاـْ  َاَ ـى ِقـال 
  (43ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب ) َوَمنْ  َشِتضدًا َكْضِني َوَبْضَنُكمْ 

  ننتتي من  ذه الوا ع اب  أن نلم كتلك الل تع البارزة يي اول  ت:الى: وال

  ض الذي ن:د م أو نتويضنك يإنما عليك البفغ وعلضنا الحساب(   وإما نرينك ق:)
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كتـذه ال:ضضـدة      النـاس  ـذا الضـول إنمـا يضـال للنبـي ] ص [ الرسـول الـذي أوحـي إليـ  مـن ربـ    والـف ماالبـع إن
فغ لـي  مـن ا تصاصـ  ! إنمـا عليـ  الـب الـدعوة و فصع  ذا الضول:إن أمر  ـذا الـدين لـي  إليـ   ـو ل ومـدل  ـذه

يملك التدايع   وسواء حضق هللا ق:ض وعده ل  مـن مصـضر الضـوم أو  الذي ولي  علي   دايع الناس   يال وحده  و
علـى   لـك وعد هللا ل يتذا أو  او ال يغضر من لبي:ع متمتـ      الـبفغ     وحسـاكتم ق:ـد تحضضق أهرا  األُّ  اب 

كل  يي  ـذه الـدعوة ويـي اـ   واألمر يد لمتمت    يواُّب  محده لهللا     ولي  ق:د  ذا ت ريد لطبي:ع الدا يع وتحد
  شيء آ ر هلل  

والمصـا ر     لـي  لتـم أن  النتـا ج يـت:لم الـدعاة إلـى هللا أن يتـأهكوا يـي حـق هللا ! إنـ  لـي  لتـم أن يسـت: لوا كـذلك
  لـي  لتـم أن يضولوا:لضـد هعونـا للمتتـدين وللمكـذكضن    ووعضـده يسـت: لوا  دايـع النـاس ل وال أن يسـت: لوا وعـد هللا

علـضتم  إن الضلض  و أو لضـد صـبرنا لـويف يلـم يأ ـذ هللا الظـالمضن قظلمتـم ونحـن أحيـاء !     إال كثضرا يلم يست ب لنا
إنمــا  ــو مــن شــأن هللا !  . ال:بضــد إال الـبفغ     أمــا حســاب النــاس يــي الـدنيا أو يــي اآل ــرة يتــذا لــي  مـن شــأن

  يترو ل  سبحان  ل ي :  في  ما يااء وياتار     أن -حق هللا واعترايا قال:بوهيع ل  تأهقا يي  -يضنبغي 

ال تـاه" لـم يكـن ق:ـد اـد اتـب " مكيع     من أُّ   لك تحده يضتا وظي ع الرسول ] ص [ "قـالبفغ"  لـك أن والسورة
بي:ــع الحرايــع لتــذا الــدين   مفحظتــ  يــي الط تنبغــي و ــذا مــا -ق:ــد الــبفغ  -  يأمــا ق:ــد  لــك يضــد أمــر قال تــاه 

الـدعوة وواا:تـا و وموُّتـع اـذلك لحراـع الـدعوة وواا:تـا     و ـذا  لحراـع يالنصوص في  نصـوص حرايـع و مواكبـع
الحراـع " يــف " البـاحثضن" يـي  ــذا الـدين يـي  ـذا الزمـان   و ـم يزاولـون "البحــث" وال يزاولـون " كثــرة مـا تغ ـ  عنـ 

  الدين ! لتذا الضرآنيع ل وارتبالتا قالوااع الحرايموااع النصوص  -من ثم  -يدراون 

الــدعاة إلــى هللا  متمـع يضــرأون مثـ   ــذا الــنص: )إنمــا عليــك الــبفغ وعلضنــا الحســاب(ثم يأ ـذون منــ  أن واثضـرون 
  يـي أيـن مكانـ -وهللا  -أمـا "ال تـاه" ! يـف أهري  . . ! تنتتي عند البفغ   يإ ا اـاموا "قـالتبلي," يضـد أهوا مـا علـضتم

  تصور  ؤالء !

