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ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم ) َتنِزيل     (1اْلِكَتاِب ِمَن َّللاه

  سورة الزمر مقدمة الوحدانية الموضوع إثبات الوحي والرسالة وأدلة على 7 - 1األولى: الوحدة

متعاقبذة    جذوتت السذورة تكذاد تكذوق مقةذورة علذى عذة  لتذية التوحيذد و وهذي تبذول شالقلذ  الب ذر   ذي هذه 
فيذ  حييقذة التوحيذد وتمانزذا ن وتننذي عنذ   لتببذ  ولذ  علذى أوتذار  إعقاعذات متةحقذة   وتزذز  هذزًا عميقذًا متوا ذةً وت

ثم  زي ذات موضوع واحذد متةذل مذن هذدإزا إلذى اتامزذا   ععذر   ومن كل شبزة وكل ظل ع وب هه  الحييقة و
   ي  ور شتى و

تكاد السذورة تقتةذر علذى عةجزذا: تنزيذل الكتذاب مذن ز العزيذز  يالت ا تتاح السورة تبرز هه  القتية الواحدة ومنه
وتتذردد  ذي  . . .الذ  إليك الكتاب شالحق  اعبد ز مخلةًا ل  الدين و أت هلل الدين الخالص و و و أنزلنا الحايم و إنا

  مقاطعزا على  ترات متقاربة  يزا إما نةًا و وإما منزومًا و و

لذل:إني أاذال إق  . المسذلمين أق أعبذد ز مخلةذًا لذ  الذدين و وأمذرت ألق أكذوق أو  كقولذ : لذل:إني أمذرت نةذاً 
مذذا شذذمتم مذذن دونذذ  و و و الذذ و و أو   اعبذذدوا عةذذير ربذذي عذذهاب يذذو  ع:ذذيم و لذذل:ز أعبذذد مخلةذذًا لذذ  دينذذي

أشذركر ليحذذببن  ولقذد أوحذي إليذك وإلذى الذهين مذن لبلذك لذمن ? الجذاهلوق  لولذ :)لل أ ييذر ز تذومروني أعبذد أيزذا
  هل ز  اعبد وكن من ال اكرين(و الخاسرين عملك ولتكونن من

مثًة:الحمذد هلل هذل  عسذتوياق كقول :)ضرب ز مثة رجة في  شركاء مت اكسوق ن ورجة سلما لرجل و هذل ومنزوماً 
ن عتذلل ز  مذا لذ  مذن شالذهين مذن دونذ  ن ومذ ويخو ونذك أكثذرهم ت ععلمذوق(و و أو لولذ :)ألي  ز شاذال عبذد   

  ألي  ز شعزيز ذ  انتقا   (و و . متل هاد ن ومن يزد ز  ما ل  من

توجيزذات وإعحذاءات  السذورة جانذ  حييقذة التوحيذد التذي تعذالو السذورة أق تببعزذا  ذي القلذ  وتمانزذا نجذد  ذي وإلذى
واتسذذتجاشة و ذلذذك كقولذذ : والذذهين اجتنبذذوا  والتذذوثر للتلقذذي إلعقذذاه هذذها القلذذ  واستجاشذذت  وإثذذارة حساسذذيت  ن وإرها ذذ 

 ز لزم الب رى و فب ر عباد الهين عستمعوق القو   يتبعوق أحسن  ن أولمك الهين إلى الباغوت أق ععبدوها وأناهوا

تق ذذعر منذذ  جلذذود الذذهين  مثذذاني ز ن وأولمذذك هذذم أولذذوا األلبذذاب و و)ز نذذز  أحسذذن الحذذديه كتاشذذًا مت ذذاهزاً  هذداهم
ز يزذد  شذ  مذن ع ذاء و ومذن عتذلل ز  مذا لذ   هذدى ق ربزذم ن ثذم تلذين جلذودهم وللذوبزم إلذى ذكذر ز:ذلذكعخ ذو 

رب  منيبًا إلي  ن ثم إذا اول  نعمة من  نسذي مذا كذاق يذدعو إليذ  مذن لبذل و  دعا من هاد(و و)وإذا م  اإلنساق ضر
  ك من أ حاب النار(و وأندادًا ليتل عن سبيل  و لل:تمت  شانرك لليًة إن هلل وجعل
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ل شالقلذ   وسذيالزا ظذاهرة ملحوظذة  ذي جذو السذورة و و إق ظذل اجاذرة عجللزذا مذن أولزذا إلذى  ارهذا و وهنذاك عبذوف
اجاذر مع:ذم الولذر ه وهذها هذو  العذالم الب ذر  هنذاك  ذي كذل شذوأ مذن أشذواطزا القةذيرة   وييذيال شذ   ذي ظذة 

ثناعاهذا و ومذذن ثذم تتةحذق  يزذذا م ذاهد الييامذة أو اإلشذذارة   ذي ررمجذا  العذر  األو   يزذا والمذذلثر البذارز المتكذ
 عحذهر الكثيذرة و مثذل هذه  اإلشذارات: )أ  مذن هذو لانذر  نذاء الليذل سذاجدًا ولاإمذاً  مقاطعزذا إليزذا  ذي كذل مقبذ  مذن

 عليذ  كلمذة العذهاب حق اجارة ويرجو رحمة رب   (و و)لل:إني أاال إق عةير ربي عهاب يو  ع:يم(و و)أ من
ولعذهاب اجاذرة أكبذر لذو كذانوا ) . .(? الييامذة أ ونر تنقه مذن  ذي النذار  (و و )أ مذن يتقذي هوجزذ  سذوء العذهاب يذو 

ولذو أق للذهين ظلمذوا مذا  ذي األر  جميعذًا ومثلذ  معذ  ت تذدوا ) . .(? للكذا رين ععلموق(و و )ألذي   ذي جزذنم مثذوى 
وأسذلموا لذ  مذن لبذل  رباذم ا لم عاونوا عحتسبوق(و و )وأنيبذوا إلذىالعهاب يو  الييامة   وبدا لزم من ز م سوء ش  من

مذن رباذم مذن لبذل أق عذوتيام العذهاب شيتذ  وأنذتم ت  إلذيام أق عوتيام العهاب ثم ت تنةروق و واتبعوا أحسذن مذا أنذز 
ز علذذى مذا  رطذر  ذذي جنذ  ز وإق كنذر لمذذن السذاارين و أو تقذو  لذذو أق  حسذرتا ت ذعروق و أق تقذو  نن :عذا

غيذذر  وهذها مذن المتقذين و أو تقذو  حذين تذرى العذذهاب لذو أق لذي كذرة  ذوكوق مذن المحسذنين و و(و و لكنذر هذداني
  . اجارة الم اهد الكاملة التي ت يل حيزًا من السورة كبيرًا ن وت:لل جوها ش:ة 

العقيذدة  زذي لليلذة  ذي  لحقذاإق الم اهد الكونية التي تح:نا كثرتزا وتنوعزا  ي السور الماية  ذي ثناعذا عرضذزا أما
  هه  السورة و و

وياذور النزذار علذى  النزذار م ذزد كذوني يذرد  ذي مبلعزذا:)الق السذماوات واألر  شذالحق عاذور الليذل علذى هنالذك
  الينار(و و العزيز الليل ن وسخر ال م  والقمر كل عجر  ألجل مسمى و أت هو

ثذم عخذر  شذ  زرعذًا مختلنذًا  ; السماء ماء  سلك  يناهي   ي األر  ار  ي وسبزا: )ألم تر أق ز أنز  من  وم زد
  ذلك لهكرى ألولي األلباب(و و  ي ألوان    ثم يزيو  ترا  مةنرًا   ثم عجعل  حبامًا   إق

  إشارات سريعة إلى الق السماوات واألر  غير ههين الم زدين البارزين و وهناك

  . ثناعاها لب ر ن و ي أغوار ننوسزم ن تتوزع  يتتتمن السورة لمسات من وال  حياة ا كهلك

لكذم مذن األنعذا  ثمانيذة  وأنذز   ي مبالعزا عن ن وة الب رية: )القكم من نن  واحذدة   ثذم جعذل منزذا زوجزذا و يرد
ثذة  و ذلكذم ز رباذم لذ  الملذك و ت إلذ  إت هذو  ظلمذات أزوا  و عخلقكم  ي شبوق أمزاتكم القًا من شعد الق  ي

  نى تةر وق  (ون  و

إليذ    ثذم إذا اولذ  نعمذة  منيباً  عن طبيعة النن  الب رية  ي التراء والسراء: وإذا م  اإلنساق ضر دعا رب  ويرد
 ذذاذا مذذ  اإلنسذذاق ضذذر دعانذذا   ثذذم إذا اولنذذا  نعمذذة منذذا ) منذذ  نسذذي مذذا كذذاق يذذدعو إليذذ  مذذن لبذذل و و و الذذ و و

  . .(. .  تنة لا :إنما اوتيت  على علم هل هي
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والتذذي لذذم تمذذر  ذذي  موتزذذا  ذذي تةذذوير أننذذ  الب ذذر  ذذي قبتذة ز  ذذي كذذل حالذذة: )ز يتذذو ى األننذ  حذذين ويذرد
إق  ذي ذلذك جعذات لقذو  يتنكذروق(و  . مسذمى منامزا   فيمسك التي لتى عليزا الموت ن ويرسل األاذرى إلذى أجذل

  و

يرسذم ظذل ذلذك اليذو   ااش  نا و حتى تختم شم زدظل اجارة وجوها ع:ل مسيبرًا على السورة كلزا كما أسلن ولكن
هيذذنزم شذالحق ن وليل:الحمذذد هلل رب  ولتذي وجذو :)وترى المةإكذة حذذا ين مذن حذو  العذذر  عسذبحوق شحمذد ربزذذم ن

  العالمين(و

إلذذى جذو الخ ذذية  ألذرب ال:ذذل يتناسذق مذ  جذذو السذورة ن ولذذوق اللمسذات التذي تواذذه القلذ  الب ذر  هزذذا و  زذي هذها
الب ذذر  هذذي حذذاتت ارتعاشذذ  وانتناضذذ   للقلذذ  نذذزع واترتعذذا  و ومذذن ثذذم نجذذد الحذذاتت التذذي ترسذذمزاوالخذذول وال

سذاجدًا ولاإمذًا عحذهر اجاذرة ويرجذو رحمذة ربذ (و و ذي  ذورة الذهين  الليذل وا يت  و نجد هها  ذي  ذورة القانر) نذاء
إلذى التقذوى  التوجيذ   و كمذا نجذد   ذيجلودهم لزها القر ق ثم تلين جلودهم وللذوبزم إلذى ذكذر ز تق عر عخ وق ربزم

ربام(و)لل:إني أاذال إق عةذير ربذي عذهاب  اتقوا والخول من العهاب ن والتخويف من : )لل:عا عباد الهين  منوا
تحتزم ظلل و ذلك عخول ز ش  عبذاد  و عذا عبذاد  ذاتقوق(و و ثذم  ومن يو  ع:يم(و و)لزم من  ولزم ظلل من النار

  وما  يزا من  زع ومن ا ية ن وما  يزا كهلك من إناشة وا وع و امةاليي نجد   ي م اهد

  الوحدانية إثبات الرسالة واألمر شاليبادة والتوحيد وأدلة على 5 - 1األو : الدرس

منزذا تخذتم شم ذزد مذن  جولذة تعذالو الموضذوع الواحذد الرإيسذي  يزذا  ذي جذوتت لةذيرة متتاشعذة   تكذاد كذل والسذورة
المتتاشعذة كمذا وردت  ذي السذياإ و إذ  الجذوتت أو ظذل مذن ظةلزذا و وسذنحاو  أق نسذتعر  هذه م اهد الييامذة ن 

مجموعذة لليلذة مذن  عاتزذا تةذلة حلقذة تعذر   ذي موضذعزا و  وكذل أنذ  عةذع  تقسذيم السذورة إلذى دروس كبيذرة و
  واحدة و حييقة التوحيد الكبيرة و و حييقة ومجموع هه  الحلقات يتناو 

مخلةذًا لذ  الذدين و أت هلل الذدين  ز مذن ز العزيذز الحاذيم و إنذا أنزلنذا إليذك الكتذاب شذالحق ن  اعبذدتنزيذل الكتذاب )
إت ليقربونذا إلذى ز زلنذى و إق ز عحاذم هيذنزم فيمذا هذم فيذ   نعبذدهم الخذالص ن والذهين اتخذهوا مذن دونذ  أوليذاء مذا

  ت يزد  من هو كاذب كنار(و ز عختلنوق و إق

  السورة هزها التقرير الحاسم و تبدأ

 
 
يَن ) له    َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِشاْلَحقِف َ اْعب ِد َّللاهَ م ْخِلةاً  ِإنها   (2الدِف

  تنزيل الكتاب من ز العزيز الحايم(و و)
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  القادر على تنزيل  و العزيز

  وتقدير وتدهير واله  ععلم فيم أنزل  ولماذا أنزل    وينعل ذلك شحامة  الحايم

تكذوق ولنذًا عليزذذا    السذورة يتلبذه السذياإ عنذذد هذه  الحييقذة طذذويًة    زذي مقدمذة للقتذذية األ ذيلة التذي تكذذاد وت
شاليبذذادة ن وإاذذةد الذذدين لذذ  ن وتنزيزذذ  عذذن  وإ ذذراد  والتذذي نذذز  الكتذذاب لتقريرهذذا وتوكيذذدها و لتذذية توحيذذد ز ن

  إلي  مباشرة هة وسيط وت شفي : ا واتتج ال رك  ي كل  ورة من  ور   

  إنا أنزلنا إليك الكتاب شالحق(و)

و ذي اجعذة الخامسذة مذذن  . الحذق الذه  أنذز  شذ  الكتذاب ن هذو الوحدانيذة المبلقذة التذي عقذو  عليزذا الوجذود وأسذاس
وأنذز  شذ   لامذر شذ  السذماوات واألر  ن الذه  السورة عجيء: )الق السذماوات واألر  شذالحق(و  زذو الحذق الواحذد

الن:ذا  الذه  عةذرل السذماوات واألر    والذه  ينبذق شذ  هذذها  وحذدة هذها الكتذاب و الحذق الواحذد الذه  ت ذزد شذ 
  ش  كل ما ار  من يد الةان  المبدع  ي هها الوجود و و يتسم الكتاب و الحق اله 

   اعبد ز مخلةًا ل  الدين(و)

النذاس كا ذة و و عبذادة  إليذ  تذاب شذالحق و وهذو منزجذ  الذه  يذدعولرسذو  ز   د   الذه  أنذز  إليذ  الك والخباب
  هها التوحيد و أساس ز وحد  ن وإاةد الدين ل  ن وقيا  الحياة كلزا على

يبذدأ مذن تةذور واعتقذاد  ذي  . ز وإاةد الدين ل  ن لي  كلمة تقا  شاللساق   إنما هو منزا  حياة كامذل وتوحيد
  ا  ع مل حياة النرد والجماعة والتمير   وينتزي إلى ن:

مذن غيذر  وت ععتمذد علذى أحذد  شذيماً  اله  يوحد ز ن يدين هلل وحد  ن وت عحني هامت  ألحد سوا  ن وت عبلذ  والقل 
عبذاد  و واليبذاد كلزذم ضذعال مزازيذل ن ت عملكذوق لذ    ذوإ  مذن القذ  و  ذاح وحذد  هذو القذو  عنذد  ن وهذو القذاهر

 أق عحني هامت  لواحد منزم و وهم مثلذ  ت عملكذوق ألننسذزم ننعذًا وت ضذرًا و لز إلى  ة حاجة ش ننعًا وت ضرًا   

  .  قراء هو المانة المان  ن  ة حاجة ش  إلى أق يتوج  ألحد غير  وهو اليني والخلق كلزم وحد 

إذق شذوق الن:ذا  الذه   ويذلمن الذه  يوحذد ز ن يذلمن هوحذدة النذاموس اإللزذي الذه  عةذرل الوجذود كلذ    والقلذ 
حيذاة الب ذر وت تسذتييم مذ  الكذوق الذه  عيي ذوق  تةذلة ااتذار  ز للب ذر هذو طذرل مذن ذلذك النذاموس الواحذد ن ت

 الوجذود غير ما ااتار  ز من الن:م ن وت يتب  إت شريعة ز المتسقة مذ  ن:ذا  عختار في  إت شاتباع  و ومن ثم ت

  كل  ون:ا  الحياة و

أشذياء وأحيذاء   ويحيذا  ذي  مذن الذه  يوحذد ز يذدرك القراشذة هينذ  وبذين كذل مذا أهذدعر يذد ز  ذي هذها الكذوق  والقلذ 
فييذيال  ذي أنذ  شذاح وبداإعذ  التذي تلمسذزا  , حولذ  كوق  ديق ععاطن  ويتجاوب مع    ويحذ  يذد ز  ذي كذل مذا
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أحذد ن أو إتذةل شذيء أو التةذرل  ذي أحذد أو  ذي شذيء مذن إيذهاء  شالتحر  يدا  وتق  عليزا عينا  و وي عر كهلك
  االق كل شيء ن ومحيي كل حي و رب  ورب كل شيء وكل حي و و . إت شما أمر  ز

للحيذاة كلزذا منزاجذًا  وترسذم تبدو  ثار التوحيد  ي التةورات والم اعر ن كما تبدو  ي السذلوك والتةذر ات و وكهلك
ومذن ثذم تلذك العناعذة هتقريذر عقيذدة التوحيذد وتوضذيحزا  . شاللسذاق د التوحيد كلمة تقا كامًة واضحًا متميزًا و وت ععو 

اله  أنزل  ز:وهذو حذديه عحتذا  إلذى تذدهر  كذل أحذد ن  ذي كذل عةذر ن و ذي كذل  الكتاب وتكرار الحديه عنزا  ي
   التوحيد شمعنا  ذلك معنى ضخم شامل عحتا  إلى  زم وإدراك و . هيمة

 
 
وِنذِ  َأْوِلَيذاءِحهِ  َأَت  ين  اْلَخاِلص  َوالهِهيَن اتهَخه وا ِمن د  ِ ز ْلَنذى ِإقه َّللاهَ  َمذا  الدِف ب وَنذا ِإَلذى َّللاه ه ْم ِإته ِلي َقرِف ْم ِ ذي َمذا  َعْحك ذم   َنْعب ذد  َهْيذَنز 

ذارك ) َمذنْ  ه ذْم ِفيذِ  َعْخَتِلن ذوَق ِإقه َّللاهَ َت َيْزذِد  ْ ذَبَنى ْو َأَراَد َّللاه  َأْق َيتهِخذَه َوَلذداً ( َلذ3ه ذَو َكذاِذبك َكنه ذا َعْخل ذق  َمذا َعَ ذاء   ته ِممه
ْبَحاَن   ه َو َّللاه  اْلَواِحد   ار   س    (4) اْلَقزه

