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  سورة الصافات مقدمة

مهنوعذة الصذور  , والكواقذ  قصذرةة الووالذ, س سذة اة ااعقذاك س ك رذةة الك ذاهد -كسذاققهاا  -السذورة الكيةذة  هذه 
  . الهأثرة ل س عكةقة الكؤثةات س وباضاا عنةف الوقع س عنةفوالظال

فذ  كذ, لذور   ال ذة  بنذا  الاقرذدة فذ  النوذوو س وتهاةصذاا مذب  ذوار  -كسذارة السذور الكيةذة  -تسذهاد   وهذ 
كانذ  سذذاردة فذ  ال رلذة الاةبةذذة  الهذ  تاذال  لذورة مارنذذة مذب لذور ال ذة  -قصذوة االذذة  -وأ ذيال    ولنناذا 

 ز واذا وبالالناذا بوسذار,  ذه      تاذا هذ  الصذورة الهذ  عذب وتقذ  أمذاه هذه  الصذورة ًذو الت ش وتن ذ األولذ    

وبذرب الجذب   وتسذهالةي فذ  تاذذا  -سذحاان   -بذذرب    قةاقذة الاذة  تسهسذذة اا س وهذ  تذنعه أك هنذا  كانهجاهاةذة
 وأناذب   ثذه تذنعه أك الكالرنذة ثنذا  سوالجنذة ولذدت الكالرنذة  -تاذال   -بذرب    الهذناو  األسذالورة فهذنعه أنذ  مذب

  بنات   !

هذ  الكووذذوك  ألناذا األسذالورة تهاذةل لاكاذة قو ذة فذ  هذه  السذورة ش تن ذ  عذب تاافهاذا وسذهواا   ونظذةات  هذه 
والصذذافات لذذوات   فذذالناجةات زجذذةات   ):الكالرنذذة الحذذارز الذذها تاالجذذ  السذذورة س فأناذذا ت ذذدأ قاا ذذارة ثلذذ  ًوارذذ  مذذب

الكذةية س وتاةوذاه لاذةجه قال ذا  ال اكحذة كذ  و عقةبذوا مذب الكذ   ال ذةاًرب ت ذكذةات.    و هاوهذا يذدعن عذبفالهالةا
كذهلا  ! الكالذارية عهسكاوا لكا عدور فة  ش ولو كانوا يرذن تذنعه لاذه أسذاًرة الجاهاةذة مذا ًذوريوا هذه  وو األعا   

ف  ماذةل الهق ذةو والهوظةذع !  ال ةاًرب أناا كةؤووع ح  ثكار  جةة النقوه اله  عاه  باا الظالكوك ف  جانه ق
األسذالورة الكهاافهذةف فاسذهوهاه ألةبذا ال نذات ولاذه ال نذذوك   أه  تاذا وفذ  نااعذة السذورة تذأت  الاكاذة الكحا ذةة عاذ 

عاذذ   ال نذات وهذه  ذاهدوك   أو ثناذه مذذب ثفناذه لةقولوكفولذد   واناذه لنذاذبوك   ألذالو  ثناثذات  ااقنذا الكالرنذة
ثك كنذهه لذايقرب   وجااذوا  قيهذاقيه ل نرب   ما لنه كةف تايكوك   أفال تذهكةوك   أه لنذه سذاالاك م ذرب   فذأتواا

  سحااك   عكا عصووك !     . . لكاضةوك  برن  وبرب الجنة نسحات ولقد عاك  الجنة ثناه

األاذة  الهذذ   الاقرذدة  جانذ  عذال  هذذه  الصذورة الهالذة مذب لذور ال ذة  الجاهاةذذة تهنذاول السذورة جوانذ والذ 
ثك ثلايذه لوايذد ر  السذكاوات واألرل ومذا ):الك ذاوي تهناولاا السور الكيةة   فه  ذ  فنذةة الهويرذد مسذهدلة قذالنوك 

ال ذذة  هذذو السذذ   فذذ  عذذها  الكاذذهبرب فذذ  ثناعذذا م ذذاد مذذب م ذذاهد  أك برناكذذا ور  الك ذذار..    وتذذن  عاذذ 
   ثنذا كذهلا نواذ, قذالكجةمرب   ثناذه كذانوا ثذا قرذ, لاذهفو ثلذ  ثو الاذها  م ذهةكوك   فذ  القةامذة ففذأناه عوملذه
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ثننذه لذهارقوا الاذها   . الكةسذارب عسذهن ةوك ش و قولوكفأرنذا لهذاركوا تلاهنذا ل ذاعة مجنذوك   بذ, جذا  قذالا  ولذد.
  األلةه   وما تجنوك ثو ما كنهه تاكاوك    

وكنذذا تةاقذذات وعظامذذات أثنذذا  مهنذا لوافثك هذذها ثو سذذاة م ذذرب أثذاتهنذذاول قضذذةة الحاذذن والاسذذا  والجذنا    فوقذذا كذهلا
ثه تاةل باه  الكناسحة م ادات مالووت فة ذدات مذب م ذاهد  . .(يااةوك  لكحاوثوك   أو تقاؤنا األولوك   ق, ناه وأنهه

  والاةكات واونوااوت والكواجآت ! قالكناظة القةامة الاافاة

والذةي عاراهففبذ, جذا   ? فأرنذا لهذاركوا تلاهنذا ل ذاعة مجنذوك  1وري مذب قذول  لقضذةة الذوي  والةسذالة الذها وتاذةل
  قالا  ولد. الكةسارب.   