أن ي طنـوا إلـى أن  ـذا  هون  أن اثضـرين يضـرأون مثـ   ـذا الـنص ل يـف يلغـون قـ  ال تـاه ل ولكـن يضضدونـ  !     كمـا
الضرآنيـع قحراـع الـدعوة ا سـفميع    النصـوص نـص مكـي نـزل ابـ  يـرض ال تـاه   وهون أن يـدراوا لبي:ـع ارتبـاط

إنمـا  ــم يضرأونــ  يــي األورا  و ــم ااعــدون ! و ــذا الــدين ال ي ضتــ   ; ينالــد  لـك أنتــم  ــم ال يزاولــون الحراــع كتــذا
   و كدين الضاعدين ! يما الضاعدون  

و ـذا الـبفغ  ـو أول  . أن)البفغ(يظـ   ـو ااعـدة عمـ  الرسـول ل وااعـدة عمـ  الـدعاة ق:ـده إلـى  ـذا الـدين علـى
يـي  ـذا الـدين ابـ  الحضـا ق ال ر يـع     أي  سـيعاألسا مراتـب ال تـاه   يإنـ  متـى صـ  ل وات ـ  إلـى تبليـ, الحضـا ق

 , والحاكميع هلل وحده منذ الاطوة األولى و وات   إلى ت:بضـد النـاس هلل وحـده والربوبيع متى ات   إلى تضرير األلوهيع

ليــ, هللا ل المبلغــضن التب إلــى واصــر هينــونتتم عليــ  و لــع الدينونــع لغضــره     يــإن ال ا ليــع ال كــد أن تواُّــ  الــدعاة
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 نتاُّـاومـن ثـم ت ــيء مرحلـع ال تـاه يـي حضنتــا ل . . الصـحي  ل قـا عراض والتحـدي ل ثـم قا يــذاء والمكايحـع  

  واذلك ُّ:لنا لك  نبي عدوا من الم رمضن ل وا ى كربك  اهيا ونصضرا(   ):محالع لبيعيا للتبلي, الصحي  ال

   و الطريق       ولي   نالك  ضره من لريق !  ذا

ا نسـان" وحراتـ  وبـضن تحديـد " السورة أمام م:لم آ ر ل و ي تضرر المع ال ص  يي ال:فاع كـضن ات ـاه نضف من ثم
حراتـ  كن سـ  و و لـك مـع تضريـر أن اـ  حـد  إنمـا   ـفل مدل  ومصضره و وتضريـر أن ماـضرع هللا قـ  إنمـا تتحضـق مـن

ضـوع يـي السـورة اافيـع كـذاتتا ل ـفء النصـوص الااصـع كتـذا المو  وم موعـع يضع ويتحضق قضدر مـن هللا  ـاص    
   ذه الضييع الاطضرة     و ذه نما آل منتا اافيع: يي النظرة ا سفميع

لــ  ل ومــا لتــم مــن هونــ  مــن  مــره إن هللا ال يغضـر مــا قضــوم حتــى يغضــروا مــا قأن ســتم ل وإ ا أراه هللا قضـوم ســوءا يــف)
  وال(   

ومثلـ  م:ـ  اليتـدوا قـ  ل  ُّمي:ـا يسـت ضبوا لـ  لـو أن لتـم مـا يـي األرضللـذين اسـت اكوا لـربتم الحسـنى ل والـذين لـم )
  أولرك لتم سوء الحساب ل ومأوا م ُّتنم وبر  المتاه(   

أال كـذار هللا تطمـرن  , هللا اـ :إن هللا ييـ  مـن ياـاء ويتـدي إليـ  مـن أنـاب   الـذين آمنـوا وتطمـرن الـوبتم كـذار)
  الضلوب(   