  أت هلل الدين الخالص(و و)

الخذالص(و  هلل الذدين) القةذر هاذها مدويذة عاليذة  ذي ذلذك التعبيذر المجلجذل و شذوداة ات تتذاح)أت(و ي أسذلوب ععلنزا
تقذو  عليزذا الحيذاة كلزذا و هذل التذي عقذو  عليزذا الوجذود  التذي  يلكذد معناهذا شالبنذاء اللن:ذي لليبذارة و و  زذي القاعذدة

  وتتتة وتعلن  ي هها األسلوب الجاز  الحاسم: )أت هلل الدين الخالص(و و ترس  كل  و ومن ثم ينبيي أق

  ق يواجزوق هزا دعوة التوحيد وععالو األسبورة المعقدة التي كاق الم ركو  ثم

هيذنزم  ذي مذا هذم فيذ  عختلنذوق و  عحاذم اتخهوا من دونذ  أوليذاء مذا نعبذدهم إت ليقربونذا إلذى ز زلنذى و إق ز والهين
  إق ز ت يزد  من هو كاذب كنار و و

مذ  منبذق النبذرة  ذي  روق عسذي كذانوا ععلنذوق أق ز اذالقزم واذالق السذماوات واألر  و و ولكذنزم لذم عاونذوا  لقذد
إنمذذا كذذانوا يبتذذدعوق أسذذبورة هنذذوة المةإكذذة هلل  . شذذريك إ ذذراد الخذذالق إذق شاليبذذادة ن و ذذي إاذذةد الذذدين هلل هذذة

وهذذي التذذي  -ععبذدونزا  يزذذا و ثذذم يزعمذذوق أق عبذذادتزم لتماثيذذل المةإكذذة  تماثيذذل سذبحان  و ثذذم عةذذوغوق للمةإكذذة
كذي ت ذن  لزذم  . ليسذر عبذادة لزذا  ذي ذاتزذا   إنمذا هذي زلنذى ولربذى هلل -منذاة أمثذا  الذةت والعذزى و   لزذة دعوهذا

  عند  ن وتقربزم من  ه

هنذات ز و وت األ ذنا   المةإكذة انحذرال عذن شسذاطة النبذرة واسذتقامتزا ن إلذى هذها التعقيذد والتخريذف و  ذة وهذو
ت هو عقبذل  ذيزم شذناعة و وت هذو عقذربزم إليذ  عذن و  . اتنحرال يرضى هزها -سبحان   -تماثيل للمةإكة و وت ز 

  هها البريق ه
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شذ  اإلسذة  وجذاءت  جذاء الب رية لتنحرل عن منبق النبذرة كلمذا انحر ذر عذن التوحيذد الخذالص البسذيط الذه  وإق
ادة ماذاق عبذذادة للقدعسذذين واألوليذاء ت ذذب  عبذذ كذل شذ  العقيذذدة اإللزيذة الواحذذدة مذذ  كذل رسذذو  و وإنذذا لنذرى اليذذو   ذي

وطلبذًا ل ذناعتزم عنذد  و وهذو سذبحان   -هذزعمزم  -تقربذًا إلذى ز  - المةإكذة أو تماثيذل -العذرب األولذين للمةإكذة 
العجيذ   األسذبور   إلي  و طريق التوحيد الخالص اله  ت يتلب  هوساطة أو شناعة على هذها النحذو البريق عحدد

  ه

  إق ز ت يزد  من هو كاذب كنار(و و)

اليبذادة ت ذن  لزذم عنذد  ه  هذه  اههوق علذى ز و عاذههوق عليذ  هنسذبة هنذوة المةإكذة إليذ    وياذههوق عليذ  شذوقع  زم
  الةرية و الواضة وهم عانروق هزه  اليبادة   ويخالنوق  يزا عن أمر ز

لرغبذة  ذي الزذدى ن وا , والتحذر  ت يزد  من عاهب علي  ن ويانر ش  و  الزداعة جذزاء علذى التوجذ  واإلاذةد لز
هداعذة ز ورعايتذ  و وهذم عختذاروق ألننسذزم البعذد  عسذتحقوق  وتحذر  البريذق و  ومذا الذهين عاذههوق ويانذروق  زذم ت

  عن طريق  و

  عا ف عن سخف ذلك التةور وتزا ت : ثم

  .(القزار لو أراد ز أق يتخه ولدًا ت بنى مما عخلق ما ع اء و سبحان  ه هو ز الواحد)

القذ     ارادتذ  مبلقذة  هذين  ذر  جذدلي لتةذحية التةذور و  ذاح لذو أراد أق يتخذه ولذدًا تاتذار مذا ع ذاء مذن وهذو
ألحذد أق ينسذ  إليذ  ولذدًا ن وهذه  إرادتذ  ن وهذه    لذي  نز  ننس  عن اتخذاذ الولذد و -سبحان   -غير مقيد  و ولكن  

  ال ريك:لهات  عن الولد و  تنزيز  م يمت  ن وهها تقدير    وهها

  سبحان  ه هو ز الواحد القزار(و و)

 
 
 

ر  اللهْيَل َعَلى النهَزارِ  َاَلقَ  َماَواِت َواأْلَْرَ  ِشاْلَحقِف ع َكوِف ر   السه ذل   َوي َكوِف ذْمَ  َواْلَقَمذَر ك  َر ال ه  َعْجذِر   النهَزاَر َعَلذى اللهْيذِل َوَسذخه

  (5ْلَينهار  )أِلََجٍل م َسمًّى َأَت ه َو اْلَعِزيز  ا

أحذد ملكذ  عنعذل  وكذل اتخاذ  الولد   وهو مبدع كل شيء   واالق كل شيء ن ومذدهر كذل شذيء   وكذل شذيء وما
  ش  ما ع اء:
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ال ذم  والقمذر كذل  وسذخر الذق السذماوات واألر  شذالحق ن عاذور الليذل علذى النزذار وياذور النزذار علذى الليذل  )
  (و وعجر  ألجل مسمى و أت هو العزيز الينار

والقمذر تذوحي إلذى  ال ذم  اللنتذة إلذى ملكذوت السذماوات واألر  ن وإلذى ظذاهرة الليذل والنزذار ن وإلذى تسذخير وهذه 
شذريك و  الذه  عخلذق هذها الخلذق وين ذم  إن ذاء ن  وت النبرة شحييقة األلوهية التي ت يليق معزا أق عاوق هناك ولذد

  . شريك ت عحتا  إلى الولد وت عاوق مع 

والن:ذر المجذرد إلذى  . الكذوق  الوحدانية ظاهرة  ذي طريقذة الذق السذماوات واألر  ن و ذي النذاموس الذه  عحاذم و عة
مذن دتإذل الوحذدة فيذ   -حتذى اليذو   -ك ن  اإلنساق  وما السماوات واألر  يوحي هوحدة اإلرادة الخالقة المدهرة و

ت متحذدة  ذي ماهيتزذا ن وأنزذا هذدورها تتذولف مذن للب ذر مللذف كلذ  مذن ذرا المعذرول الكناعة و  قد اتتة أق الكوق 
 ذي ذلذك  سذواء طبيعة واحذدة و ولذد اتتذة كذهلك أق جميذ  الذهرات وجميذ  األجذرا  التذي تتذولف منزذا ذات إشعاعات

لذانوق ثاهذر ت يتخلذف ت  ذي  الحركذة األر  التي نسانزا أ  الكواك  والنجو  األارى  ي حركة داإمذة ن وأق هذه 
الحركذة ن:امذًا ثاهتذًا هذو اجاذر يذوحي هوحذدة الخلذق ووحذذدة  لزذه  ت  ذي الذنجم الزاإذل و واتتذة أقالذهرة الةذييرة و 

اإلنساق عذن جديذد مذن دتإذل الوحذدة  ذي تةذميم هذها الوجذود و ويا ذف عذن حذق  عا ف التدهير و و و ي كل يو 
   عحيد والتةميم ت يتقل  م  هوى ن وت ينحرل م  ميل ن وت يتخلف لح:ة وت هها ثاهر  ي

  الق السماوات واألر  شالحق(و و)

 ادر مذن مةذدر واحذد و  وكةهما الكتاب شالحق و و  زو الحق الواحد  ي ذلك الكوق و ي هها الكتاب و و وأنز 
  وكةهما  عة على وحدة المبدع العزيز الحايم و

  عاور الليل على النزار وياور النزار على الليل(و و)

ومذ  أننذي  ذي هذه   األر  الناظر في  لسرًا على اتلتنات إلى ما ك ف حديثًا عن كرويذة تعبير عجي  عقسر وهو
ألنزذا ن:ريذات تخبذى ء وتةذي  ن  , اإلنسذاق ال:ذة  حذريص علذى أت أحمذل القذر ق علذى الن:ريذات التذي عا ذنزا

وا قذة أو مخالنذة لمذا  عذة  ذدل   ذي ذاتذ  ن وت عسذتمدها مذن م عحمذل وتثبذر اليذو  وتببذل غذدًا و والقذر ق حذق ثاهذر
  ! المزازيل عا ن  الب ر التعال

عةذور حييقذة مادعذة   زذو هها الحرد  اق هها التعبير عقسرني لسرًا على الن:ذر  ذي موضذوع كرويذة األر  و م 
ال م     الجزء اله  يواجذ  ال ذم   مواجزة ملحوظة على وج  األر  و  األر  الكروية تدور حو  ننسزا  ي

ولكذن هذها الجذزء ت يثبذر ألق األر  تذدور و وكلمذا تحركذر هذدأ  . ر عيمذر  التذوء وياذوق نزذاراً من سبحزا الماذو 
 . كهلك علي  النزار و وهها السبة ماور  النزار كاق علي  ماورًا والليل يتبع  ماوراً  كاق الليل عيمر السبة اله 

عاذذور الليذل علذذى النزذذار ) :داإبذة  ذي حركذذةوبعذد  تذذرة يبذدأ النزذذار مذن الناحيذذة األاذرى يتكذذور علذى الليذذل و وهاذذها 
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الوضذ  ن ويعذين نذوع طبيعذة األر  وحركتزذا و وكرويذة  ويحذدد وياور النزار على الليذل(و و واللنذي يرسذم ال ذال ن
  تنسيرًا أدإ من أ  تنسير  ار ت عستةح  هه  الن:رية و التعبير األر  ودورانزا عنسراق هها

  مسمى(و و وسخر ال م  والقمر كل عجر  ألجل)

أحذد أنذ  عجريزمذا و ومذا  يذزعم تجر   ي مدارها و والقمر عجر   ذي مذدار  و وهمذا مسذخراق شذومر ز و  مذا وال م 
الذدليق الذه  ت عختذل شذعرة  ذي مةيذين السذنين  الن:ذا  عقبل منبق النبرة أق عجريا هة محرك ن يذدهرهما شمثذل هذها

  و ت ععلم  إت ز سبحان  والقمر )ألجل مسمى(و  وسيجر   ال م  وستجر  و

  أت هو العزيز الينار(و و)

شذ  ن ويتخذهوق معذ   لزذة ن  ويانذروق  القوة والقدرة والعزة ن هو غنار لمن يتوب إلي  ويني  ن ممن عاذههوق عليذ   م 
  منتوح ليرجعوا إلى العزيز الينار و و امامزم والبريق -ولد سبق حديثزم  -ويزعموق ل  ولدًا 

  الق اإلنساق ورعايت  من  تل ز 6الثاني: الدرس

 عذة الحيذاة القريبذة مذنزم  ذي  إلذى تلك اللنتة إلى   اإ الكوق الكبير ن ينتقل إلى لمسة  ي أنن  اليباد   وي ذير ومن
  أننسزم و ي األنعا  المسخرة لزم:

 ذي شبذوق أمزذاتكم  عخلقكذم ا  والقكم من نن  واحدة و ثم جعذل منزذا زوجزذا و وأنذز  لكذم مذن األنعذا  ثمانيذة أزو )
  ت إل  إت هو  ونى تةر وق  (و . القًا من شعد الق  ي ظلمات ثة  و ذلكم ز ربام ل  الملك

مذا عقةذ  ز عليذ  و  إت يتومذل اإلنسذاق  ذي ننسذ  و ننسذ  هذه  التذي لذم عخلقزذا و والتذي ت ععلذم عذن القزذا وحذين
تميزهذا عذن شييذة الخةإذق ن كمذا أنزذا  اةذاإص ات اةذاإص واحذدة ووهي نن  واحدة و ذات طبيعذة واحذدة و وذ

اإلنسانية واحدة  ذي جميذ  المةيذين المنبثذين  ذي األر   ذي   النن  تجم  كل أ رادها  ي إطار تلك الخةاإص و
 - البقاع و وزوجزا كهلك منزذا و  ذالمرأة تلتقذي مذ  الرجذل  ذي عمذو  الخةذاإص الب ذرية جمي  جمي  األجيا  و ي

الب ذذر  و  الكذذاإن ممذذا ع ذذي هوحذذدة التةذذميم األساسذذي لزذذها -غذذم كذذل ااذذتةل  ذذي تنةذذيةت هذذه  الخةذذاإص ر 
  . الهكر واألنثى و ووحدة اإلرادة المبدعة لزه  النن  الواحدة ش قيزا

ي األنعذا  كذهلك و ممذا ع ذ  ذي اإلشارة إلى اا ية الزوجية  ي النن  الب ذرية تذرد اإلشذارة إلذى هذه  الخا ذية وعند
  هوحدة القاعدة  ي األحياء جميعًا:

  وأنز  لكم من األنعا  ثمانية أزوا (:)
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وأنثى و وكذل مذن الذهكر  ذكر الثمانية كما جاءت  ي  عة أارى:هي التوق والمعز والبقر واإلهل و من كل واألنعا 
خيرها لإلنسذاق شونذ  والتعبيذر ععبذر عذن تسذ . . مجموعزذا واألنثذى عسذمى زوجذًا عنذد اجتماعزمذا و  زذي ثمانيذة  ذي

منذز  مذن عنذد  و منذز  مذن علياإذ  إلذى عذالم الب ذر و ومذوذوق لزذم فيذ  مذن  التسذخير إنزا  لزا مذن عنذد ز و  زذها
  . تعالى عند 

الخلذق لججنذة  ذي  مراحذل إلذى تتبذ  -شعذد هذه  اإلشذارة إلذى وحذدة اا ذية الزوجيذة  ذي النذاس واألنعذا   -ععذود  ثذم
  شبوق أمزاتزا:

  م  ي شبوق أمزاتكم القًا من شعد الق(و وعخلقك)

  . الب رية النبنة إلى العلقة إلى المتية إلى الع:ا  و إلى الخلق الواضة في  عنةر من

   ي ظلمات ثة (و و)

الذه  تسذتقر فيذ   الذببن الكذي  الذه  عيلذف الجنذين و وظلمذة الذرحم الذه  عسذتقر فيذ  هذها الكذي  و وظلمذة ظلمذة
ز ترعذى هذه  الخليقذة وتودعزذا القذدرة علذى  وعذين خلق هه  الخلية الةذييرة القذًا مذن شعذد الذق والرحم و ويد ز ت

علذى اترتقذاء و والقذدرة علذى السذير  ذي تمثيذل ابذوات الذنن  الب ذرية كمذا  والقذدرة النمذو و والقذدرة علذى التبذور و
  شارإزا و لزا لدر

  وتدهر تلك الخةاإص ;   وتومل هه  التييرات واألطوار هه  الرحلة القةيرة الزمن ن البعيدة اجماد وتتب 

 
 

ن نهْنٍ  َواِحَدٍة ث مه َجَعَل ِمْنَزا َزْوَجَزا َوَأنَزَ  َلك م َاَلَقك م نْ  مِف َزذاِتك مْ  مِف ِمذن  َاْلقذاً  اأْلَْنَعاِ  َثَماِنَيَة َأْزَواٍ  َعْخل ق ك ذْم ِ ذي ش ب ذوِق أ مه
وا َ ذِاقه 6َت ِإَلَ  ِإته ه َو َ َونهى ت ْةَر  وَق ) اْلم ْلك   َةٍ  َذِلك م  َّللاه  َربُّك ْم َل   َشْعِد َاْلٍق ِ ي ظ ل َماٍت ثَ  َغِنذي  َعذنك ْم  َّللاهَ  ( ِإق َتْكن ذر 

وا ذْرِجع ك مْ  ِإَلذى َربِفك ذم َلك ذْم َوَت تَذِزر  َواِزَرةك ِوْزَر أ ْاذَرى ث ذمه  َيْرَضذ    َوَت َيْرَضذى ِلِيَبذاِدِ  اْلك ْنذَر َوِإق َتْ ذا ر  نذت ْم  مه َ ي َنبِفذم ك م ِشَمذا ك 
د ورِ  َتْعَمل وَق ِإنه   َعِليمك ِهَهاتِ    (7) الةُّ

ال:لمات وراء علم اإلنسذاق ولدرتذ   تلك التي تقود ابى هه  الخلية التيينة  ي رحلتزا العجيبة و و و  ي العجيبة
  وبةر  و و

الحيذة الواضذحة ال ااةذة  شآثارهذا الب ذر  إلذى رةيذة يذد الخذالق المبذدع و رةيتزذاكلذ  مذن شذون  أق عقذود القلذ   هذها
   كيف عةرل لل  عن رةية هه  الحييقة  : . والن وة واإلعماق شالوحدانية ال:اهرة األثر  ي طريقة الخلق

  ذلكم ز ربام ل  الملك و ت إل  إت هو و  ونى تةر وق  (و و)
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  شال ار ويعال  على الكنرز يرضى  7الثاله: الدرس

أننسذزم و  ذي منذرإ البريذق  أمذا  هذه  الرةيذة الواضذحة جعذة الوحدانيذة المبلقذة ن و عذة القذدرة الكاملذة ن عقنزذم وأمذا 
البريذق و ويلذذوح لزذم هنزاعذة الرحلذذة ن ومذا ينت:ذذرهم  ااتيذار هذين الكنذر وال ذذار و وأمذا  التبعذة النردعذذة المباشذرة  ذي

   ي ظلمات ثة  و واله  ععلم ما تكن  دورهم من اناعا الةدور: عخلقزم ت  اله هناك من حساب ن يتو 

تذزر وازرة وزر أاذرى و  وت إق تكنذروا  ذاق ز غنذي عذنكم و وت يرضذى ليبذاد  الكنذر و وإق ت ذاروا يرضذ  لكذم و)
  الةدور(و و ههات ثم إلى ربام مرجعام  ينبمكم شما كنتم تعملوق و إن  عليم

الببذوق و ثذم تعقبزذا  اذار  لرحلة  ي شبوق األمزات هي مرحلة  ذي البريذق البويذل و تليزذا مرحلذة الحيذاةهه  ا إق
  الخبير و العليم المرحلة األايرة مرحلة الحساب والجزاء و هتدهير المبدع

  و وهذم شعنايتذ  ورعايتذ ع ذملزم غني عن اليباد التعال المزازيذل و إنمذا هذي رحمتذ  و تذل  أق -سبحان   - لز
  من هم من التعف والززا  ه

  إق تكنروا  اق ز غني عنكم(و و)

  الكا رين وت عحب : كنر ت يزيد  ي ملك  شيمًا و وكنركم ت ينقص من   تيًة و ولكن  ت يرضى عن  اعمانكم

  وت يرضى ليباد  الكنر(و و)

  وإق ت اروا يرض  لكم(و و)

  ام علي  ايرًا ومنكم ن ويحب  لكم ن و عجزي ويعجب 

  :وعبل   رد مواوذ شعمل  ن محاس  على كسب    وت عحمل أحد ع ء أحد و  لكل حمل  وكل

  وت تزر وازرة وزر أارى(و و)

   ي النزاعة إلى ز دوق سوا    وت مزرب من  وت ملجو عند غير : والمرج 

  ثم إلى ربِفكم مرجعام  ينبمكم شما كنتم تعملوق(و و)

  ى علي  من أمركم شيء:عخن وت

  إن  عليم ههات الةدور(و و)
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عذن هينذة و وعذن تذدهر و  . هي العاقبة و وتلك هي دتإل الزدى و وهها هو منرإ البريذق و و ولكذل أق عختذار هه 
  وبعد العلم والتنكير و و

 
 

ر  َدَعا َربه   م ِنيبًا ِإَلْيِ  ث مه ِإَذا َوِإَذا نَساَق ض  ْنذ   َنِسذَي َمذا َكذاَق َيذْدع و ِإَلْيذِ  ِمذن َلْبذل  َوَجَعذلَ  َلذ   َاوه  َم ه اإلِْ َأنذَدادًا  ِحهِ  ِنْعَمذًة مِف
ْنذِرَك َلِلذيةً  ذْن ه ذَو َلاِنذرك  َنذاء اللهْيذلِ 8ِمذْن َأْ ذَحاِب النهذاِر ) ِإنهذكَ  لِفي ِتله َعن َسِبيِلِ  ل ْل َتَمتهذْ  ِشا   َوَلاِإمذًا َعْحذَهر   َسذاِجداً  ( َأمه

و َرْحَمَة َربِفِ  ل ْل َهلْ    (9اأْلَْلَباِب ) أ ْول وا الهِهيَن َعْعَلم وَق َوالهِهيَن َت َعْعَلم وَق ِإنهَما َيَتَهكهر   َعْسَتِو   اْجِاَرَة َوَيْرج 

  عبادة ز إلى الموضوع:ااتةل ن:رة الناس إلى اإلهتةء ودعوة 10 - 8الثانية: الوحدة

والذق األنعذا   ; جنسذزا لم  للوبزم شعر  لةة وجودهم والقزم من نن  واحدة وتزويجزا من الجولة األولى  ي
يذد ز تمذنحزم اةذاإص جنسذزم الب ذر   وأشذعرهم أزواجًا كذهلك   والقزذم  ذي شبذوق أمزذاتزم  ذي ظلمذات ثذة  و

  . واترتقاء أو  مرة   ثم تمنحزم اةاإص البقاء

ويذذريزم تقلذذبزم  ; ر  علذيزم  ذذورتزم  ذذي التذراء و ذذورتزم  ذي السذذراءيلمذذ  للذوبزم لمسذذة أاذذرى وهذو ععذذ وهنذا
إليذذ  ن ويقنتذذوق لذذ  ن فيعر ذذوق  ويتبلعذذوق  وضذذعنزم وادعذذاءهم وللذذة ثبذذاتزم علذذى نزذذو   إت حذذين يتةذذلوق هذذربزم ن

  ز من اةاإص اإلنساق و وهبزم البريق ن ويعلموق الحييقة   وينتنعوق شما

   عند التر ونسيان  عند النعمةاللجوء إلى ز 8األو : الدرس

إليذ  مذن لبذل ن وجعذل هلل  يذدعو وإذا م  اإلنساق ضر دعا ربذ  منيبذًا إليذ  و ثذم إذا اولذ  نعمذة منذ  نسذي مذا كذاق)
  أ حاب النار(و و من أندادًا ن ليتل عن سبيل  و لل:تمت  شانرك لليًة ن إنك

وتتك ذف عنزذا  , الحجذ  عنزذا الركذا    وتذزو  عنزذا بذرة اإلنسذاق تبذرز عاريذة حذين عمسذ  التذر   ويسذقط  إق
التذر غيذر  و وتعلذم كذهب مذا تذدعي مذن  عا ذف األوها     تتج  إلذى ربزذا ن وتنيذ  إليذ  وحذد    وهذي تذدرك أنذ  ت

  شركاء أو شنعاء و

ه  تعذرت هذها اإلنسذاق الذ  ذاق حذين يذهه  التذر ويذوتي الراذاء ن ويخولذ  ز نعمذة منذ  ن وير ذ  عنذ  الذبةء و  وما
وتوحيذد  لربذ  و وتبلعذ  إليذ   ذي المحنذة  وإناهتذ   برت  عند م  التر ععود فيت  عليزا الركا  ن وينسذى تتذرع 

محنت  و و ينسى هذها كلذ  ويذهه  عجعذل هلل أنذدادًا و إمذا  لزذة ععبذدها  عن  وحد  ن حين لم عان غير  عملك أق يد  
عنعذل  ذي  كمذا  ذًا وأوضذاعًا عجعذل لزذا  ذي ننسذ  شذركة مذ  ز ناألولذى   وإمذا قيمذًا وأشخا جاهليتذ  كمذا كذاق  ذي

وحاامذ  وكبذراء  كمذا ععبذد ز أو  وأوتد  جاهليات  الكثيذرة ه  ذاذا هذو ععبذد شذزوات  وميولذ  ومبامعذ  ومخاو ذ  ومالذ 
س شذركًا ن ألنذ  وال رك ألواق و  يزا الخني الذه  ت عحسذب  النذا ! حباً  أالص عبادة   ويحبزا كما عح  ز أو أشد

  المعرول وإنما هو من ال رك  ي الةميم و ال رك ت عواه شال

This file was downloaded from QuranicThought.com



والتوجذ  والحذ  هذو وحذد   شاليبذادة العاقبذة هذي التذة  عذن سذبيل ز و  سذبيل ز واحذد ت يتعذدد و وإ ذراد  وتكذوق 
وت  أر  ولذد وت وطذن وتت تحتمذل شذركة مذن مذا  وت . القلذ  البريق إلي  و والعقيدة  ي ز ت تحتمذل شذركة  ذي

ز ن منتذ   سذبيل  وعما شركة لامر  ي القل  من هها وأمثال   زي اتخاذ أنذداد هلل ن وضذة  عذن , لري   ديق وت
  إلى النار شعد لليل من المتاع  ي هه  األر :

  لل:تمت  شانرك لليًة:إنك من أ حاب النار(و و)

هذل إق حيذذاة  . عمذذر وأعذا  النذذرد علذى هذذه  األر  معذدودة مزمذذا متذاع  ذذي هذه  األر  لليذذل مزمذا طذذا  و وكذل
  ! الجن  الب ر  كل  على األر  لمتاع لليل ن حين عقاس إلى أعا  ز

   ورة العالم العاهد القانر 9الثاني: الدرس

هكر الذه  يذ , الوجذل جانذ  هذه  الةذورة النكذدة مذن اإلنسذاق ن ععذر   ذورة ااذرى و و  ذورة القلذ  الخذاإف وإلذى
حذهر مذن اجاذرة   و ذي تبلذ  إلذى رحمذة   ذي ز وت ينسذا   ذي سذراء وت ضذراء   والذه  عيذيال حياتذ  علذى األر 

  المدرك لحقاإق الوجود: الةحية رب  و تل    و ي اتةا  شاح ين و عن  العلم

الذهين ععلمذوق والذهين    عسذتو  من هو لانر  نذاء الليذل سذاجدًا ولاإمذًا ن عحذهر اجاذرة ويرجذو رحمذة ربذ    لل:هذل أ 
  ت ععلموق   إنما يتهكر أولو األلباب و

وهذو عحذهر  -المرهنذة  الحساسذية وهه  -وهو ساجد ولاإم  - ورة م رلة مرهنة و  القنوت والباعة والتوج   وهي
تلتقذاأ تنذتة البةذيرة و وتمذنة القلذ  نعمذة الرةيذة وا التذي وهذها الةذناء وهذه  ال ذنافية -اجاذرة ويرجذو رحمذة ربذ  
 م رلة وضيمة من الب ر تقاهل تلك الةورة النكدة المبموسة التي رسمتزا اجعذة  ورة والتلقي و و هه  كلزا ترسم

   ة جر  ععقد هه  الموازنة: . الساشقة

  لل:هل عستو  الهين ععلموق والهين ت ععلموق  (و و)

الثاهتذة  ذي هذها الوجذود و  شالحقذاإق و هذو اتتةذا الحذق هذو المعر ذة و هذو إدراك الحذق و هذو تنذتة البةذيرة   العلم
الههن ن وت تلد  إلى حقاإق الكذوق الكبذرى ن وت تمتذد وراء  تزحم ولي  العلم هو المعلومات المنردة المنقبعة التي

  ال:اهر المحسوس و

ية القلذ  ن واست ذعار وحساسذ . هذو البريذق إلذى العلذم الحييقذي والمعر ذة المسذتنيرة و و هذها هذو و و القنذوت هلل وهها
ز هه  المراقبذة الواجنذة الخاشذعة و و هذها هذو البريذق  ومراقبة الحهر من اجارة ن والتبل  إلى رحمة ز و تل   

 وراء وينتن  شما يرى وما عسم  وما عجرب   وينتزي إلى الحقاإق الكبرى الثاهتة مذن , ويعرل ن ومن ثم يدرك الل 
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ال:ذاهرة ن  زذم جذامعو  والم ذاهدات رة و  وما الهين عقنوق عند حدود التجارب المنردة نالم اهدات والتجارب الةيي
  معلومات وليسوا شالعلماء و و

  يتهكر أولو األلباب و و إنما

شمذا تذرى وتعلذم ن  المنتنعذة ععذرل أ ذحاب القلذوب الواعيذة المتنتحذة المدركذة لمذا وراء ال:ذواهر مذن حقذاإق و وإنمذا
  يو  لقا  و و تنسى ي كل شيء ترا  وتلمس  وت تنسا  ن وتالتي تهكر ز  

  دعوة اليباد إلى التقوى والةبر 10الثاله: الدرس

حيذاتزم القةذيرة علذى هذه   من عر  هاتين الةورتين يتج  إلى الهين  منوا يناديزم ليتقوا ويحسنوا   ويتخهوا وبعد
  األر  وسيلة للكس  البويل  ي الحياة اجارة:

واسذذذعة و إنمذذذا يذذذو ى  ز ا عبذذذاد الذذذهين  منذذذوا اتقذذذوا رباذذذم و للذذذهين أحسذذذنوا  ذذذي هذذذه  الذذذدنيا حسذذذنة و وأر لل:عذذذ)
  الةاهروق أجرهم شيير حساب(و و

 
 
ِ َواِسذعَ  َهِه ِ  َعا ِعَباِد الهِهيَن  َمن وا اتهق وا َربهك ْم ِللهِهيَن َأْحَسن وا ِ ي ل لْ  ْنَيا َحَسذَنةك َوَأْر   َّللاه وقَ  ةك ِإنهَمذا ي ذَو هىالذدُّ ذاِهر  َأْجذَره م  الةه

  (10ِشَيْيِر ِحَساٍب )

 منذوا و و لذل لزم:اتقذوا  الذهين التعبيذر: )لل:عذا عبذاد الذهين  منوا(التناتذة اا ذة و  زذو  ذي األ ذل:لل ليبذاد  و ذي
لزذم: )عذا عبذاد ( زم عبذاد والرسذو    د   ت عقذو   . وتنبيزذاً  رباذم و ولكنذ  جعلذ  ينذاديزم ن ألق  ذي النذداء إعةنذاً 

ومذا محمذد    . ز  ي أثناء تكلينذ  هتبلذييزم أق ينذاديزم شاسذم ز و  النذداء  ذي حييقتذ  مذن اتلتناتة ز و  زناك هه 
  د   إت مبلغ عن  للنداء و

  لل:عا عباد الهين  منوا و اتقوا ربام(و و)

ومراقبذة غتذب   , وطمذ    ذي حذهر وا ذية ن و ذي رجذاءهذي تلذك الحساسذية  ذي القلذ  ن والتبلذ  إلذى ز والتقذوى 
رسذذمتزا اجعذذة السذذاشقة لذذهلك الةذذنف  التذذي ورضذذا   ذذي تذذو ز وإرهذذال و و إنزذذا تلذذك الةذذورة الوضذذيمة الم ذذرلة ن

  الخاش  القانر من عباد ز و

  للهين أحسنوا  ي هه  الدنيا حسنة(و و)
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اجاذرة دار البقذاء والذدوا  و   ذي ا  الززيلذة المقذا  و تقاهلزذا حسذنةأجذز  الجذزاء ه حسذنة  ذي الذدنيا القةذيرة األعذ ومذا
  وعجز  وضآلة جزد  و فيارم  ويرعا  ه ضعن  ولكن   تل ز على هها اإلنساق و اله  ععرل من 

  وأر  ز واسعة(و)

منزذذا ن إذا  الزجذذرة عقعذذد شاذذم حذذ  األر  ن وإلذذف الماذذاق ن وأوا ذذر النسذذ  والقربذذى والةذذحبة  ذذي دار عذذن  ذذة
هذذه  الحالذذة مذذدال مذذن مذذداال   ذذي ضذذالر شاذذم  ذذي ديذذنكم ن وأعجذذزكم  يزذذا اإلحسذذاق و  ذذاق اتلتةذذاإ شذذاألر 

  ال يباق   ولوق من اتخاذ األنداد هلل  ي لل  اإلنساق و

 توحيذد ز وتقذوا  ن عذن لنتة لر نية لبينذة إلذى مذداال ال ذرك الخفيذة  ذي القلذ  الب ذر  ن  ذي معذر  الحذديه وهي
  إت االق  البةير ش  ن العليم شخناعا  و العة  تنبىء عن مةدر هها القر ق و  ما ععالو القل  الب ر  هها

أمذر شذاإ ن وأق  الوشذاإو اذالق النذاس ععلذم أق الزجذرة مذن األر  عسذيرة علذى الذنن  ن وأق التجذرد مذن تلذك لز
 ذذع  علذذى هنذذي اإلنسذذاق:ومن ثذذم  تكليذذف يذذدةتذذرك مذذولول الحيذذاة ووسذذاإل الذذرزإ واسذذتيبا  الحيذذاة  ذذي أر  جد

  هة حساب: ز ع ير  ي هها الموض  إلى الةبر وجزاإ  المبلق عند

  إنما يو ى الةاهروق أجرهم شيير حساب(و و)

العذة  ال ذا ي ن  التذيينة للذوبزم هزذه  اللمسذة  ذي موضذعزا المناسذ  ن ويعذالو مذا ع ذق علذى تلذك القلذوب فيواذه
العذذو  عذذن الذذوطن واألر  واألهذذل  أهذذواب لذذف ال ذذدة نسذذمة القذذرب والرحمذذة و وينذذتة لزذذاوينسذذم عليزذذا  ذذي مو 

هزذه  القلذوب ن الخبيذر شمذداالزا ومسذاربزا ن المبلذ   يزذا  العلذيم واإللف عباء مذن عنذد  شييذر حسذاب و و  سذبحاق
  على اني الدهي  و

  الييامة م اهد ولقبات منالموضوع:دعوة إلى اإلاةد  ي عبادة ز  20 - 11الثالثة: الوحدة

 
 
يَن ) ل ذلْ  َ  اْلم ْسذذِلِميَن ) َوأ ِمذذْرت   (11ِإنِفذذي أ ِمذْرت  َأْق َأْعب ذذَد َّللاهَ م ْخِلةذًا لهذذ   الذدِف  ( ل ذْل ِإنِفذذي َأَاذال  ِإقْ 12أِلَْق َأك ذوَق َأوه

ذذْل ِإقه 14ِديِنذذي )    لهذذ ( ل ذذِل َّللاهَ َأْعب ذذد  م ْخِلةذذاً 13َربِفذذي َعذذَهاَب َيذذْوٍ  َعِ:ذذيٍم ) َعَةذذْير   وِنذذِ  ل  ذذن د  وا َمذذا ِشذذْمت م مِف ( َ اْعب ذذد 
ْم َوأَْهِليِزْم َيْوَ  اْلِيَياَمِة َأَت َذِلكَ  الهِهينَ  اْلَخاِسِرينَ  وا َأنن َسز  ْسَراق  اْلم ِبين  ) ه وَ  َاِسر    (15اْلخ 

هتوجيذ  الرسذو    د    ويبذدأ ي ثواهزذا والمقب  كل  ع:لل  جو اجاذرة ن وظذل الخذول مذن عذهاهزا ن والرجذاء  ذ هها
مذن عاقبذة اإلنحذرال عنزذا ن وإعذةق  -المرسذل  النبذي وهذو -إلذى إعذةق كلمذة التوحيذد الخالةذة   وإعذةق او ذ  
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إلذى مذنزجزم وطذريقزم و وبيذاق عاقبذة هذها البريذق وذاك ن يذو  عاذوق  هذم تةذميم  علذى منزجذ  وطريقذ  ن وتذركزم
  الحساب و

  إاةد العبودعة هلل 13 - 11األو   الدرس

إنذي أاذال إق عةذير ربذي :لذل لل:إني أمرت أق أعبد ز مخلةًا ل  الذدين   وأمذرت ألق أكذوق أو  المسذلمين و)
  عهاب يو  ع:يم(و و

وأق عاذوق هزذها أو   ; وحذد  اإلعذةق مذن النبذي   د   شونذ  مذومور أق ععبذد ز وحذد  ن ويخلذص لذ  الذدين وهذها
اإلعذذةق ذو قيمذة كبذرى  ذذي تجريذد عقيذذدة  هذها عخذذال عذهاب يذو  ع:ذذيم إق هذو عةذى ربذذ  و و المسذلمين   وأنذ 

 ذذي هذذها المقذذا  هذذو عبذذد هلل و هذذها مقامذذ  ت يتعذذدا  و و ذذي مقذذا   [ التوحيذذد كمذذا جذذاء هزذذا اإلسذذة  و  ذذالنبي   د
  و و وهها هو المراد و نًا ن وترتن  ذات ز سبحان  متنردة  وإ جمي  اليباد  كلزم اليبادة عقف العبيد