  لو يااء هللا لتد  الناس ُّمي:ا ي!(    أيلم ييأس الذين آمنوا أن)

  ك  زين للذين ا روا مكر م وصدوا عن السبض  ل ومن ييل  هللا يما ل  من  اه(   )

مـن  ـفل حراـع  وتن ـذ من النص األول مـن  ـذه النصـوص أن ماـضرع هللا يـي تغضضـر حـال اـوم إنمـا ت ـري  وواض 
يـإ ا  ضـر الضـوم مـا قأن سـتم ات ا ـا وعمـف  . وعمليـا غضضـرا شـ:وريا ـؤالء الضـوم قأن سـتم ل وتغضضـر ات ا تـا وسـلواتا ت

أن ستم     يإ ا ااتيى حالتم أن يريد هللا كتم السوء ميـص إراهتـ  ولـم يضـف  من  ضر هللا حالتم ويق ما  ضروا  م
  ولم ي:صمتم من هللا شيء ل ولم ي دوا لتم من هون  وليا وال نصضرا   , لتا أحد

الحسـنى ل ويحضـق لتـم  ــذه  كتـم اكوا لـربتم ل و ضـروا مـا قأن سـتم كتـذه االسـت اقع ل يـإن هللا يريـدإ ا  ـم اسـت  يأمـا
يسـت ضبوا أراه كتـم السـوء ل واـان لتـم سـوء الحسـاب ل  لـم الحسنى يـي الـدنيا أو يـي اآل ـرة ل أو يضتمـا ُّمي:ـا ل يـإ ا

  يوم الحساب ! -مست ضبضن   ضر -ولم تغن عنتم يديع إ ا ُّاءوه 

وأن ماـضرع هللا كتـم إنمـا  ; من النص الثاني أن االست اقع أو عدم االست اقع راُّ:ـع إلـى ات ـا تم وحـراتتم ض ووا
  تتحضق من  فل  ذه الحراع و لك االت اه  
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الـنص: ويتـدي  عضـب الـنص الثالـث يـإن مطل:ـ  يتحـد  عـن لفاـع ماـضرع هللا يـي إضـفل مـن ياـاء   ولكـن أمـا
إليـ  و يضـدل  ـذا علـى أنـ  إنمـا ييـ   ينضـب يضيـي قالتـد  لمـن -سـبحان   -يضرر أن هللا إلي  من أناب       ال  

مسـت ضبا   و لـك ويـق وعـده سـبحان  يـي اولـ : )والـذين ُّا ـدوا  وال من ال ينضب ومن ال يسـت ضب ل وال ييـ  منضبـا
 ت ـري  ه    ـذه الماـضرع التـيالتدايع و لك ا ضفل  ما مضتيى ماـضرت  سـبحان  قالعبـا يتذه يضنا لنتدينتم سبلنا( 

  . وتتحضق من  فل تغضضر العباه ما قأن ستم ل واالت اه إلى االست اقع أو ا عراض

أن المضصـوه  ـو أنـ   يتي  الراقع يضرر أن هللا لو شاء لتد  الناس ُّمي:ا     ويي ظ  م موع النصوص والنص
 يالضتمشـاء أنـ -سـبحان   -التـد    ولكنـ   علـى ملو شـاء سـبحان  لالـق النـاس قاسـت:داه واحـد للتـد  ل أو لضتـر 

 -لليفل و ولم ياأ ق:د  لـك أن يضتـر م علـى التـد  وال أن يضتـر م علـى اليـفل  أو كما  لضتم مست:دين للتد 
  ا يمان   وموحيات إنما ُّ:  ماضرت  كتم ت ري من  فل است اكتتم أو عدم است اكتتم لدال   التد  - ! حاشاه