وتتجذرد  ذنة الوحدانيذة  , ع ذتبزاق ذلذك عقذر معنذى األلوهيذة ن ومعنذى العبودعذة ن ويتميذزاق ن  ذة عختلبذاق وت وعنذد
د    ذذي مقذذا  العبودعذذة هلل وحذذد  ععلذذن هذذها  ] ز هلل سذذبحان  هذذة شذذريك وت شذذبي  و وحذذين عقذذف محمذذد رسذذو 

 لذي  هنالذك مجذا  لذدعوى شذناعة األ ذنا  أو المةإكذة شيبذادتزم  , اقالعةذي اإلعذةق ن ويخذال هذها الخذول مذن
  م  ز شحا  من األحوا  و أو من دوق ز

  :األليمة أارى عارر اإلعةق م  اإل رار على البريق ن وترك الم ركين لبريقزم ونزايت  ومرة

أننسذزم وأهلذذيزم يذذو   اسذذروا سذرين الذذهينلذل:ز أعبذذد مخلةذًا لذذ  دينذذي  اعبذدوا مذذا شذذمتم مذن دونذذ  و لذذل:إق الخا)
  الييامة و أت ذلك هو الخسراق المبين(و و

أنذتم  امتذوا  ذي البريذق   ومذا أارى ععلن:إنني ما   ي طريقي و أاص ز شاليبادة ن وأالص لذ  الدينونذة و مرة
و اسذراق الذنن  التذي تنتزذي اله  ما شعد  اسراق  الخسراق التى تريدوق   واعبدوا ما شمتم من دون  و ولكن هنالك

مذلمنين أ  كذا رين و  ذاق كذانوا مذلمنين  قذد اسذرهم الم ذركوق ألق هذلتء  كذانوا إلذى جزذنم و واسذراق األهذل سذواء
 الخسذراق إلذى طريذق و وإق كذانوا م ذركين مذثلزم  كلزذم اسذر ننسذ  شذالجحيم و و )أت ذلذك هذو وهذلتء إلذى طريذق

  المبين(و و

 
 
ذم ذن َ ذْوِلِزمْ  َلز  ذَن النهذاِر َوِمذن َتْحذِتِزْم ظ َلذلك َذِلذكَ مِف ل    ظ َلذلك مِف  اْجَتَنب ذوا ( َوالهذِهينَ 16َّللاه  ِشذِ  ِعَبذاَد   َعذا ِعَبذاِد َ ذاتهق وِق ) ع َخذوِف

ذم   ِ َلز  وَها َوَأَنذاه وا ِإَلذى َّللاه ذْر ِعَبذاِد ) اْلب ْ ذَرى  البهذاغ وَت َأق َعْعب ذد  َأْحَسذَن   أ ْوَلِمذَك  َ َيتهِبع ذوقَ  وَق اْلَقذْو َ ( الهذِهيَن َعْسذَتِمع  17َفَب ِف
  (19ت نِقه  َمن ِ ي النهاِر ) َأَ َونرَ  ( َأَ َمْن َحقه َعَلْيِ  َكِلَمة  اْلَعَهابِ 18أ ْول وا اأْلَْلَباِب ) ه مْ  الهِهيَن َهَداه م  َّللاه  َوأ ْوَلِمكَ 
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  ععر  م زد الخسراق المبين: ثم

  . .( اتقوق  ل من النار ومن تحتزم ظلل و ذلك عخول ز ش  عباد  و عا عبادلزم من  ولزم ظل)

هذذه  ال:لذذل  طيذذات م ذذزد رعيذذ  حقذًا و م ذذزد النذذار  ذذي هيمذة ظلذذل مذذن  ذذولزم وظلذل مذذن تحذذتزم ن وهذذم  ذذي وهذو
  المعتمة تلنزم وتحتو  عليزم و وهي من النار ه

ويخذو زم ميبتذ   . طريقذ  ر  عملكذوق أق ينذووا شوننسذزم عذنم ذزد رعيذ  و ععرضذ  ز ليبذاد  وهذم شعذد  ذي األ إن 
  لعلزم عجتنبون :

  ذلك عخول ز ش  عباد (و و)

  ليحهروا ويتقوا ويسلموا: ويناديزم

  عا عباد  اتقوق(و)

  التنة األارى عقف الناجوق ن الهين اا وا هها المةير الم لو : وعلى

عستمعوق القذو   يتبعذوق أحسذن   الهين ا إلى ز لزم الب رى و فب ر عباداجتنبوا الباغوت أق ععبدوها وأناهو  والهين
  . . األلباب ن أولمك الهين هداهم ز و وأولمك هم أولو

والبذاغوت كذل مذا  .  ياغة من البغياق   نحو ملكوت وع:موت ورحموت و تنيد المباليذة والتذخامة والباغوت
المعبذود  ذي أعذة  ذورة مذن  ذور اليبذادة  غيذر ا هم الذهين اجتنبذوا عبذادةطيا وتجاوز الحد و والهين اجتنبوا عبادتز
  وولنوا  ي مقا  العبودعة ل  وحد  و , و وهم الهين أناهوا إلى ربزم و وعادوا إلي 

فب ذر عبذاد(و و إنزذا ) :ز لزذم الب رى( ذادرة إلذيزم مذن المذج األعلذى و والرسذو    د   يبليزذا لزذم شذومر) هذلتء
  ! علوية عحملزا إليزم رسو  كريم و وهها وحد  نييمالب رى ال

عدا  ن  ة يلحذق هزذا وت  ما من  ناتزم أنزم عستمعوق ما عستمعوق من القو  ن  تلتقط للوبزم أحسن  وتبرد هلتء
والذنن  البيبذة تتنذتة للقذو  البيذ   تتلقذا  وتسذتجي   . يلةذق إت الكلذم البيذ  ن الذه  تزكذو شذ  الننذوس والقلذوب و

  للخبيه من القو  وت تستجي  إت ل  و إت ل  و والنن  الخبيثة ت تتنتة

  أولمك الهين هداهم ز(و و)

  هدى ز و والزدى علم ز  ي ننوسزم ايرًا  زداهم إلى استماع أحسن القو  واتستجاشة ل  و  قد
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  هم أولو األلباب و و وأولمك

والنجذاة  كونذ  مسذلوب  الزكذاة الزكذاة ن وإلذى النجذاة و ومذن ت يتبذ  طريذق السذليم هذو الذه  عقذود  ذاحب  إلذى  العقذل
  العقل محرو  من هه  النعمة التي أعباها ل  ز و

إلذى النذار و وأق أحذدًا   عذةً  أق ععر  م زد هلتء  ي نييمزم  ي اجارة عقرر أق عبدة الباغوت لد و ذلوا ولبل
  ت عملك أق ينقههم من هه  النار:

  ن حق علي  كلمة العهاب أ ونر تنقه من  ي النار  (و وأ م)

  عملكزا إذق سوا     من لرسو  ز   د   وإذا كاق هو ت عملك إنقاذهم من النار التي هم  يزا والخباب

  ععر  م زد الهين اتقوا - وكونزم  يزا  عة اجق و ما دا  لد حق عليزم العهاب -م زد هلتء  ي النار  وأما 

 
 
ن َ ْوِلَزا غ َرلك  ِكنِ لَ  ْم غ َرلك مِف ْم َلز  ْبِنيهةك  الهِهيَن اتهَقْوا َربهز  ِ َت ع ْخِلف   مه   (20اْلِميَعاَد ) َّللاه   َتْجِر  ِمن َتْحِتَزا اأْلَْنَزار  َوْعَد َّللاه

  واا وا ما او زم ز: , ربزم

ز و ت عخلذذف ز  وعذذد جذذر  مذذن تحتزذذا األنزذذار ولكذذن الذذهين اتقذذوا ربزذذم لزذذم غذذرل مذذن  ولزذذا غذذرل مبنيذذة ن ت)
  الميعاد(و و

مذ  م ذزد ظلذل النذار  يتقاهذل اليذرل المبنيذة ن مذن  ولزذا غذرل ن تجذر  األنزذار مذن تحتزذا و و هذها الم ذزد وم زد
  القر ني وهو يرسم الم اهد لجن:ار و التعبير هناك من  ولزم ومن تحتزم و هها التقاهل اله  ينسق 

  وعد ز و ووعد ز وال  و ت عخلف ز الميعاد و ذلك

 لذم تكذن  ذي ننوسذزم وعذدًا  . ووالعاً  عا  المسلموق الهين تلقوا هها القر ق أو  مرة و عاشوا هه  الم اهد  عةً  ولقد
وتذذرتعال  وذلذذك والعذذًا ت ذذزد  للذذوبزم وتحسذذ  وتذذرا  و وتتذذوثر هذذها أو وعيذذدًا يتلقونزمذذا مذذن مسذذتقبل شعيذذد و إنمذذا كذذاق

ننوسزم ذلك التحو    وتكينر حيذاتزم علذى هذه  األر  هذهلك الوالذ  األاذرو  ن  تحولر وتستجي  لمر   و ومن ثم
  . عيي ون  ويحيوق ش  وهم شعد  ي الحياة ه وهاها ينبيي أق يتلقى المسلم وعد ز كانوا اله 

  يو  الييامة الكنار زد لعهابالموضوع شرح الةدر لإلسة  والقر ق وم  29 - 21الراشعة: الوحدة
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َماِء َمذاًء َ َسذَلَك   َيَنذاِهي َ  َأَلمْ  ْخَتِلنذًا َأْلَوان ذ   ث ذمه َيِزذيو   ِ ذي َتَر َأقه َّللاهَ َأنَزَ  ِمَن السه م ْةذَنرفًا  َ تَذَرا    اأْلَْرِ  ث ذمه ع ْخذِر   ِشذِ  َزْرعذًا مُّ
َبامذًا ِإقه ِ ذي َذِلذَك َلذ ذوَ 21اأْلَْلَبذاِب ) أِل ْوِلذي ِهْكَرى ث ذمه َعْجَعل ذ   ح  بِفذِ   َعَلذى ( َأَ َمذن َشذَرَح َّللاه  َ ذْدَر   ِلإْلِْسذَةِ  َ ز  ذن ره ن ذوٍر مِف
ن ِذْكِر َّللاهِ  تَ  ( َّللاه  َنزهَ  َأْحَسذَن اْلَحذِديِه ِكَتاشذاً 22ِ ي َضَةٍ  م ِبيٍن ) أ ْوَلِمكَ  َ َوْيلك لِفْلَقاِسَيِة ل ل وب ز م مِف ثَذاِنَي َتْقَ ذِعرُّ  َ ذاِهزاً مُّ مه

ل ود  الهِهيَن َعْخَ ْوقَ  مْ  ِمْن   ج  ِ َذِلذكَ  َربهز  ْم ِإَلذى ِذْكذِر َّللاه ه ْم َول ل ذوب ز  ل ذود  ِ َيْزذِد  ِشذِ  َمذْن َعَ ذاء  َوَمذن ع ْتذِلْل  ه ذَدى ث مه َتِلين  ج  َّللاه
  (23) َهادٍ  َّللاه  َ َما َل   ِمنْ 

وانتزاإزذا إلذى غايتزذا  ; السذماء سذورة لنتذة إلذى حيذاة النبذات  ذي األر  عقذ  إنذزا  المذاء مذنهها المقبذ  مذن ال  ي
وتوجيذذ  ألولذذي األلبذذاب الذذهين يذذهكروق  -حييقتزذذا الزاإلذذة   ذذي القريبذذة ن وكثيذذرًا مذذا عتذذرب هذذها مذذثًة للحيذذاة الذذدنيا

 ء ع ذير إلذى الكتذاب المنذز  مذن السذماءويذهكرو  و وعلذى ذكذر إنذزا  المذاء مذن السذما المثذل ويتذدهروق ليتذدهروا هذها

الكتذاب ن شخ ذية  لزذها لتحيذا شذ  القلذوب وتن ذرح لذ  الةذدور   مذ  تةذوير مذوح تسذتجاشة القلذوب المنتوحذة كذهلك
ز ن والقاسذية للذذوبزم مذن ذكذذر ز ن و ذذي  لذهكر ول ذعريرة ثذذم لذين وطمونينذذة و وتةذوير كذذهلك لعاقبذة المسذذتجيبين

مثذاًت لمذن ععبذد إلزذًا واحذدًا ومذن ععبذد  لزذة متعذددة و وهمذا ت عسذتوياق  فيتذرب قذة التوحيذد نالنزاعذة يتجذ  إلذى حيي
لسذيد واحذذد ت  ععمذل يتنقذاق حذذاًت و كمذا ت عسذذتو  حذا  العبذذد الذه  عملكذ  سذذادة متنذازعوق والعبذذد الذه  وت مذثةً 

  ينازع  أحد في  ه

  المبر واليناهي  والثمار 21األو : الدرس

ألوانذ  ن ثذم يزذيو  تذرا   مختلنذاً  أق ز أنز  مذن السذماء مذاء ن  سذلك  ينذاهي   ذي األر  ن ثذم عخذر  شذ  زرعذاً ألم تر )
  .(األلباب مةنرًا ن ثم عجعل  حبامًا   إق  ي ذلك لهكرى ألولي

لتذهه   األر  ن حتذى أنحذاء هذه  ال:ذاهرة التذي يوجذ  القذر ق إليزذا األن:ذار للتومذل والتذدهر ن ظذاهرة تتكذرر  ذي إق
يوج  الن:ر إلذى رةيذة يذد ز وتتبذ   ثارهذا  والقر ق األلنة شجدتزا وما  يزا من عجاإ   ي كل ابوة من ابواتزا و

   ي كل ابوة من ابوات الحياة و

األلنذة وطذو  التكذرار و  لبذو  الماء الناز  من السذماء و و مذا هذو وكيذف نذز    إننذا نمذر هزذه  الخارلذة سذراعاً   زها
ذرتذذي أيذدروجين هذهرة أكسذذوجين تحذر ظذذرول  اتحذاد مذاء  ذذي ذاتذ  اارلذة و ومزمذذا عر نذا أنذ  ين ذذو مذنإق الذق ال

إلى رةية يد ز التي  ذاغر هذها الكذوق شحيذه يوجذد األيذدروجين  للوبنا معينة ن  اق هه  المعر ة اليقة شوق تولي
 الحيذاة هذها اتتحذاد و ومذن ثذم وجذود ال:رول التي تسمة شاتحادهما ن وبوجود المذاء مذن وتوجد ويوجد األكسوجين

وجذود المذاء ووجذود الحيذاة  إلذى  ي هه  األر  و ولوت الماء ما وجدت حيذاة و إنزذا سلسذلة مذن التذدهير حتذى نةذل
نزو  هها الماء شعذد وجذود  وهذو اجاذر اارلذة جديذدة ن  ثم و لز من وراء هها التدهير ن وكل  مما  نعر يدا  و و

  هها الن:ا  اله  عسمة هتكوق الماء ونزول  و ق تدهير ز و على ر  والكوق ناشمة من قيا  األ

  تجيء الخبوة التالية إلنزا  الماء: ثم
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   سلك  يناهي   ي األر (و و)

مذذن الميذذا   يتسذذرب  ذذي ذلذذك األنزذذار الجاريذذة علذذى سذذبة األر    أو األنزذذار الجاريذذة تحذذر طبالزذذا ممذذا سذذواء
ز تمسذا   ذة يذهه   ذي األغذوار البعيذدة  ويذد لذك ينذاهي  وعيونذًا ن أو يتك ذف  شذارًا والسذبحية ن ثذم يتنجذر شعذد ذ
  التي ت ع:زر منزا أهدًا ه

  ثم عخر  ش  زرعًا مختلنًا ألوان (و و)

حسذذيرًا و ورةيذذة النبتذذة  اإلنسذذاق النباتيذذة التذذي تعقذذ  نذذزو  المذذاء وتن ذذو عنذذ    اارلذذة عقذذف أمامزذذا جزذذد والحيذذاة
مذن  ولزذا   وتتبلذ  إلذى النتذاء والنذور والحريذة    الركذا  هذي ت ذق حجذاب األر  عنزذا   وتذزية أثقذا الةذييرة و 

 هه  الرةية كنيلة شوق تمج القل  المنتوح ذكرى   وأق تثيذر فيذ  اإلحسذاس . . رويداً  وهي تةعد إلى النتاء رويداً 

الواحذدة و هذل  ذي  البقعذة مختلذف األلذواق  ذيالخذالق المبذدع الذه  أعبذى كذل شذيء القذ  ثذم هذدى و والذزرع ال شذاح
القذذدرة   ع  ذذعر اإلنسذذاق شذذالعجز المبلذذق عذذن  إلهذذداع النبتذذة الواحذذدة و هذذل  ذذي الزهذذرة الواحذذدة إق هذذو إت معذذر 

  اإلتياق ش يء من  أ ًة ه

  الزرع النامي اللدق الراص البر  شالحياة ن يبلغ تمام  ن ويستو ي أعام : هها

  ةنرًا(و وثم يزيو  ترا  م)

   ينتو للحةاد: , هلغ غايت  المقدرة ل   ي ناموس الوجود ن و ي ن:ا  الكوق ن و ي مراحل الحياة ولد

  ثم عجعل  حبامًا(و و)

  استو ى أجل  ن وأدى دور  ن وأنزى دورت  كما لدر ل  واه  الحياة و و ولد

  إق  ي ذلك لهكرى ألولي األلباب(و و)

  وينتنعوق شما وهبزم ز من عقل وإدراك و يتدهروق  يهكروق ن الهين

  هين المزتد  المن رح للقر ق والمعر  المعهب  ي النار 26 - 22الثاني: الدرس

أولمك  ذي ضذة  مبذين  . ز أ من شرح ز  در  لإلسة   زو على نور من رب     ويل للقاسية للوبزم من ذكر)
الهين عخ وق ربزذم   ثذم تلذين جلذودهم وللذوبزم إلذى  جلود مثاني تق عر من و ز نز  أحسن الحديه كتاشًا مت اهزًا 

  من ع اء   ومن عتلل ز  ما ل  من هاد(و و ش  ذكر ز و ذلك هدى ز يزد 
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ذكذرًا تتلقذا  القلذوب الحيذة    السذماء ينذز  المذاء مذن السذماء  ينبذر لزذم شذ  زرعذًا مختلنذًا ألوانذ  كذهلك ينذز  مذن وكمذا
القاسية كما تتلقا  الةخرة القاسذية التذي ت حيذاة  يزذا وت نذداوة  القلوب وتن رح وتتحرك حركة الحياة ن وتتلقا   تتنتة