 ـذا الـنص قم ـرهه  أمثـال اـام  فيضـرر أن الـذين ا ـروا زيـن لتـم مكـر م وصـدوا عـن السـبض      وأ ـذالـنص ال أمـا
واال تيـار     أمـا أ ـذه مـع م موعـع  ال بـر  و الذي سـا  إلـى ال ـدل الم:ـرو  يـي تـاري  ال كـر ا سـفمي حـول

د عـن السـبض  ل إنمـا اـان مـن و ـو أن  ـذا التـزيضن و ـذا الصـ:الاـام  يإن  ي:طي التصور -اما رأينا  -النصوص 
يـضتم  هللا هلل   أي مـن ُّـراء تغضضـر الك ـار مـا قأن سـتم إلـى مـا يضتيـي أن ت ـري ماـضرع االست اقع ُّراء الك ر وعدم

  قالتزيضن والصد وا ضفل  

أن ات ــاه النــاس   لـك تكملــع ال كـد منتــا ل ــفء  ــذا الموضــوع الــذي اثــر فيــ  ال ــدل يـي ُّميــع الملــ      وتبضـى
اـدر هللا و واـ  حـاه  يـي  ـذا الكـون إنمـا  إال ن ستم ال يواـع كذاتـ  مصـا ر م   يتـذه المصـا ر أحـدا  ال يناـرتاقأ

  ق  إراهت  وتتم ق  ماضرت :)إنا ا  شيء  لضناه قضدر(    تتحضق يناأ ويضع ويتحضق قضدر من هللا  اص و

كـاألثر اف مـا مالـو   يالسـبب كـذاتتا آثـارا   نالـك آليـع يـي نظـام الكـون الـ  ل وال حتميـع أسـباب تناـيء  وليسـص
هللا كتـم مـن  ـفل  ـذا االت ـاه ل أمـا ُّريـان  ماـضرع قضـدر     واـ  مـا يصـن:  ات ـاه النـاس قأن سـتم  ـو أن ت ـري 

  قضدر من هللا  اص قك  حاه : )وا  شيء عنده قمضدار(  يتحضق  ذه الماضرع وآثاره الوااعيع يإنما

الملضـاة علــى  ــذا  التب:ـع يزيـد مــن ضــاامع -ا عنــد مواُّتـع الــنص يــي سـيا  الســورة امــا أسـل ن -التصــور  و ـذا
يتـو وحـده المالـو  الـذي ت ـري ماـضرع هللا قـ   . كلـ  الكا ن ا نسـاني و قضـدر مـا ي لـو مـن ارامتـ  يـي نظـام الكـون 

  من تب:ع ! وما أعظمتا اذلك من ارامع ! أثضلتا من  فل ات ا   وحرات      وما

 ـذا الـدين ل علـى يسـاه  قـ  ورة المـع ال صـ  اـذلك يـي هاللـع الك ـر وعـدم االسـت اقع لتـذا الحـق الـذي ُّـاءالس ويي
لبي:تتـا و روُّتـا عـن سـوا تا   يمـا يمكـن أن  وا ـتفل الكضنونع الباريع ل وت:ط  أُّتزة االسـتقبال ال طريـع يضتـا ل

ع و ثـم ي:ـرض علضتـا  ـذا الحـق ل ويبـضن لتـا مطموسـع وال م:طلـع وال ماـو   ضـر تكـون  نـاو كنيـع إنسـانيع سـويع ل
قطبي:تتـا  ا نسـانيع المـنتج الضرآنـي و ثـم ال تسـت ضب لتـذا الحـق قا يمـان وا سـفم   وال طـرة كضنتـا قالصـورة التـي
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آليـع فيـ  ت :لـ  ياتـار لن سـ   ضـر  صـاحبتا مصطلحع على  ذا الحق يي أعمااتا و يإ ا صدت عن  يإنما يصد ا
لل:ـــذاب ل امـــا اـــال هللا ســـبحان  يـــي الســـورة األ ـــر   ومســـتحضا :لـــ  كـــذلك مســـتحضا لليـــفل ل ـــذا التـــد  و وت 