  ه

هذين هذه  القلذوب وللذوب  والنذرإ  ع رح لإلسة  للوبًا ععلم منزذا الخيذر ن ويةذلزا هنذور   ت ذرإ شذ  وتستتذيء و لز
  . .(ز من ذكر ارى لاسية  رإ شعيد و ) ويل للقاسية للوبزم 

  أولمك  ي ضة  مبين(و و)

مذ  ز و حذا  اتن ذراح  حالزذا اجعة تةور حييقة القلوب التي تتلقى اإلسة   تن رح ل  وتندى شذ  و وتةذور وهه 
تةذور حييقذة القلذوب األاذرى  ذي لسذاوتزا وغل:تزذا وموتزذا  كمذا والتنذتة والنذداوة والب اشذة ن واإلشذراإ واتسذتنارة و

ومذن ع ذرح ز  ذدر  لإلسذة  ويمذد لذ  مذن نذور  ن لذي  لبعذًا كالقاسذية للذوبزم مذن  . زذا ن وعتمتزذا وظةمزذاوجنا 
  وشتاق شتاق هين هلتء وهلتء و . ز ذكر

ت ااذتةل  ذي طبيعتذ  وت  الذه  تةور اجعة الثانية هيمة تلقي الملمنين لزها القذر ق و هذها الكتذاب المتناسذق كهلك
مت ذذاش (وهو)مثاني(تكرر مقاطعذذ  ولةةذذ  وتوجيزاتذذ  ) زذذو ن وت  ذذي روحذذ  ن وت  ذذي اةاإةذذ  و  ذذي اتجاهاتذذ 

إنما تعاد  ي مواض  متعددة و ق حامة تتحقذق  ذي اإلعذادة والتكذرار و  , تتعار  وم اهد  و ولكنزا ت تختلف وت
  استقرار على أ و  ثاهتة مت اهزة و ت تعار   يزا وت ا بدا  و و ي  ي تناسق

الذذهكر  ذذي وجذذل  هذذها عخ ذذوق ربزذذم ويتقونذذ  ن وييي ذذوق  ذذي حذذهر وا ذذية ن و ذذي تبلذذ  ورجذذاء ن يتلقذذوق  والذذهين
للذوبزم هزذها الذهكر  تلذين جلذودهم وللذوبزم  وتون  وارتعا  ن و ي توثر شديد تق عر من  الجلود   ثم تزدأ ننوسزم ن

  وتبممن إلى ذكر ز و و

  ت ن  تكاد ت خص  يزا الحركات و ورة حية حساسة ترسمزا الكلما وهي

  ذلك هدى ز يزد  ش  من ع اء(و و)

لز ععلذم مذن حييقذة  . واإلشذراإ تذرتعال القلذوب هاذها إت حذين تحركزذا أ ذب  الذرحمن إلذى الزذدى واتسذتجاشة  مذا
  القلوب ما عجازيزا علي  شالزدى أو شالتة :

  ومن عتلل ز  ما ل  من هاد(و و)
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ذوَء اْلَعذَهاِب َيذْوَ  اْلِيَياَمذِة َوِليذلَ يَ  َأَ َمذن نذت ْم َتْكِسذب وَق ) ِلل:هذاِلِمينَ  تهِقذي ِهَوْجِزذِ  س   َلذْبِلِزمْ  ( َكذههَب الهذِهيَن ِمذن24ذ ول ذوا َمذا ك 

وَق )  َكذان وا ْنَيا َوَلَعذَهاب  اْجِاذذَرِة َأْكَبذر  َلذوْ اْلِخذذْزَ  ِ ذي اْلَحَيذذاِة الذدُّ  َّللاه   ( َ ذذَوَذاَلز م  25َ َوتَذاه ْم اْلَعذَهاب  ِمذذْن َحْيذه  َت َعْ ذع ر 

وَق ) ك لفِ  ( َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنهاِس ِ ي َهَها اْلق ْر ِق ِمن26َعْعَلم وَق ) ْم َيَتَهكهر  ذْم  ِعذَو ٍ  ( ل ر نًا َعَرِبيفًا َغْيذَر ِذ 27َمَثٍل لهَعلهز  لهَعلهز 
ًة ِفي ِ  ( َضَرَب َّللاه  َمَثةً 28َيتهق وَق ) َرَكاء رهج  ٍل َهذْل َعْسذَتِوَياِق َمذَثةً  ش  ًة َسَلمًا لِفَرج  وَق َوَرج  ِ َهذْل َأْكثَذر ه ْم  اْلَحْمذد   م َتَ اِكس  ِحه

  (29َت َعْعَلم وَق )

  إلي  شحا  و تجنة عتل  شما ععلم  من حييقت  المستقرة على التة  ن التي ت تقبل الزدى وت  زو

  ينت:ر أهل التة  يو  الييامة  ي م زد شاإ   ي موعد حةاد األعما  هععر  ما  ثم

  . .(تكسبوق  أ من يتقي هوجز  سوء العهاب يو  الييامة   وليل لل:المين:ذولوا ما كنتم)

هيدعذذ  وت هرجليذذ  ن  النذذار عقذذي وجزذذ  عذذادة هيدعذذ  وجسذذم  و  ومذذا هنذذا  زذذو ت عملذذك أق يذذد   عذذن ننسذذ  واإلنسذذاق
واتضبراب و و ي زحمة هذها العذهاب يتلقذى  وال دة وجز  ن ويتقي ش  سوء العهاب و مما يد  على الزو  يد عزا ه

  لزا من حةيلة: )وليل لل:المين:ذولوا ما كنتم تكسبوق(ه ويا التوني  ن وتد   إلي  حةيلة حيات 

مذذا جذذرى  علذذيزم ر مذذن هذذها الم ذذزد إلذذى الحذذديه عذذن الماذذههين الذذهين يواجزذذوق محمذذدًا   د   ليعذذ ويلتنذذر
  للماههين لبلزم لعلزم يتداركوق أننسزم:

الذدنيا ن ولعذهاب اجاذرة  الحيذاة كهب الهين من لبلزم  وتاهم العهاب من حيه ت ع عروق و  ذوذالزم ز الخذز   ذي)
  أكبر لو كانوا ععلموق(و و

ينت:ذرهم العذهاب األكبذر و وسذنة  اجاذرة يحا  الماههين  ي الدنيا واجاذرة و  ذي الذدنيا أذالزذم ز الخذز  و و ذ  زه 
ووعيذد ز لزذذم  ذذي اجاذرة لذذاإم و والنر ذذة أمذذامزم  . شذذاهدة ز ماضذية ت تتخلذذف و ومةذذارع القذروق مذذن لذذبلزم

  ويهكر )لو كانوا ععلموق(ه يتعي سانحة و وهها الهكر لمن

  ضرب األمثا   ي القر ق 29 - 27الثاله: الدرس

عذو  لعلزذم يتقذوق و ضذرب  ذ  هها القر ق مذن كذل مثذل لعلزذم يتذهكروق ن لر نذًا عربيذًا غيذر ولقد ضربنا للناس  ي)
  عستوياق مثًة   الحمد هلل هل أكثرهم ت ععلموق(و و هل ز مثًة رجًة في  شركاء مت اكسوق ورجًة سلمًا لرجل ن

وهذو هيذنزم مذوزع    , فيذ  شعتذزم شعتذاً  ز المثذل للعبذد الموحذد والعبذد الم ذرك شعبذد عملكذ  شذركاء عخا ذم عترب
ت عسذتقر علذى نزذو وت عسذتييم علذى طريذق    حذاإر ولكذل مذنزم فيذ  توجيذ  ن ولكذل مذنزم عليذ  تكليذف   وهذو هيذنزم

المتعارضة التي تمذزإ اتجاهاتذ  ولذوا  ه وعبذد عملكذ  سذيد واحذد ن  المت اكسة وت عملك أق يرضي أهواءهم المتنازعة
  من  ن ويالن  ش  ن  زو مسترية مستقر على منزو واحد  رية و و عبلب  وهو ععلم ما
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  هل عستوياق مثًة  (و و)

وتجم  البالذة ووحذدة اتتجذا   . ت عستوياق و  اله  عخت  لسيد واحد ينعم هراحة اتستقامة والمعر ة واليقين إنزما
لذذى حذذا  وت يرضذذي واحذذدًا مذذنزم ت عسذذتقر ع مقلقذذل ن ووضذذوح البريذذق و والذذه  عختذذ  لسذذادة مت اكسذذين معذذهب

   تًة على أق يرضي الجمي  ه

التوحيذد هذو القلذ   شحييقذة المثذل عةذور حييقذة التوحيذد وحييقذة ال ذرك  ذي جميذ  األحذوا  و  القلذ  المذلمن وهذها
هذذنجم واحذذد علذذى األ ذذق  ذذة يلتذذو  شذذ   معلذذق الذذه  عقبذذ  الرحلذذة علذذى هذذه  األر  علذذى هذذدى ن ألق شةذذر  أهذذداً 

والذرزإ ن ومةذدرًا واحذدًا للننذ  والتذر ن ومةذدرًا واحذدًا للمذذنة  والقذوة و وألنذ  ععذرل مةذدرًا واحذدًا للحيذاةالبريذق 
ويبمذمن  . عروتذ  ابا  إلى هها المةدر الواحد ن عستمد من  وحد  ن ويعلق يدع  شحبل واحد ع د  تستييم والمن  ن

يرضذي  فينعلذ  ومذاذا عيتذب   يتييذ  و  مذاذا حذدًا ععذرلاتجاه  إلى هدل واحد ت يزوغ عن  شةر  و ويخد  سذيدًا وا
وجزد  وهو ثاهر القدمين علذى األر  متبلذ  إلذى إلذ  واحذد  ذي  طالت  و وبهلك تتجم  طالت  وتتوحد ن  ينتو شال

  السماء و و

  تقامةوالبمونينة واتس واألمن على هها المثل الناطق الموحي ن شالحمد هلل اله  ااتار ليباد  الراحة ويعق 

 
 

يِفت وَق ) ِإنهكَ   َوَكذههبَ  ( َ َمْن َأْظَلم  ِممهن َكَهَب َعَلذى َّللاهِ 31َربِفك ْم َتْخَتِةم وَق ) ِعندَ  ( ث مه ِإنهك ْم َيْوَ  اْلِيَياَمةِ 30َميِفرك َوِإنهز م مه

ْدِإ ِإْذ َجاء   َأَلْيَ  ِ ي َجَزنهَم َمْثًوى لِفْلَكاِ ِرينَ    (32) ِشالةِف

  وهم م  هها ينحر وق ن وأكثرهم ت ععلموق و و . اتستقرارو 

واضذة ن ت لذب   , مسذتييم مثذل مذن األمثلذة التذي عتذربزا القذر ق للنذاس لعلزذم يتذهكروق و وهذو لذر ق عربذي ن وهذها
  . المنزو  في  وت عو  وت انحرال و عخاط  النبرة شمنبقزا القري 

  واب الةالحين وعقاب الكا رينموت اليباد وث 35 - 30الخامسة: الوحدة

الذه  عخذر  هزذها المذاء ن  الذزرع المقب  تعقي  على ما لبل  فبعد أق عر   عة الماء الناز  من السذماء ن و عذة هها
القر ق من األمثذا  )ولكذن أكثذرهم ت ععلموق(عقذ  علذى   ي و عة الكتاب الناز  من عند ز   وأشار إلى ما عترب 

 موكذو  إلذى ز   وأنذ  هذو الذه  عحاذم هيذنزم شعذد المذوت ن فيجذاز  الكذاذهين وأمذرهم د   هذها شذوق أمذر النبذي  

  شما عستحقوق   ويجاز  الةادلين المةدلين جزاء المحسنين و الماههين

  إنك مير وإنزم ميتوق ن ثم إنكم يو  الييامة عند ربام تختةموق(و و)
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 ذيزم محمذد رسذو  ز   د  شمذا ز و ذي المذوت عسذتو  كذل الب ذر الموت نزاعة كل حي   وت يتنذرد شالبقذاء إت إن 
السذذورة كلزذذا وتلكذد  و ثذذم يلذذي ذلذك تقريذذر مذذا شعذذد  تقذذرر    وذكذر هذذه  الحييقذذة هنذا حلقذذة مذذن حلقذات التوحيذذد الذذه 

 تذي لذي إنما هذو حلقذة لزذا مذا شعذدها مذن حلقذات الن ذوة المقذدرة المذدهرة ن ال . المبال الموت و  الموت لي  نزاعة

رسذو  ز   د    ويجذيء منزذا عبثذًا وت سذدى و  يذو  الييامذة عختةذم اليبذاد فيمذا كذاق هيذنزم مذن اذةل و شذيء
  ش  ما أنز  ز إليزم من الزدى و ويواجزوق  أما  رب  ويولف القو  للخةومة فيما كانوا عقولون  ويوتون  ن

  (? لي   ي جزنم مثوى للكا رين من أظلم ممن كهب على ز وكهب شالةدإ إذ جاء    أ)

وكذهب شالةذدإ  ; شذركاء للتقرير و  لي  هنالك من هذو أظلذم ممذن كذهب علذى ز  ذزعم أق لذ  هنذات وأنذ  لذ  سلا 
مثذذوى للكذا رين و علذذى سذبيل التقريذذر  جزذنم الذه  جذاء شذذ  رسذول     لذذم عةذدإ شالمذذة التوحيذد و إنذذ  الكنذر و و ذذي

  . والتوكيد اإلعتاحاله  يرد  ي  ورة سلا  لزيادة 

عذن عقيذدة   بليذ  طرل من الخةذومة  ومذا البذرل اجاذر  زذو الذه  جذاء شالةذدإ مذن عنذد ز و و ذدإ شذ  هها
  ع ارك   يزا كل كما والتناع و وي ترك م  رسو  ز   د    ي هه  الةنة كل الرسل لبل  و

 
 

َإ ِشذِ  أ ْوَلِمذَك ه ذم   َوالهذِه  ذْدِإ َوَ ذده ذم (33 اْلم تهق ذوَق )َجذاء ِشالةِف ذا َعَ ذاء وَق ِعنذَد َربِفِزذْم َذِلذَك َجذَزاء اْلم ْحِسذِنيَن ) َلز   (34مه
ْم َأْجَره م ِلي َكنِفرَ  ْم َأْسَوَأ الهِه  َعِمل وا َوَيْجِزَيز    (35الهِه  َكان وا َعْعَمل وَق ) ِشَوْحَسنِ  َّللاه  َعْنز 

يذدعو إليذذ  و و )أولمذك هذذم  فيمذذا شونذ  الحذذق ن ع ذارك للبذذ  لسذان  دعذا إلذذى هذها الةذذدإ وهذو مقتنذذ  شذ  مذذلمن مذن
  المتقوق(و و

   ي عر   نة المتقين هلتء وما أعد  لزم من جزاء: ويتوس 

  ما ع اءوق عند ربزم ن ذلك جزاء المحسنين و و لزم

زذم ن  زذو حقزذم لزم(عنذد رب)هذها تعبيذر جذام  ن ع ذمل كذل مذا عخبذر للذنن  الملمنذة مذن رغاإذ  ن ويقذرر أق وهذو
  اله  ت عخي  وت عتي  و و )ذلك جزاء المحسنين(و و

  متنتًة محسنًا: , ش  ليحقق ز ما أراد  لزم من اير ومن كرامة ن ومن  تل يزيد على العد  ععاملزم ذلك

  ليانر ز عنزم أسوأ اله  عملوا   ويجزيزم أجرهم شوحسن اله  كانوا ععملوق(و و)

  الحسنات وتحس  السيمات   ثم عاوق الجزاء و أق تحس   العد 
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 ذة يبقذى لزذا حسذاب  أعمذالزم هذو هذها الذه  يتجلذى شذ  ز علذى عبذاد  المتقذين هذلتء أق عانذر عذنزم أسذوأ والنتذل
   تزيد حسناتزم وتعلو وترجة  ي الميزاق و , ععملوق   ي ميزانزم و وأق عجزيزم أجرهم شحساب األحسن فيما كانوا

  المحسنوق و و المتقوق   يلتي  من ع اء و كتب  ز على ننس  هوعد  و  زو وال  عبممن إلي  تل ز إن 

  والتوحيد الموضوع:حقاإق إعتقادعة حو  الموت والحياة والتوكل 52 - 36السادسة: الوحدة

 
 

وِنذِ  َوَمذن َأَلْيَ    ( َوَمذن َيْزذِد َّللاه  َ َمذا َلذ   ِمذن36َّللاه  َ َمذا َلذ   ِمذْن َهذاٍد ) ْتذِللِ ع   َّللاه  ِشَاذاٍل َعْبذَد   َوي َخوِف  وَنذَك ِشالهذِهيَن ِمذن د 

  (37َأَلْيَ  َّللاه  ِشَعِزيٍز ِذ  انِتَقاٍ  ) مُِّتلفٍ 

  الوحدة مقدمة

متنوعذذة و تبذذدأ  لمسذذات الجولذذة أوسذذ  مقذذاط  السذذورة و وهذذي تتنذذاو  حييقذذة التوحيذذد مذذن جوانذذ  متعذذددة  ذذي هذذه 
الوحيذذدة   واعتمذذاد  عليزذذا دوق مبذذاتة  شذذالقوة القلذذ  المذذلمن ومولنذذ  شذذازاء لذذوى األر  واعتذذداد هتةذذوير حييقذذة 

يذنن  يذد  مذن هذه  القذوى الوهميذة وياذل أمذر  وأمذر المجذادلين لذ  إلذى  ثذم شسواها من القوى التميلة الززيلة و ومذن
  ويمتي  ي طريق  ثاهتًا واثقًا مستيقنًا شالمةير و الييامة ز يو 

إنمذا ز هذو المسذيبر  . هذها هيذاق وظينذة الرسذو    د   وأنذ  لذي  وكذيًة علذى اليبذاد  ذي هذداهم وضذةلزم يتلذو
دونذ  شذفي   ذاق هلل ال ذناعة جميعذًا و وإليذ   مذن علذيزم   اجاذه هنا ذيتزم  ذي كذل حالذة مذن حذاتتزم و ولذي  لزذم

  . والمةير ملك السماوات واألر  و وإلي  المرج 

ويعقذ  علذى هذها  . ال ذرك م ركين وانيبا  للوبزم عنذد ذكذر كلمذة التوحيذد وانبسذاطزا عنذد ذكذر كلمذةعةف ال ثم
هلل و ويةذورهم يذو  الييامذة وهذم  الم ذركين هذدعوة الرسذو    د   إلذى إعذةق كلمذة التوحيذد االةذة ن وتذرك أمذر