يـي األرض قغضـر الحـق ل وإن يـروا اـ  آيـع ال يؤمنـوا كتـا ل وإن يـروا سـبض   يتكبـرون  و)سأصـر  عـن آيـاتي الـذين
  عنتا  ايلضن(    واانوا نايتاذوه سبضف ل وإن يروا سبض  الغي يتاذوه سبضف ل  لك قأنتم اذكوا قديات ال الرشد

قصـضرة ل وأن التـد   وانطمـاس  ـذه السـورة تـره أمثـال  ـذه اآليـات الدالـع علـى لبي:ـع الك ـر يتضـرر أنـ  عمـى ويـي
سـفمع الضـو  المدراـع يضتـا و وأن يـي صـ حع  ـذا  على هاللع على سفمع الكضنونع الباريع من  ذا ال:مى ل وهاللع

  يت كرون ولمن ي:ضلون: لمن الحقالكون من الدال   ما يبضن عن 

وال  هللايويـون ق:تـد الـذين ي:لـم أنمـا أنـزل إليـك مـن ربـك الحـق امـن  ـو أعمـى ي إنمـا يتـذار أولـو األلبـاب   أيمـن
قــ  أن يوصــ  ل ويااــون ربتــم وياــايون ســوء الحســاب   والــذين  هللا ينضيــون المضثــا  ل والــذين يصــلون مــا أمــر

لتـم  أولرـك موا الصفة ل وأن ضوا مما رزانا م سرا وعفنيع ل ويدرأون قالحسـنع السـضرع لوأاا , صبروا اكتغاء وُّ  ربتم
  عضبى الدار      (   

مـن أنـاب   الـذين آمنـوا  إليـ  ويضول الذين ا روا:لوال أنزل علي  آيع من رب  ! اـ :إن هللا ييـ  مـن ياـاء ل ويتـدي)
الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات لـوبى لتـم وحسـن مـدب(   . لضلوبوتطمرن الوبتم كذار هللا ل أال كذار هللا تطمرن ا

   

يغاـي اللضـ  النتـار  . اثنـضن و و الذي مد األرض وُّ:  يضتا رواسي وأنتارا ل ومن ا  الثمرات ُّ:ـ  يضتـا زوُّـضن)
وُّنـات مـن أعنـاب ل وزرع ل وناضـ  صـنوان  , مت ـاورات ل إن يـي  لـك آليـات لضـوم يت كـرون   ويـي األرض اطـع

  على ق:ض يي األك  ل إن يي  لك آليات لضوم ي:ضلون(    ق:يتا ضر صنوان يسضى قماء واحد ون ي و 

ال يت كـرون وال ي:ضلـون    وأنتـم عمـي   -قاتاهة هللا سبحان   -يتضرر أن الذين ال يست ضبون لتذا الحق  م  و كذا
ر هللا ل وتتص  قمـا  ـي عاريـع لـ  ومصـطلحع الوبتم كذا تطمرن وأن الذين يست ضبون ل   م أولو األلباب ل و ؤالء

  وتستري    يتسكن علي  ق طرتتا ال:ميضع ل

تيـمن  هيـن هللا ل  الـذي ا نسان لي د مصدا  اول هللا  ذا يي ا  من يلضاه من الناس م:رضا عن  ذا الحـق وإن
ع   وإن  ــي إال ُّــبفت مؤويــع مطموســ إال والــذي ُّــاء قــ  يــي صــورت  الكاملــع محمــد رســول هللا     يــإن  ــي

 ـذا الوُّــوه الــ  مــن حولتـا ل و ــو يســب  قحمــد ربــ  و  إيضاعــات كضنونـات م:طلــع يــي أ ــم ُّوانبتـا قحضــث ال تتلضــى
  وتضديره   وتدكضره وينطق كوحدانضت  وادرت 

 يـزعم أنـ  يـؤمن كرسـول لمسـلم يإنـ  ال ينبغـي -قاـتاهة هللا سـبحان   -كـان الـذين ال يؤمنـون كتـذا الحـق عميـا  وإ ا
لمسـلم يـزعم  ـذا الـزعم أن يتلضـى يـي شـأن مـن شـؤون  ينبغـي هللا ل ويؤمن قأن  ـذا الضـرآن وحـي مـن عنـد هللا     ال
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 ــذا الاـأن مت:لضــا قالنظـام الــذي يحكـم حيــاة ا نسـان و أو قــالقيم والمــوازين  كـان الحيـاة عــن أعمـى ! وبااصــع إ ا
  ضد واآلهاب التي تسوه م تم:     علضتا حيات  و أو قال:اهات والسلوو والتضال تضوم التي

البحتـع وتطبيضاتتـا ال:مليـع  الماهيـع فيمـا عـدا ال:لـوم -ق ملتـ   - ضـر ا سـفمي  - و موا نا مـن نتـاآل ال كـر  و ذا
هنياكم "   يإن  ما ينبغي اـط لمسـلم ي:ـر   ـد  هللا وي:ـر   قاؤون  مما اصده رسول هللا ] ص [ قضول :" أنتم أعلم

 هللا ل أن يض:ـد مض:ـد التلمضـذ الـذي يتلضـى مـن أي إنسـان لـم يسـت ب لتـذا التـد  ولـم رسـول اء قـ  ذا الحق الـذي ُّـ

  ق:د  لك أن  مسلم !!! يزعم أن  الحق     يتو أعمى قاتاهة هللا سبحان      ولن يره شتاهة هللا مسلم     ثم ي:لم

واــ  تميـع يــي مثـ   ــذه  . .  ـذه مأ ــذ ال ـزمال كـد لنــا أن نأ ـذ  ـذا الــدين مأ ـذ ال ــد و وأن نأ ـذ تضريراتــ   إنـ 
  و و الك ر البواح يي  ذه الصورة ! -سبحان   - هللا الضييع  و تميع يي ال:ضضدة  اتتا و إن لم يكن  و ره شتاهة

الباـريع عـن يـفن  الحيـاة ال: ـب أن ناسـا مـن النـاس الضـوم يزعمـون أنتـم مسـلمون و ثـم يأ ـذون يـي مـنتج وأع ـب
  ق:د  لك أنتم مسلمون ! يزعمون  يضول عنتم هللا سبحان :إنتم عمي   ثم يظلون  ويفن من الذين

  كلمع     ك   ذا الدين ُّد ال يحتم  التزل ل وُّزم ال يحتم  التميع ل وحق يي ا  نص في  ويي إن

  مضن !يما أ نى  ذا الدين عن    وهللا  ني عن ال:ال الثضع لم ي د يي ن س   ذا ال د و ذا ال زم و ذه يمن

و ـو ي:لـم أن مـا  ; حياتـ  ي وز أن يثض  الوااع ال ا لي علـى حـ  مسـلم ل حتـى يتلضـى مـن ال ا ليـع يـي مـنتج وما
أعمى(  ثم يتبع  ذا األعمى ل ويتلضـى عنـ  )الحق ُّاءه ق  محمد ] ص [  و الحق و وأن الذي ال ي:لم أن  ذا  و

  ل ق:د شتاهة هللا سبحان  وت:الى    

  . م الم:لم األ ضر من الم:الم التي تقيمتا  ذه السورة لتذا الدين  نضف أما وأ ضرا

عـن الحـق الـذي ُّـاء  ال:مـى  ناو عفاع وثيضع كضن ال ساه الذي يصضب حياة البار يي  ـذه األرض وبـضن  لـك إن
وال يسـت ضبون يسـت ضبون ل:تـد هللا علـى ال طـرة ل  ال من عند هللا لتدايع البار إلى الحق والصفح والاضـر   يالـذين