  خيف هتك ف لزم من ز ما يههل وي ولد يودوق لو عنتدوق شملء األر  ومثل  مع  و

ولذا  لاإلزم:إنمذا  عريتذة وهذم يذدعوق ز وحذد  إذا أ ذاهزم التذر و  ذاذا وهذبزم منذ  نعمذة ادعذوا دعذاوى  . ذلذك
ز القذذادر علذذى أق عواذذه هذذلتء و ومذذا هذذم   واذذههم أوتيتذذ  علذذى علذذم عنذذد  ه الكلمذذة التذذي لالزذذا الذذهين مذذن لذذبلزم

ز ن تجذذر  و ذق حامتذذ  وتقذذدير  وهذو وحذذد  الباسذذط سذذنة مذن سذذنن  إت شمعجذزين و ومذذا كذاق شسذذط الذذرزإ وقبتذ 
  لقو  يلمنوق و و جعات القاش : إق  ي ذلك

  التوكل على ز وكنالت  ليباد  40 - 36األو : الدرس
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ومذن يزذد ز  مذا لذ  مذن  . ألي  ز شاال عبد    ويخو ونذك شالذهين مذن دونذ  و ومذن عتذلل ز  مذا لذ  مذن هذاد)
واألر  ليقذولن ز و لذل:أ رأيتم مذا تذدعوق  السذماوات شعزيز ذ  انتقا    ولمن سذولتزم مذن الذق متل و ألي  ز

هل هن كاشنات ضر  أو أرادنذي هرحمذة هذل هذن ممسذاات رحمتذ    لل:حسذبي  شتر من دوق ز ن إق أرادني ز
ويحذل  عهاهيخزيذ  تعلموق من عوتيذ المتوكلوق و لل:عا لو  اعملوا على ماانتكم إني عامل  سول  يتوكل ز ن علي 

  علي  عهاب مييم(و و

كمذا هذو  ذي للذ   . اجعذات األربذ  تةذور منبذق اإلعمذاق الةذحية ن  ذي شسذاطت  ولوتذ  ن ووضذوح  ن وعمقذ  هذه 
هذدعوة و وهذي وحذدها دسذتور  الذه   لذاإم رسو  ز   د   وكما ينبيي أق عاوق  ي لل  كذل مذلمن هرسذالة ن وكذل

  . المستييم ن ويا ف ل  البريق الوا ل الثاهرعيني  ويافي  

مذن غتذبزا ن  ويحهرونذ  ورد  ي سب  نزولزا أق م ركي لريال كانوا عخو وق رسو  ز   د   مذن  لزذتزم ن ولد
  عنزا  ستةيب  شاألذى و و و عسار وهو عةنزا هتلك األو ال المزرية هزا ن ويوعدون  شون  إق لم

وكذل مذا  ذي األر   الحذق وأشذمل و  زذي تةذور حييقذة المعركذة هذين الداعيذة إلذى مذدلو  هذه  اجعذات أوسذ  ولكذن
  شعد وزق هه  القوى شميزانزا الةحية و , الملمن من لوى متادة و كما تةور الثقة واليقين والبمونينة  ي القل 

  ألي  ز شاال عبد ( )

العبودعذة ولذا  شحذق هذها المقذا   مقذا  كاق هو لد اتخه من ذا عخين  ن وماذا عخين    إذا كاق ز مع    وإذا  ! هلى
   وإ عباد    القاهر   ومن ذا ع ك  ي كناعة ز لعبد  وهو القو  

  ويخو ونك شالهين من دون (و و)

  من هم دوق ز   إت عخال   والهين من دوق ز ت عخينوق من عحرس  ز و وهل  ي األر  كلزا  كيف

ز و وحذين عاذوق هذها  دوق  اضذحة ن ت تحتذا  إلذى جذد  وت كذد ذهذن و و إنذ  ز و وَمذن هذملتذية شسذيبة و  إنزذا
  هو المولف ت يبقى هنالك شك وت عاوق هناك اشتبا  و

ذوات أننسذزم ن و ذي حركذات   ذي ز هي النا هة وم يمت  هي اليالبة و وهو اله  عقتي  ي اليباد لتذاء  و وإرادة
  للوبزم وم اعرهم:

  ومن عتلل ز  ما ل  من هاد و ومن يزد ز  ما ل  من متل(و و و)

أو هاذها  ذة مبذد   هاذها ععلم من عستحق التةلة فيتل  ن ومن عستحق الزدى  يزدعذ  و  ذاذا لتذى شقتذاإ  وهو
  لما ع اء و
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  ألي  ز شعزيز ذ  انتقا   ()

 كيذف عخ ذى أحذدًا أو  . اتنتقذا  وإنذ  لينذتقم ممذن عسذتحقوإنذ  لعزيذز لذو  و وإنذ  ليجذاز  كذًة شمذا عسذتحق و  . هلذى
  شيمًا من عقو  شحق العبودعة ل  ن وهو كا ل  وكافي   

مذن حييقذة ز  ذي  عقررونذ  عقرر هذه  الحييقذة  ذي  ذورة أاذرى منتزعذة مذن مذنبقزم هذم أننسذزم ن ومذن والذ  مذا ثم
   برتزم:

ز إق أرادنذي ز شتذر  دوق  ز و لل و أ رأيتم ما تذدعوق مذن ولمن سولتزم من الق السماوات واألر    ليقولن)
  لل:حسبي ز علي  يتوكل المتوكلوق(و و ? رحمت  هل هن كاشنات ضر    أو أرادني هرحمة هل هن ممساات

أق تقذو  غيذر هذها ن   بذرة أق ز هذو اذالق السذماوات واألر  و ومذا تملذك -حذين عسذولوق  -كذانوا عقذرروق  لقذد
عليذا و  زذو عواذههم ويواذه العقذةء جميعذًا هزذه   إرادة ا عستبي  عقل أق ععلل ن وة السماوات واألر  إت هوجودوم

  كاق ز هو االق السماوات واألر  و  زل عملك أحد أو شيء  ي هه  إذا الحييقة النبرية الواضحة و و

 
 

َماَواِت َواأْلَْرَ   َوَلِمن ْن َاَلَق السه ِ ِإْق َأَراَدِنذَي َّللاه   ل لْ   َلَيق ول نه َّللاه  َسَوْلَتز م مه ذرفٍ  َأَ َرَأْيت م مها َتْدع وَق ِمن د وِق َّللاه َهذْل ه ذنه  ِشت 
ذرِفِ  َأْو َأَراَدِنذي ِهَرْحَمذٍة َهذْل ه ذنه  ذل   م ْمِسذَاات   َكاِشذَنات  ض  ل ذ َرْحَمِتذِ  ل ذْل َحْسذِبَي َّللاه  َعَلْيذِ  َيَتَوكه ل ذْل َعذا َلذْوِ   (38) وقَ اْلم َتَوكِف

ِيذيمك ) َعَلْيذ ِ  ( َمذن َعْوِتيذِ  َعذَهابك ع ْخِزيذِ  َوَيِحذلُّ 39َ َسذْوَل َتْعَلم ذوَق ) َعاِمذلك  اْعَمل ذوا َعَلذى َمَكذاَنِتك ْم ِإنِفذي ( ِإنهذا 40َعذَهابك مُّ
( َّللاه  41َأنذَر َعَلذْيِزم ِهَوِكيذٍل ) َوَمذا َوَمن َضذله َ ِانهَمذا َعِتذلُّ َعَلْيَزذا َ َمِن اْهَتَدى َ ِلَنْنِس ِ  ِشاْلَحقفِ  َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِللنهاسِ 

اْلَمذْوَت َوي ْرِسذل  اأْل ْاذَرى ِإَلذى َأَجذٍل  َعَلْيَزذا َوالهِتذي َلذْم َتم ذْر ِ ذي َمَناِمَزذا َفي ْمِسذك  الهِتذي َلَتذى َمْوِتَزذا َيتَذَو هى اأْلَنن ذَ  ِحذينَ 
وَق ) َجَعاتٍ  ِ ي َذِلكَ  م َسمًّى ِإقه    (42لِفَقْوٍ  َيَتَنكهر 

أحذذد أو شذذيء  ذذي هذذه   عملذذك واألر  أق عا ذذف ضذذرًا أراد ز أق عةذذي  شذذ  عبذذدًا مذذن عبذذاد    أ  السذذماوات
  ? عباد  السماوات واألر  أق عحب  رحمة أراد ز أق تنا  عبدًا من

عخ ذا  ومذا الذه  يرجذو     الذه    عخ ذا  داعيذة إلذى ز   مذاالقذاط :أق ت و و  ذاذا تقذرر هذها  مذا الذه والجذواب
  وما اله  عقلق  أو عخين  أو عةد  عن طريق    ? ولي  أحد شااشف التر عن    ولي  أحد شمان  الرحمة عن 

الجذد  و وانقبذ  الخذول  انقبذ  متى استقرت هه  الحييقذة  ذي للذ  مذلمن  قذد انتزذى األمذر شالنسذبة إليذ  و ولذد إن 
  يتوكل وحد : وعلي  انقب  األمل و إت  ي جناب ز سبحان  و  زو كال عبد و 

  لل:حسبي ز و علي  يتوكل المتوكلوق(و و)
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ت تقلذق و واليقذين الذه  ت يتزعذزع  التذي إنزا البمونينة شعد هها والثقة واليقين و البمونينة التي ت تخال و والثقة ثم
  زاعة البريق:و والمتي  ي البريق على ثقة هن

  عهاب مييم و و علي  عا لو  اعملوا على ماانتكم إني عامل و  سول تعلموق من عوتي  عهاب عخزي  ويحل:لل

وسذول تعلمذوق مذن  . أللذق لو  اعملوا على طريقكم وعلى حالكم و إني ما   ذي طريقذي ت أميذل وت أاذال وت عا
  . . م  ي اجارةعوتي  عهاب عخزي   ي الدينا ن ويحل علي  عهاب ميي

إق ز هذذو اذذالق  . لتذذي األمذذر شعذذد عذذر  الحييقذذة البسذذيبة التذذي تنبذذق هزذذا النبذذرة وي ذذزد هزذذا الوجذذود و لقذذد
التذذي عحملزذذا الرسذذل ويتوتهذذا  الذذدعوة السذذماوات واألر  و القذذاهر  ذذوإ السذذماوات واألر  و وهذذو  ذذاح  هذذه 

أو لدعات    ومن ذا عملك أق يد   عذنزم ضذرًا أو عمسذك  اً شيم الدعاة و  من ذا  ي السماوات واألر  عملك لرسل 
   ماذا عخ وق وماذا يرجوق عند غير ز   . عنزم رحمة   وإذا لم عان

  لقد وضة األمر ولقد تعين البريق   ولم ععد هناك مجا  لجدا  أو محا  ه أت

  المزتدوق شالقر ق وقب  ز ألرواح الق  42 - 41الثاني: الدرس

وظينذتزم ومذا شذونزم  حييقذة حييقة الوضذ  هذين رسذل ز وسذاإر لذوى األر  التذي تقذف لزذم  ذي البريذق و  مذا تلك
  م  الماههين  

ومذا أنذر علذيزم هوكيذل  . عليزذا أنزلنا عليك الكتاب للناس شالحق و  مذن اهتذدى  لننسذ  ن ومذن ضذل  انمذا عتذل إنا
فيمسذك التذي لتذى عليزذا المذوت ويرسذل األاذرى إلذى  , منامزذاو ز يتو ى األنن  حين موتزا والتذي لذم تمذر  ذي 

أ  اتخذهوا مذن دوق ز شذنعاء   لذل:أو لذو كذانوا ت عملكذوق شذيمًا  . يتنكذروق  أجل مسمى و إق  ي ذلك جعذات لقذو 
  لل:هلل ال ناعة جميعًا و ل  ملك السماوات واألر  ن ثم إلي  ترجعوق و و ? ععقلوق  وت

 ذذي شذذريعت  و الحذذق  والحذذق لكتذاب للنذذاس شذذالحق(و و الحذذق  ذي طبيعتذذ  و والحذذق  ذي منزجذذ  وإنذا أنزلنذذا عليذذك ا)
هها الكتاب ون:ا  الكوق كل   ذي تناسذق و هذها   ي اله  تقو  علي  السماوات واألر    ويلتقي علي  ن:ا  الب رية

لذذك ومذا ع ذذاءوق ألننسذزم مذذن ويقومذذوا عليذ  و وأنذذر مبلذغ و وهذذم شعذد ذ معذذ  الحذق نز )للناس(ليزتذدوا شذذ  وييي ذوا
  نييم أو عهاب و  كل مورد ننس  ما ع اء   وما أنر شمسيبر عليزم وت شمسلو  عنزم: ومن هدى أو ضة  ن

   من اهتدى  لننس  ن ومن ضل  انما عتل عليزا ن وما أنر عليزم هوكيل(و و)

وهذو يتةذرل هزذم  , حذاتتزم الذة مذنالوكيل عليزم هو ز و وهذم  ذي قبتذت   ذي  ذحوهم ونذومزم و ذي كذل ح إنما
 كما ع اء:
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ذذَنَعاء ل ذْل َأَوَلذْو َكذذان وا َت َعْمِلك ذوقَ  َأ ِ  ِ ش  ذَناَعة  َجِميعذذًا لهذ   م ْلذك  43َوَت َعْعِقل ذذوَق ) َشذْيماً  اتهَخذه وا ِمذن د وِق َّللاه ِ ال ه  ( ل ذل حِفه

ذَماَواتِ   ذ ِكذرَ  اْشذَمَوزهْت ل ل ذوب  الهذِهيَن َت ي ْلِمن ذوَق ِشذاْجِاَرِة َوِإَذا َوْحذَد    ( َوِإَذا ذ ِكذَر َّللاه  44)َواأْلَْرِ  ث ذمه ِإَلْيذِ  ت ْرَجع ذوَق  السه

وَق ) وِنذِ  ِإَذا ه ذْم َعْسَتْبِ ذر  ذمه 45الهذِهيَن ِمذن د  ذَزاَدِة َأنذرَ  َ ذاِطرَ  ( ل ذِل اللهز  ذَماَواِت َواأْلَْرِ  َعذاِلَم اْلَيْيذِ  َوال ه َهذْيَن  ْحك ذم  تَ  السه
  (46ِعَباِدَك ِ ي َما َكان وا ِفيِ  َعْخَتِلن وَق )

ويرسذل األاذرى إلذى  المذوت ز يتو ى األنن  حين موتزا ن والتي لم تمر  ي منامزا و فيمسذك التذي لتذى عليزذا)
  أجل مسمى(و و

ولكنزذا  ذي النذو   -شعذد  تمذر وإق لذم -عسذتو ي اججذا  لجننذ  التذي تمذوت و وهذو يتو اهذا كذهلك  ذي منامزذا   ذاح
لم عحن أجلزا شعذد يرسذلزا  تةذحو و إلذى أق عحذل  والتي متو اة إلى حين و  التي حاق أجلزا عمسازا  ة تستيقي و

   ي  حوها ونومزا و داإماً  أجلزا المسمى و  األنن   ي قبتت 

  إق  ي ذلك جعات لقو  يتنكروق(و و)

  اذق زت شناعة إت ش 44 - 43الثاله: الدرس

 جننسذزم وإق عتذلوا  يزتذدوا هاها  ي قبتة ز داإما و وهو الوكيذل علذيزم و ولسذر علذيزم هوكيذل و وإنزذم إق إنزم
  إذق للنكاك والخةد   يرجوق   عليزا و وإنزم محاسبوق إذق وليسوا شمتروكين و و  ماذا

هلل ال ذذناعة جميعذًا و لذذ  ملذذك :لذذل وت ععقلذذوق  اتخذذهوا مذن دوق ز شذذنعاء   لذذل:أو لذو كذذانوا ت عملكذذوق شذيمًا  أ 
  السماوات واألر  ن ثم إلي  ترجعوق و و

زلنذذى ه )أو لذذو كذذانوا ت  ز سذذلا  للذذتزام والسذذخرية مذذن زعمزذم أنزذذم ععبذذدوق تماثيذذل المةإكذذة ليقربذذوهم إلذذى وهذو
 زذو الذه  عذوذق هزذا لمذن ع ذاء علذى يذد  ال ذناعة جميعذًا و هلل عملكوق شيمًا وت ععقلوق  (و و ععيب  تقرير جاز  شذوق

  أق يتخهوا من دوق ز شركاء  ه لل ناعة من شاء و  زل مما يلهلزم

ترجعذوق(و و  ذة مزذرب  إلي  ل  ملك السماوات واألر (و و  لي  هنالك اار  على إرادت   ي هها الملك و و )ثم)
  وت منر من الرجوع إلي  وحد   ي نزاعة المبال و و

  كراهية الكنار لهكر ز 46 - 45لراش :ا الدرس

التوحيذد ويز ذوق  كلمذة هذها المولذف الذه  يتنذرد فيذ  ز سذبحان  شالملذك والقزذر ععذر  كيذف هذم يننذروق مذن و ذي
  لكلمة ال رك ن اله  ينكر  كل ما حولزم  ي الوجود:
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  إذا هم عستب روق(و دون  ين منوإذا ذكر ز وحد  اشموزت للوب الهين ت يلمنوق شاجارة ن وإذا ذكر اله)

 لزذذتزم    ذكذذرت تةذذف والعذذة حذذا  علذذى عزذذد النبذذي   د   حذذين كذذاق الم ذذركوق يز ذذوق ويب ذذوق إذا واجعذذة
 ذي شذتى البيمذات واألزمذاق و  مذن  تتكذرر وينيبتوق ويننروق إذا ذكرت كلمة التوحيذد و ولكنزذا تةذف حالذة ننسذية

إلذى ز وحذد  إلزذذًا ن وإلذى شذريعة ز وحذذدها لانونذًا ن وإلذذى  دعذذوا مذاالنذاس مذن ت ذذممز للذوبزم وتنيذب  ننوسذذزم كل
 ورحبذوا حتذى إذا ذكذرت المنذاهو األرضذية والذن:م األرضذية وال ذراإ  األرضذية ه ذوا وب ذوا . ن:اماً  منزو ز وحد 

هذه  اجعذة ن وهذم مذنزم  ذي  نموذجذاً  شالحذديه ن و تحذوا  ذدورهم لجاذه والذرد و هذلتء هذم شعيذنزم الذهين عةذور ز
الببيعذذة ن التذذالوق المتذذلوق ن مزمذذا تنوعذذر  المنحر ذذو هذذهاتزم  ذذي كذذل زمذذاق وماذذاق و هذذم الممسذذواو النبذذرة ن

  واأللوا  و األجناس البيمات واألزمنة ن ومزما تنوعر

  مثل هه  الحا : مواجزة على هها المس  واتنحرال والتة  هو ما لقن  ز لرسول    د    ي والجواب