وحده الحـق      ـم الـذين ي سـدون يـي األرض و امـا أن الـذين ي:لمـون أنـ   أن  للحق الذي ُّاء من عنده وي:لمون 
  ل   م الذين يصلحون يي األرض ل وتزاو كتم الحياة: ويست ضبون  الحق

يويـون ق:تـد هللا وال  ينالـذ ي:لـم أنمـا أنـزل إليـك مـن ربـك الحـق امـن  ـو أعمـى ي إنمـا يتـذار أولـو األلبـاب   أيمـن
ربتـم ل وياـايون سـوء الحسـاب   والـذين  ويااـون  ينضيـون المضثـا    والـذين يصـلون مـا أمـر هللا قـ  أن يوصـ  ل

وأن ضـوا ممـا رزانـا م سـرا وعفنيـع ل ويـدرأون قالحسـنع السـضرع ل أولرـك  , صـبروا اكتغـاء وُّـ  ربتـم ل وأاـاموا الصـفة
  . . . . . الدار لتم عضبى
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يـي األرض ل أولرـك لتـم  وي سـدون  ذين ينضيون عتد هللا من ق:د مضثاا  ل ويضط:ون ما أمر هللا ق  أن يوص  لوال)
  الل:نع ولتم سوء الدار(   

أن مـا أنـزل إلـى محمـد ]  ي:لمـون  حيـاة النـاس ال تصـل  إال قـأن يتـولى اياهتتـا المبصـرون أولـو األلبـاب الـذين إن
هللا على آهم و ريتـ  ل أن ي:بـدوه وحـده ل يضـدينوا لـ   وب:تد د هللا على ال طرة لص [  و الحق   ومن ثم يويون ق:ت

 ربتـم وال يتب:وا إال أمره ونتي    ومن ثم يصلون ما أمـر هللا قـ  أن يوصـ  ل ويااـون  ,  ضره وحده ل وال يتلضوا عن

يـي حسـاكتم يـي اـ    ـرةاآل فياـايون أن يضـع مـنتم مـا نتـى عنـ  ومـا يغيـب  و وياـايون سـوء الحسـاب ل في :لـون 
تكــالير االسـتضامع و ويقيمــون الصــفة و  قكـ   ال ـع واــ  حراـع و ويصــبرون علـى االســتضامع علـى عتــد هللا  او

  السوء وال ساه يي األرض قالصفح وا حسان     ويدي:ون  وين ضون مما رزاتم هللا سرا وعفنيع و

هللا وحــده و والتــي   ــد  هة المبصــرة و التــي تســضر علــىحيــاة النــاس يــي األرض ال تصــل  إال قمثــ   ــذه القيــا إن
اليالع ال:مياء ل التـي ال ت:لـم أن مـا أنـزل علـى  قالقياهات تصوغ الحياة التا ويق منت   و دي      إنتا ال تصل 

منـا ج أ ـر   ضـر مـنتج هللا الـذي ارتيـاه للصـالحضن مـن  -من ثـم  -تتبع  والتي محمد ] ص [  و الحق وحده و
  . . ! ال:لميع ال تصل  قا اطاع والرأسماليع ل اما أنتا ال تصل  قالاضو يع واالشتراكيع إنتا     باهه 

الـذي ال ي ـوز  , الحـق كلتـا مـن منـا ج ال:مـي الـذين ال ي:لمـون أن مـا أنـزل علـى محمـد ] ص [  ـو وحـده إنتـا
ال تصــل  قالديكتاتوريــع أو الديمضراليــع !  أنتــا كمــا ال:ـدول عنــ  ل وال الت:ــدي  فيــ      إنتــا ال تصــل  قالثضواراليــع

 منـا ج الحكـم تيالـذين يقيمـون مـن أن سـتم أرباقـا مـن هون هللا ل تيـ: , ال:مـي يكلتـا سـواء يـي اونتـا مـن منـا ج

  لغضر هللا     هينونتتم الحياة ل وتارع للناس ما لم يأ ن ق  هللا و وت:بد م لما تارع ل يت :  ومنا ج

وُّـ  األرض الضـوم يـي  ي:ـم  ـو  ـذا ال سـاه الطـامي الـذي -اسـتمداها مـن الـنص الضرآنـي  -  ـذا الـذي نضولـ  وآيـع
يـي ماـار  األرض ومغاربتـا     سـواء يـي  الباـريع ُّا ليـع الضـرن ال:اـرين   و ـو  ـذه الاـضوة النكـدة التـي ت:انضتـا

الديكتاتوريـع  لسواء يي  لك أشـكاالاضو يع واالشتراكيع ال:لميع !     و  وأوضاع  لك أوضاع ا اطاع والرأسماليع ل
تحلـ  ومـن شـضاء ومـن  ومـن أو الديمضراليع !     إنتا التا سواء فيما تلضاه الباريع من  فلتـا مـن يسـاه الحكم يي

علـى محمـد مـن ربـ   ـو الحـق وحـده و وال  أنـزل الق     ألنتا التا سواء من صـنع ال:مـي الـذين ال ي:لمـون أن مـا
  يي حياتتا على منت   و دي    تستقيم  وشرع  و والق:تد هللا -من ثم  -تلتزم 

للحيـاة  ضـر مـنتج هللا  مـنتج اـ  -قحكم إيمان  قال وعلم  قأن ما أنزل على محمد  و الحـق  -المسلم يريض  إن
المــنتج الوحضــد ل والمــذ ب الوحضــد ل   ضــر و واــ  مــذ ب اُّتمــاعي أو ااتصــاهي و واــ  وضــع اــذلك سياســي ل

  من  باهه   للصالحضن ل الذي سن  هللا وارتياه والارع الوحضد

ا سـفم هلل ل  ها ـرة االعتـرا  قاـر يع مـنتج أو وضـع أو حكـم مـن صـنع  ضـر هللا ل  ـو كذاتـ   ـروآل مـن وم ـره
  يا سفم هلل  و توحضد الدينونع ل  هون سواه  
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يسـلم الافيـع يـي  ـذه   اتـ  ي الواـص ذا االعترا  يو  أن  ياالف قاليرورة م توم ا سفم األساسي ل يتـو يـ إن
مـا أمـر هللا قـ  أن يوصـ  وي سـدون يـي األرض  ويضط:ـون  األرض لل:مي الذين ينضيون عتد هللا من ق:ـد مضثااـ  ل

  االرتباط ققياهة ال:مي !     ك      يتذا ال ساه يي األرض مرتبط

الاـرا ع ققيـاهة أولرـك  وشـتى شـتى األوضـاعشضضص الباريع يي تارياتا ال  و و ـي تتاـبط كـضن شـتى المنـا ج و  ولضد
والسياسـضضن علـى مـدار الضـرون   يلـم تسـ:د اـط و ولـم  والماـرعضن ال:مـي ل الـذين يلبسـون أرهيـع ال فسـ ع والم كـرين

 تكـن يـي مسـتو  الافيـع عـن هللا يـي األرض اـط ل إال يـي ظـفل المـنتج الربـاني يـي ولـم ترت ـع "إنسـانضتتا" اـط ل

  ءت يضتا إلى  لك المنتج الضويم  التي يا ال ترات

  ولكنتا تاضر إلضتا   , مدا ا ق:ض الم:الم البارزة يي  ذه السورة ل وا نا عند ا  ذه الوا ات التي ال تبل,  ذه

  هلل الذي  دانا لتذا وما انا لنتتدي لوال أن  دانا هللا     والحمد
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