  كانوا في  عختلنوق(و و فيما لل:اللزم  اطر السماوات واألر  ن عالم اليي  وال زادة ن أنر تحام هين عبادك)

 ذاطر السذماوات واألر  ن  ز دعذاء النبذرة التذي تذرى السذماء واألر    ويتعذهر عليزذا أق تجذد لزذا االقذًا إت إنذ 
  السماوات واألر  و )عالم اليي  وال زادة(المبل  شناطر إقة تتج  إلي  شاتعترال واإللرار و وتعر   شةنت  الة

 
 
نَ  َتْ َتَدْوا َأقه ِللهِهيَن َظَلم وا َما ِ ي اأْلَْرِ  َجِميعًا َوِمْثَل   َمَع    َوَلوْ  وِء اْلَعَهاِب َيْوَ  اْلِيَياَمِة َوَبَدا َلز م مِف َمذا َلذْم  َّللاهِ  ِشِ  ِمن س 

ذْم َسذيِفَمات  َمذا47) َعك ون وا َعْحَتِسذب وقَ  ذا َكذان وا ِشذِ  َعْسذَتْزِزإ وق ) َكَسذب وا ( َوَبذَدا َلز  نَسذاقَ  ( َ ذِاَذا َمذ ه 48َوَحذاَإ ِهِزذم مه ذر   اإلِْ ض 
نها َلا َ  ْلَنا   ِنْعَمًة مِف   (49) َعْعَلم وقَ  ه ْم َت أ وِتيت    َعَلى ِعْلٍم َهْل ِهَي ِ ْتَنةك َوَلِكنه َأْكَثرَ  ِإنهَما َدَعاَنا ث مه ِإَذا َاوه

عختلنذوق(و و  زذو وحذد  الحاذم  فيذ  الياإ  والحاضر ن والباطن وال:اهر و )أنر تحاذم هذين عبذادك فيمذا كذانوا على
  يو  يرجعوق إلي  و وهم ت هد راجعوق و

  مناجوة الكنار شالعهاب  ي اجارة 48 - 47الخام : الدرس

  :عختلنوق  يو  يرجعوق للحام هينزم فيما كانوا في هها التلقين ععر  حالزم المنزعة  وبعد

وبذدا لزذم مذن ز مذا  , الييامذة أق للهين ظلموا ما  ي األر  جميعًا ومثل  مع  ت تدوا ش  من سوء العهاب يذو  ولو
  ما كانوا ش  عستززإوق و و هزم لم عاونوا عحتسبوق و وبدا لزم سيمات ما كسبوا وحاإ
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لذو  -وهو ال:لذم الع:ذيم  ش ركزم ال:المين -ناعا التعبير الرهي  و  لو أق لزلتء ال:المين الزو  الملنول  ي ث إن 
عذن اإلسذة  اعتذزازًا شذ  و )ومثلذ  معذ (و و لقذدمو   وينووق  أق لزلتء )ما  ي األر  جميعًا(و و مما عحر وق علي 

  يو  الييامة و و العهاب  دعة مما يروق من سوء

  ر الملنول: )وبدا لزم من ز ما لم عاونوا عحتسبوق(و و ار يتتمن  التعبي وهو 

مذههل مخيذف و و  زذو ز و  هاإذل عنةة عما هدا لزم من ز ولم عاونوا يتولعون  و ت عنةة عن  ولكن  هاذها وت
  هة تعريف وت تحديد ه و هاها ز اله  يبدو من  لزلتء التعال ما ت يتولعوق ه

  كسبوا ن وحاإ هزم ما كانوا ش  عستززإوق و ولزم سيمات ما  وبدا

شذ  عسذتززإوق مذن الوعيذد  كذانوا كهلك تزيد المولف سوءًا و حين يتك ف لزم قبة ما  علوا وحين عحيط هزذم مذا وهه 
  والنهير و وهم  ي ذلك المولف األليم الرعي  و و

  رهملجوء الكنار إلى ز عند ال دة وتعهيبزم لكن 52 - 49السادس: الدرس

ت ذممز للذوبزم حذين يذهكر  والذه  هها الم زد المعتر  لبياق حالزم يذو  يرجعذوق إلذى ز الذه  شذ  ع ذركوق ن وبعد
إلذى تةذوير حذالزم العجيذ  و  زذم ينكذروق وحدانيذة  ععذود وحد  ن وتستب ذر حينمذا تذهكر  لزذتزم المذدعاة و شعذد هذها

وحد  ضارعين منيبذين و حتذى إذا تنتذل علذيزم وأنعذم راحذوا يتوجزوق إت ل   ت ز و  وما حين عةيبزم التر  زم
  :وينكروق  يتبجحوق 

هذل هذي  تنذة ولكذن أكثذرهم ت  .  اذا م  اإلنساق ضر دعانا و ثم إذا اولنا  نعمة منا ن لا :إنما أوتيت  على علذم)
  ععلموق(و و

الواحد ن وتعذرل البريذق إليذ   ربزا   إلىتةور نموذجًا ماررًا لإلنساق ن ما لم تزتد  برت  إلى الحق ن وترج واجعة
  ن  ة تتل عن   ي السراء والتراء و

تحجذ  عنزذا الحذق  التذي التذر عسذقط عذن النبذرة ركذا  األهذواء وال ذزوات ن ويعريزذا مذن العوامذل المةذبنعة إق
ل ذذدة وجذذاء إليذذ  وحذذد  و حتذذى إذا مذذرت ا وتتجذذ  الكذذامن  يزذذا و ذذي ضذذمير هذذها الوجذذود و  عندإذذه تذذرى ز وتعر ذذ 

وانحر ذذر  برتذذ  هتذذوثير األهذذواء و ولذذا  عذذن النعمذذة والذذرزإ  , التذذراء الراذذاء ن نسذذي هذذها اإلنسذذاق مذذا لالذذ   ذذي
اتنذق لذ   مذا على علم(و و لالزا لاروق ن ولالزذا كذل مخذدوع شعلذم أو  ذنعة أو حيلذة ععلذل هزذا أوتيت  والنتل: )إنما

  ومقدر األرزاإ و , األسباب اه  العلم والقدرة ن ومسب من ما  أو سلباق و غا ًة عن مةدر النعمة ن وو 

  هل هي  تنة و ولكن أكثرهم ت ععلموق(و و)
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سينسذد   وإق كذاق  أ   تنذة لةاتبذار واتمتحذاق و ليتبذين إق كذاق سي ذار أو سذيانر   وإق كذاق سيةذلة هزذا هذي
  سيعرل البريق أ  عجنة إلى التة  و

 
 
ْم َسيِفَمات  َما َكَسب وا َوالهِهيَن َظَلم وا ِمذنْ  (50) َعْكِسب وقَ  َلْبِلِزْم َ َما َأْغَنى َعْنز م مها َكان واَلاَلَزا الهِهيَن ِمن  َلدْ   َهذل َتء َ َوَ اَهز 

ْم َسذيِفَمات  َمذا َكَسذب وا َوَمذا ه ذم ِشم ْعِجذِزيَن ) ْزَإ  َأَوَلذمْ  (51َسي ِةيب ز  ذط  الذرِف ِ ذي َذِلذَك  ِإقه  ِلَمذن َعَ ذاء  َوَيْقذِدر  َعْعَلم ذوا َأقه َّللاهَ َيْبس 
  (52َجَعاٍت لِفَقْوٍ  ي ْلِمن وَق )

 ذة حجذة لزذم وت عذهر  . النتنذة عا ذف لزذم عذن السذر ن وينذبززم إلذى الخبذر ن ويحذهرهم -رحمذة شاليبذاد  - والقذر ق
  شعد هها البياق و

عقولزذا لذاإلزم: )إنمذا  التذي ه  الكلمذة التذالةيلمذ  للذوبزم شعذر  مةذارع اليذاهرين لذبلزم و مةذارعزم شمثذل هذ وهو
  أوتيت  على علم(و و

والهين ظلموا مذن هذلتء  . كسبوا لد لالزا الهين من لبلزم ن  ما أغنى عنزم ما كانوا عاسبوق و  و اهزم سيمات ما)
  سيةيبزم سيمات ما كسبوا وما هم شمعجزين(و و

ولذم عيذن عذنزم علمزذم وت  . والوبذا  لزم ن  انتزذر هزذم إلذى السذوءذاتزذا هذه  الكلمذة التذالة لالزذا الذهين مذن لذب هذي
 سذنة ز ت تتبذد  )ومذا هذم شمعجذزين(و و  ذاح ت  . اليذاهرين مذالزم وت لذوتزم شذيمًا و وهذلتء سيةذيبزم مذا أ ذاب

  ! المزازيل ععجز  الق  التعال

وتقذذدير   ذذي شسذذط الذذرزإ  حامتذذ  رادة ز و ذذقمذا أعبذذاهم ز مذذن نعمذذة ن ومذذا وهذذبزم مذن رزإ ن  انذذ  يتبذذ  إ  ومذا
  وقبت  ن ليبتلي عباد  ن وليننه م يمت  كما يريد:

 ذة عجعلذوا  عذات ز سذببًا  . . لم ععلموا أق ز يبسط الرزإ لمن ع اء ويقدر   إق  ذي ذلذك جعذات لقذو  يلمنذوق  أو
   ي الكنر والتة  و وهي جاءت للزدى واإلعماق و و

  الموضوع:دعوة العةاة للتوبة لبل حلو  عهاب اجارة 61 - 53شعة:السا الوحدة

للهين ظلمذوا مذا  ذي األر   أق  ور ز الحا  المنزعة التي عاوق عليزا ال:الموق يو  الييامة  ي لول : ولو ولما
بوق ن وبذدا لزذذم وبذدا لزذم مذن ز مذذا لذم عاونذوا عحتسذ , جميعذًا ومثلذ  معذ  ت تذدوا شذ  مذذن سذوء العذهاب يذو  الييامذة

 سيمات
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ِ ِإقه َّللاهَ َعْيِنذر  الذهُّن وَب َجِميعذًا ِإنهذ   ه ذوَ  رهْحَمذةِ  َعا ِعَباِدَ  الهِهيَن َأْسَر  وا َعَلذى َأنن ِسذِزْم َت َتْقَنب ذوا ِمذن ل لْ  الذرهِحيم   اْلَين ذور   َّللاه
وَق ) َلْبلِ  ( َوَأِنيب وا ِإَلى َربِفك ْم َوَأْسِلم وا َل   ِمن53)   (54َأق َعْوِتَيك م  اْلَعَهاب  ث مه َت ت نَةر 

شالتوبذة و ويبمذذ   ذذي  مةذاريعزا كسذبوا وحذذاإ هزذم مذذا كذذانوا شذ  عسذذتززةوق(و و عذذاد عنذتة أهذذواب رحمتذذ  علذى مذا
ويذدعوهم إلذى األوبذة إليذ  غيذر لذانبين وت  . المعةذية رحمتذ  ومينرتذ  أهذل المعا ذي مزمذا عاونذوا لذد أسذر وا  ذي

  ذورة مذا ينت:ذرهم لذو لذم يموبذوا ويتوبذوا ن ولذو لذم ينتزذزوا هذه  النر ذة والمينذرة سذين و ومذ  الذدعوة إلذى الرحمذةعاإ

  لبل إ ةتزا و وات األواق و و المتاحة

  دعوة إلى التوبة واإلستقامة لبل الند  يو  الييامة 59 - 53األو : الدرس

جميعذًا و إنذ  هذو الينذور  الذهنوب مذن رحمذة ز و إق ز عينذر لل:عذا عبذاد  الذهين أسذر وا علذى أننسذزم ت تقنبذوا)
  الرحيم(و و

العةذذاة المسذذر ين  دعذذوة الرحمذذة الواسذذعة التذذي تسذذ  كذذل معةذذية و كاإنذذة مذذا كانذذر وإنزذذا الذذدعوة لجوبذذة و إنزذذا
يم شيبذاد  و وهذو ععلذم شعنذو ز و إق ز رحذ والثقذة ال اردين المبعدين  ي تي  التة  و دعوتزم إلى األمل والرجاء

عليزم من داال كيانزم ومن اارج  و ويعلم أق ال ذيباق عقعذد لزذم كذل  المسلبة ضعنزم وعجزهم و ويعلم العوامل
ويعلذم أق  ! عليزم كل طريق و ويجل  عليزم شخيلذ  ورجلذ  و وأنذ  جذاد كذل الجذد  ذي عملذ  الخبيذه ويواه مر د و

مذن يذد  الحبذل الذه  يرببذ  والعذروة  أ لذر أنذ  مسذاين سذرعاق مذا عسذقط إذاهناء هها المخلذوإ اإلنسذاني هنذاء وا  و و 
ميو  ومن شذزوات سذرعاق مذا ينحذرل عذن التذوازق في ذط شذ   ومن التي ت د  و وأق ما رك   ي كيان  من وظاإف

  وهو ضييف عن اتحتناه شالتوازق السليم و و المعةية هنا أو هناك   ويولع   ي

وت عواذه  شمعةذيت   ; الرحمذة هها المخلوإ كذل هذها فيمذد لذ   ذي العذوق   ويوسذ  لذ   ذي عن -سبحان   -ز  ععلم
وبعذد أق يلذو  ذي المعةذية ن ويسذرل  ذي  . الةذراأ حتى يزيىء ل  جمي  الوساإل ليةلة ابو  ويييم ابا  على

اليذوس والقنذذوأ ن  ولذم ععذد عقبذل وت عسذتقبل و  ذي هذه  اللح:ذة لح:ذة , الذهن  ن ويحسذ  أنذ  لذد طذرد وانتزذى أمذر 
  اللبيف: الند  عسم  نداء الرحمة

جميعذًا و إنذ  هذو الينذور  الذهنوب عذا عبذاد  الذهين اسذر وا علذى أننسذزم ت تقنبذوا مذن رحمذة ز و إق ز عينذر لذل
  الرحيم و و

وبذين لذي  هينذ   - البريذق ولد أسرل  ي المعةية ن ولو  ي الذهن  ن وأهذق عذن الحمذى ن وشذرد عذن -هين   ولي 
هذها كلذ  إت التوبذة و التوبذة وحذدها و األوبذة إلذى  وبين الرحمة الندعة الراية ن وظةلزا السمحة المحيية و لي  هين 

  عمن  ن واله  ت عحتا  من يلو في  إلى استمهاق: هواب الباب المنتوح اله  لي  علي 
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مذا أنذز  إلذيام مذن رباذم مذن  أحسن روق و واتبعواوأنيبوا إلى ربام وأسلموا ل  من لبل أق عوتيام العهاب ثم ت تنة)
  لبل أق عوتيام العهاب شيتة وأنتم ت ت عروق(و و

هذة طقذوس وت مراسذم وت  . شذيء واإلسة  و والعودة إلى أفياء الباعة وظة  اتستسة  و و هها هو كذل . اإلناشة
  حواجز وت وسباء وت شنعاء ه

مذن ال ذاردين  ليذلب و  األوبذة و و لة مباشرة هذين المخلذوإ والخذالق و مذن أرادحساب مباشر هين العبد والرب  إن 
مذذن العةذذاة  ليستسذذلم و وليذذوت و و ليذذوت وليذذدال  اتستسذذة  ومذن أراد اإلناشذذة مذذن التذذالين ن  لينذذ  و ومذذن أراد

  والرااء:كل  وراء الباب ت حاج  دون  وت حسي  ه والندى  الباب منتوح و والنيء وال:ل

هنالذك مذن نةذير و هيذا   مذا هيذا لبذل  ذوات األواق و هيذا )مذن لبذل أق عذوتيام العذهاب ثذم ت تنةذروق(و و . يذاوه
  لح:ة من لح:ات الليل والنزار و هيا و أعة  الولر غير متموق و ولد عنةل  ي األمر وتيلق األهواب  ي

 
 

ذ َواتهِبع ذوا بِفك ذم مِف ذن ره وَق ) َعذْوِتَيك م   ن َلْبذِل َأقَأْحَسذَن َمذا أ نذِزَ  ِإَلذْيك م مِف َعذا  َنْنذ ك  ( َأق َتق ذو َ 55الَعذَهاب  َشْيتَذًة َوَأنذت ْم َت َتْ ذع ر 
نذر  َلِمذنَ  ِ َوِإق ك  ذاِاِرينَ  َحْسَرَتى عَلى َما َ رهطر  ِ ي َجنِ  َّللاه  اْلم تهِقذينَ  َأْو َتق ذوَ  َلذْو َأقه َّللاهَ َهذَداِني َلك نذر  ِمذنَ  (56) السه

 ( َهَلذى َلذْد َجاءْتذَك  َعذاِتي َ َكذههْهَر ِهَزذا58ِمذَن اْلم ْحِسذِنيَن ) َ ذَوك وقَ  َأْو َتق ذوَ  ِحذيَن تَذَرى اْلَعذَهاَب َلذْو َأقه ِلذي َكذرهةً  (57)

نَر ِمَن اْلَكاِ ِريَن ) َواْسَتْكَبْرتَ  ذوه   الهِهينَ  ( َوَيْوَ  اْلِيَياَمِة َتَرى 59َوك  ِ و ج  ةك َأَلذْيَ  ِ ذي َجَزذنهمَ َكَهه وْا َعَلى َّللاه ْسذَوده  َمْثذًوى  ز م مُّ

ي َّللاه  الهِهيَن اتهَقوا60لِفْلم َتَكبِفِريَن ) وء  َوَت ه ْم َعْحَزن وَق ) ِشَمَناَزِتِزمْ  ( َوي َنجِف م  السُّ ز    (61َت َعَمسُّ

عذوتيام العذهاب شيتذة وأنذتم  أق لبذلواتبعوا أحسن ما أنز  إلذيام مذن رباذم(و و وهذو هذها القذر ق هذين أيذدعام و و )مذن )
  ت ت عروق(و و

  ز: هوعد لبل أق تتحسروا على  وات النر ة ن وعلى التنريط  ي حق ز ن وعلى السخرية هيا

  تقو  نن :عا حسرتا على ما  رطر  ي جن  ز و وإق كنر لمن الساارين و و أق

أق ز هذداني لكنذر مذن  لذو لزذدى تهتذدير واتقيذر:)أو تقذو تقذو  إق ز كتذ  علذيه التذة  ولذو كتذ  علذيه ا أو
  المتقين(و و

التوبذة هذا هذو ذا  وبذاب عةلة ت أ ل لزا و  النر ة ها هي ذ  سذانحة ن ووسذاإل الزذدى مذا تذزا  حاضذرة و وهي
  منتوح ه

  أو تقو  حين ترى العهاب:لو أق لي كرة  وكوق من المحسنين(و و)
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دار العمذل و وهذي  ر ذة واحذدة   ذي ذا انتزر هه  الحياة  ة كذرة وت رجذوع و وهذا أنذتم أوتءأمنية ت تنا  و  ا وهي
  :والترذيل إذا انقتر ت تعود و وستسولوق عنزا م  التباير

  هلى و لد جاءتك  عاتي  كههر هزا واستكبرت وكنر من الكا رين(ه)

  اجارة سواد وجو  الكنار ونجاة الملمنين  ي 61 - 60الثاني: الدرس

والمتقذين  الماذههين عمتي السياإ ولد و ل شالقلوب والم اعر إلى ساحة اجارة و و عمتذي  ذي عذر  م ذزد ثم
  ن  ي ذلك المولف الع:يم:

وينجذي ز الذهين اتقذوا  ? للمتكبذرين ويو  الييامة ترى الهين كههوا على ز وجوهزم مسودة و ألي   ي جزنم مثوى )
  السوء وت هم عحزنوق(و وشمنازتزم ن ت عمسزم 

هذو  ريذق المتكبذرين  . الجحذيم هو المةير األايذر و  ريذق مسذود الوجذو  مذن الخذز  ن ومذن الكمذد ن ومذن لنذة وهها
حتذى شعذد اإلسذرال  ذي المعةذية ن  لذم يلبذوا هذاتف  لاإمذة  ذي هذه  األر  ن الذهين دعذوا إلذى ز ن وظلذر الذدعوة

الوجذذو  و و ريذذق نذذا   ذذاإز ت عمسذذ  السذذوء وت عخالبذذ  الحذذزق و هذذو  ريذذق  لذذ  النجذذاة و  زذذم اليذذو   ذذي اذذز  تسذذود
واألمذن  والنذوز عاشذوا  ذي حذهر مذن اجاذرة ن و ذي طمذ   ذي رحمذة ز و  زذم اليذو  عجذدوق النجذاة الذهين المتقذين ن

  والسةمة: ت عمسزم السوء وت هم عحزنوق و و

شذاء  ليبذق  ذي إسذرا   و ذي  ومذن ة ال:ليلذة وراء البذاب المنتذوح وشذاء شعذد هذها  ليلذ  النذداء إلذى الرحمذة الندعذ ومذن
  شرور  حتى عواههم العهاب وهم ت ع عروق ه

  الوحدة مقدمة الييامة الموضوع:ز الخالق المالك وم زد ح ر الزمر يو  75 - 62الثامنة: الوحدة

كذل شذيء ن المالذك  الذق الخذالق الذه  القبذاع األايذر  ذي السذورة ن ععذر  حييقذة التوحيذد مذن جانذ  وحدانيذة هذها
عبذادة  لزذتزم  ذي مقاهذل أق ع ذاركو   م ذاركتزم المتةرل  ي كل شيء و  تبدو دعوة الم ركين للنبي   د   إلى

هذذو اذذالق كذذل شذذيء ن وهذذو المتةذذرل  ذذي ملكذذوت السذذماوات  لز عبذذادة إلزذذ  ه تبذذدو هذذه  الذذدعوة مسذذتيربة ن
  ير  ن ول  وحد  مقاليد السماوات واألر   هغ مع  واألر  هة شريك و  ونى ععبد

قبتذت  يذو  الييامذذة  جميعذاً  ومذا لذدروا ز حذق لذدر (وهم ع ذركوق شذذ  وهذو وحذد  المعبذود القذادر القذاهر )واألر )
هها النحو يو  الييامة ععذر  م ذزدًا  ريذدًا مذن  على والسماوات مبويات هيمين (و و وبمناسبة تةوير هه  الحييقة

حا ين من حو  العر  عسبحوق شحمد ربزذم ن وينبذق الوجذود كلذ  شحمذد :  المةإكة يامة ن ينتزي شمولفم اهد الي
  هلل رب العالمين(و و  تكوق هه  هي كلمة النةل  ي حييقة التوحيد و الحمد )وليل
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ذ َمَقاِليد   ( َل   62َااِلق  ك لِف َشْيٍء َوه َو َعَلى ك لِف َشْيٍء َوِكيلك ) َّللاه   وا ِشآَعذاِت َّللاهِ السه ه ذم   أ ْوَلِمذكَ  َماَواِت َواأْلَْرِ  َوالهذِهيَن َكَنذر 

وَق ) ونِفي63اْلَخاِسذر  ِ تَذذْوم ر  ذذْل َأَ َيْيذذَر َّللاه َلْبِلذذَك َلذذِمْن  ِمذذنْ  ( َوَلَقذْد أ وِحذذَي ِإَلْيذذَك َوِإَلذذى الهذِهينَ 64َأيَُّزذذا اْلَجذذاِهل وَق ) َأْعب ذذد   ( ل 
ذاِكِريَن ) (65) اْلَخاِسذِرينَ  نه َعَمل ذَك َوَلَتك ذوَننه ِمذنَ َأْشذَرْكَر َلَيْحذَببَ  ذْن ال ه ذن مِف وا ( َوَمذا66َهذِل َّللاهَ َ اْعب ذْد َوك  َّللاهَ َحذقه  َلذَدر 

ْبَحاَن   َوَتَعالَ  اْلِيَياَمةِ  َلْدِرِ  َواأْلَْر   َجِميعًا َقْبَتت    َيْو َ  ماَوات  َمْبِويهاتك ِهَيِميِنِ  س    (67ع ْ ِرك وَق ) َعمها ىَوالسه

  ز الخالق المالك 63 - 62األو : الدرس

شآعذات ز أولمذك  كنذروا ز اذالق كذل شذيء ن وهذو علذى كذل شذيء وكيذل و لذ  مقاليذد السذماوات واألر  و والذهين)
  هم الخاسروق(و و

عقذل أق يذزعم أق هذها  عملذك و ومذاالحييقة التي ينبق هزا كل شيء و  ما عملك أحذد أق يذدعي أنذ  الذق شذيمًا  إنزا
ولذي  أمذر مذن أمذور  متروكذًا لقذى أو للمةذاد ة  ; الوجود وجد من غير مبدع و وكل ما في  ينبق شالقةد والتدهير

وكيذل(و و وإلذى ز قيذاد السذماوات واألر  و  زذو عةذر زا و ذق مذا  شذيء من الةيير إلى الكبير: )وهو على كل
 , لذه  لذدر    ومذا تتذدال إرادة غيذر إرادتذ   ذي تةذرينزا ن علذى مذا ت ذزد النبذرةن:امذ  ا و ذق يريذد   وهذي تسذير

  وينبق الوال  ن ويقر العقل والتمير و

  والهين كنروا شآعات ز أولمك هم الخاسروق(و و)

وجمذا  اإلعمذاق  الزذدى اإلدراك اله  عجعل حيذاتزم  ذي األر  متسذقة مذ  حيذاة الكذوق كلذ    واسذروا راحذة اسروا
 زذذم الخاسذذروق الذذهين ينببذذق علذذيزم  . وأهلذذيزم طمونينذذة اتعتقذذاد وحذذةوة اليقذذين و واسذذروا  ذذي اجاذذرة أننسذذزمو 

  لني)الخاسروق(ه

  عبادة ز وشار  والنزي عن عبادة غير  65 - 64الثاني: الدرس

يلقذن الرسذو     , الوجذود ضذوء هذه  الحييقذة التذي تنبذق هزذا السذماوات واألر  ن وي ذزد هزذا كذل شذيء  ذي وعلذى
أق ععبذدوا معذ  إلزذ  و كذوق األمذر أمذر  مقاهذل د   اسذتنكار مذا ععرضذون  عليذ  مذن م ذاركتزم عبذادة  لزذتزم  ذي

   نقة عساو  عليزا  ي السوإ ه

  لل:أ يير ز تومروني أعبد أيزا الجاهلوق  (و و)

المببذق  المبلذق ء عذن الجزذلاتسذتنكار الذه  تةذره شذ  النبذرة  ذي وجذ  هذها العذر  السذخيف الذه  ينبذى وهذو
  المبموس و
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ت يتبذرإ  -ز علذيزم   ذلوات -عليذ  هتحذهير مذن ال ذرك و يبذدأ أو  مذا يبذدأ شاألنبيذاء والمرسذلين و وهذم  ويعقذ 
مذذن ألذوامزم إلذذى تنذذرد ذات ز سذبحان   ذذي مقذذا   سذذواهم إلذى للذذوبزم طذاإف ال ذذرك أهذذدًا و ولكذن التحذذهير هنذا ينبذذ 

  شما  يزم األنبياء والمرسلوق: , العبودعة الب ر  ي مقا اليبادة ن وتوحد 

  . .(الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الهين من لبلك:لمن أشركر ليحببن عملك ن ولتكونن من)

وعلذى  تء ز التذي  , واليقذين هها التحذهير مذن ال ذرك شذاألمر شالتوحيذد و توحيذد اليبذادة وال ذار علذى الزذدى ويختم
  :ميموروق  ن ويعجزوق عن إحةاإزا ن وهم  يزاتيمر عباد  

  هل ز  اعبد وكن من ال اكرين(و و)

  مثا  مةور لملكية ز لكل شيء 67الثاله: الدرس

  وما لدروا ز حق لدر (و و)

وهذذم ت يذذدركوق  . عبادتذذ  مذذا لذذدروا ز حذق لذذدر  ن وهذذم ع ذذركوق شذ  شعذذ  القذذ  و وهذم ت ععبدونذذ  حذذق . نعذم
  ت  وع:مت  و وهم ت عست عروق جةل  ولوت  ووحداني

للب ذر الحقذاإق الكليذة  تقذرب عا ف لزم عن جان  من ع:مة ز ولوتذ  و علذى طريقذة التةذوير القر نيذة ن التذي ثم
   ي  ورة جزإية ن يتةورها إدراكزم المحدود:

  ع ركوق(و و عما عالىواألر  جميعًا قبتت  يو  الييامة و والسماوات مبويات هيمين  و سبحان  وت)

 
 

ذذَماَواِت َوَمذذن ِ ذذي اأْلَْرِ  ِإته  َون ِنذ َ  ذذوِر َ َةذِعَق َمذذن ِ ذذي السه َشذذاء َّللاه  ث ذذمه ن ِنذذَ  ِفيذذِ  أ ْاذذَرى َ ذذِاَذا ه ذذم ِقَيذذا ك  َمذذن ِ ذذي الةُّ
وَق ) ِضذَ  اْلِكتَذاب  َوِجذيءَ  َوَأْشذَرَلرِ  (68َين: ذر  م ِشذاْلَحقِف َوه ذْم َت  ِبيِفينَ ِشذالنه  اأْلَْر   ِهن ذوِر َربِفَزذا َوو  ذَزَداء َول ِتذَي َهْيذَنز   َوال ُّ

وا ِإَلذى َجَزذنهَم ز َمذرًا َحتهذى ِإَذا (70) َعْنَعل ذوقَ  َوو  ِفَيْر ك لُّ َنْنٍ  مها َعِمَلْر َوه َو َأْعَلم  ِشَما (69) ع ْ:َلم وقَ   َوِسذيَق الهذِهيَن َكَنذر 

ْم َاَزَنت َزا َأَلْم َعْوِتك مْ    ِتَحْر َأْهَواه َزا َجاة وَها لك  َوَلاَ  َلز  وَنك ْم ِلَقذاء ر س  نك ْم َيْتل وَق َعَلْيك ْم  َعاِت َربِفك ذْم َوي نذِهر  مْ  مِف َهذَها َلذال وا  َيذْوِما 
ل ذوا َأْهذَواَب َجَزذنهَم َاا (71) اْلَكذاِ ِرينَ  َهَلذى َوَلِكذْن َحقهذْر َكِلَمذة  اْلَعذَهاِب َعَلذى َمْثذَوى اْلم َتَكبِفذِريَن  َ ِبذْمَ   ِلذِديَن ِ يَزذاِليذَل اْدا 

ذمْ 72) ذمْ  اْلَجنهذِة ز َمذرًا َحتهذى ِإَذا َجاة وَهذا َو  ِتَحذْر َأْهَواه َزذا َوَلذا َ  ِإَلذى ( َوِسيَق الهِهيَن اتهَقذْوا َربهز  َاَزَنت َزذا َسذَة ك َعَلذْيك ْم ِطْبذت ْم  َلز 
ل وَها َااِلِديَن )   (73َ اْدا 
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ت عملذك الب ذر إدراكزذا  التذي ا يرد  ي القر ق و ي الحديه من هه  الةور والم اهد إنما هو تقريذ  للحقذاإقم وكل
ومنذ  هذها التةذوير لجانذ  مذن حييقذة القذدرة  . يتةذورونزا شييذر أق توضذ  لزذم  ذي تعبيذر يدركونذ  ن و ذي  ذورة

  دود ووت تتحيز  ي حيز ن وت تتحدد شح , المبلقة ن التي ت تتقيد ش ال

  ح ر الناس زمرا يو  الييامة 74 - 68الراش : الدرس

وسذوإ أهذل النذار إلذى النذار و  , عواه  ي م زد من م اهد الييامة يبدأ شالننخة األولى ن وينتزي شانتزاء المولف ثم
  لهات  شالتسبية والتحميد و الوجود وأهل الجنة إلى الجنة و وتنرد ز ذ  الجة  و وتوج 

نومذذة ن ويخذيم علذذى  كذل راإذذ  حا ذل ن يبذدأ متحركذذًا ن ثذم عسذذير وإيذدًا ن حتذى تزذذدأ كذل حركذة ن وتسذذان م ذزد وهذو
  ! القزار ساحة العر  جة  الةمر ن ورهبة الخ وع ن هين يد  ز الواحد

ومذن  ذي السذماوات  , هي ذ  الةيحة األولى تنبعه ن فيةعق من عاوق شاقيًا على ظزذر األر  مذن األحيذاء ها
  الثانية: الةيحة وت نعلم كم عمتي من الولر حتى تنبعه -إت من شاء ز  -لك كه

 ذاذا هذم قيذا   أاذرى  وننذ   ذي الةذور  ةذعق مذن  ذي السذماوات ومذن  ذي األر  إت مذن شذاء ز و ثذم ننذ  فيذ )
  ين:روق(و و

ألق هذذها  . الزحذذا  جذذيوتذذهكر الةذيحة الثالثذة هنذذا و  ذيحة الح ذذر والتجميذ  و وت تةذذور ضذجة الح ذر وع وت
  الم زد يرسم هنا  ي هدوء ن ويتحرك  ي ساوق و

  وأشرلر األر  هنور ربزا(و و)

  . . الساحة التي يتم  يزا اتستعرا  و ونور ربزا اله  ت نور غير   ي هها المقا  أر 

  ووض  الكتاب(و و الحا ي ألعما  اليباد و و)

 - ذي هذه الم ذزد  - وجذدا  كلمذة الحذق التذي ععلمذوق و و وطذو  كذل اةذا وجيء شذالنبيين وال ذزداء(و و ليقولذوا )
  تنسيقًا لجو  م  الجة  والخ وع اله  عسود المولف العا :

  . ولتي هينزم شالحق وهم ت ع:لموق و وو ير كل نن  ما عملر وهو أعلم شما عنعلوق(و)

والسذلا  والجذواب  الحسذاب جمذل وتبذوى عمليذةحاجة إلذى كلمذة تقذا  ن وت إلذى  ذوت واحذد يرتنذ  و ومذن ثذم ت  ة
  . التي تعر   ي م اهد أارى و ألق المقا  هنا مقا  روعة وجة 

  وسيق الهين كنروا إلى جزنم زمرًا(و )حتى إذا جاءوها  تحر أهواهزا(و و)
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  ازنتزا عسجلوق استحقالزم لزا ويهكرونزم شوسباب مجيمزم إليزا: واستقبلزم

  هها(  يومام لم عوتكم رسل منكم يتلوق عليام  عات ربام وينهرونكم لقاءولا  لزم ازنتزا:أ)

  لالوا:هلى و ولكن حقر كلمة العهاب على الكا رين(و و)

  مولف إذعاق وتسليم و ت مولف مخا مة وت مجادلة و وهم مقروق مستسلموق ه  المولف

  ليل ادالوا أهواب جزنم االدين  يزا و  بم  مثوى المتكبرين(ه)

  رك  جزنم رك  المتكبرين و  كيف رك  الجنة   رك  المتقين   ذلك

 
 

ِ الهذِه  َ ذَدَلَنا َوْعذَد   َوَأْوَرَثَنذا اأْلَْرَ   َوَلذال وا  َوتَذَرى  (74ِمذَن اْلَجنهذِة َحْيذه  َنَ ذاء َ ذِنْعَم َأْجذر  اْلَعذاِمِليَن ) َنَتَبذوهأ   اْلَحْمذد  ِحه

وَق ِشَحْمدِ اْلَمَةِإَكَة َحا ِفيَن مِ  ِ َربفِ  َربِفِزمْ  ْن َحْوِ  اْلَعْرِ  ع َسبِفح  م ِشاْلَحقِف َوِليَل اْلَحْمد  ِحه   (75) اْلَعاَلِمينَ  َول ِتَي َهْيَنز 

لزذم ازنتزا:سذة  علذيام و طبذتم  ولذا  وسيق الهين اتقوا ربزم إلى الجنة زمرا و حتذى إذا جاءوهذا و تحذر أهواهزذا و)
  (و وو  ادالوها االدين

وجمذتم طيبذين و  مذا  . طيبذين اتسذتيبا  البيذ  و والثنذاء المسذتح  و وبيذاق السذب  و)طبتم(وتبزذرتم و كنذتم  زذو
   ي ذلك النييم و و الخلود عاوق  يزا إت البي  و وما يدالزا إت البيبوق و وهو

  تزينم أ وات أهل الجنة شالتسبية والتحميد: هنا

 زذذه  هذذي األر  التذذي  .(ن ذذاء لنا وعذذد  ن وأورثنذذا األر  ن نتبذذوأ مذذن الجنذذة حيذذهولالوا:الحمذذد هلل و الذذه   ذذد)
  يريدوق و اله  تستحق أق تور  و وهم عسانوق  يزا حيه شاءوا وينالوق منزا

   نعم أجر العاملين(و و)

مذا عخذتم سذورة وظلذ  ن و  كلذ  عختم الم زد شما عيمر النن  شالروعة والرهبة والجة  ن وما يتسق م  جو الم ذزد ثم
ا ذوع واستسذة  و وكلمذة الحمذد ينبذق هزذا كذل حذي   ذي التوحيد أنس  اتا    والوجود كل  يتج  إلى رب  شالحمد  

  وكل موجود  ي استسة :

الحمذذذد هلل رب :وليذذذل وتذذرى المةإكذذذة حذذذا ين مذذذن حذذذو  العذذذر  ن عسذذذبحوق شحمذذذد ربزذذذم ن ولتذذذي هيذذنزم شذذذالحق ن)
  العالمين(و و
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