والةذاو    . وهذاروك  وذاللاه وتنذهع اه تاذةل ساسذاة مذب قصذ  الةسذ,فنوه وابذةاهةه وبنةذ    وموسذ  وبكناسذحة
والهننر,ففولقذد وذ, قذ ااه أك ذة  ا قالاذه ولذو    و ذون.   تهن ذ  فراذا ريكذة   ونصذة  لةسذا  وأاذه  لاكيذهبرب

  كاك عاكحة الكنهر ب   ثو عحاي   الكهاصرب.    كةف األولرب   ولقد أرسانا فراه منهر ب   فانظة

الالاعذذة  فراذذا فذذ  هذذها القصذذ  قصذذة ثبذذةاهةه االذذة مذذع ابنذذ  ثسذذكاعر,   قصذذة الذذهقو والوذذدا  وت ذذةز وت ذذةز
ثو ااعكذذاك الهذذال  الذذها عةفذذع  ع ا اذذا رفااذذا ش وت اذذذ الذذهروة الهذذ  وواوسهسذذاله ف فذذ  أروك لذذورها وأعكقاذذا وأ
  النووو ثل  ذلا األف  السام  الوو    

  الكويةة اله  تصاي  عةل موووعات السور وقضاعاها س تهك , ق ي, واوو ف ف والكؤثةات

مذب كذ,  ذةالاك مذاري   و  ويوظذات   السكا  وكواك اا و ا اا ورجومااففثنا ز نا السذكا  الذدنةا بن نذة النواكذ   م اد
عذها  والذذ    ثو مذذب االذ  الهالوذذة فأتحاذذ   ولاذه عسذكاوك ثلذذ  الكذ  األعاذذ  و قذذهفوك مذب كذذ, جانذذ  ييذورات 

   اا  ثاق .   

الهذذذ  تاو اذذا هذذذه   والك ذذاهد م ذذاهد القةامذذذة ومواقواذذا الك رذذةة س ومواجآتاذذذا الوة ذذدة س وانوااوتاذذذا القو ذذة   وفذذ 
  توصرالت ف  ميان  مب السورة   اسهاةاو  فة د يقات سناكس  عندًاقع  ذاتالسورة

السذاله س وتةتوذع  عاراكذا -القصذ  ومواقوذ  واعاا اتذ    وبهالذة فذ  قصذة ثبذةاهةه وولذد  الذهبةو ثسذكاعر,  وفذ 
  عنةوات   عكةقات  الكؤثةات الكويةة هنا ثل  الهروة اله  تان القاو  هنات 

ومواقواذذا  وم ذذاهدها السذذورة وهذذو ذو ًذذاقع مكرذذن عهوذذ  مذذع لذذورها وظاللاذذاثلذذ  ااعقذذاك الكوسذذةق  فذذ   ذلذذا
  واعاا اتاا الكهاليقة الاكةقة  

  سةا. السورة ف  عةل موووعاتاا ف  ثالثة أ وا  ررةسةةف و جةا 
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فذذالناجةات زجذذةات    . األول عهضذذكب افههذذاه السذذورة قالقسذذه بهاذذا الالوارذذ  مذذب الكالرنةففوالصذذافات لذذوا ال ذذو 
ثه تج   مسألة ال ذةاًرب وتسذكااه لاكذ   . قالنواك  هالةات ذكةات.عا  ويدانةة   ر  الك ار. س من ب السكا فال

 سذؤال لاذهف أهذه أ ذد ااقذات أه تاذا الهالر فالكالرنذة والسذكا  والنواكذ  عهاوهذا األعاذ  ورجكاذه قال ذا  ال اكحذة  

عسذذهحادون   كذذانوا ا عقولونذذ  عذذب الحاذذن س واثحذذات مذذاوال ذذا    لاهولذذ, مذذب هذذها ثلذذ  تسذذ ة  مذذا كذذانو  وال ذذةاًرب
  والاها    وهو م اد فة د     والنعةه و سهانروك بوقوع    ومب ثه عاةل ذلا الك اد الكالول لاحان والاسا 

فنذاك أك ذةهه مذب الضذالرب    النذهر ال ان  ع دأ قأك هؤو  الضالرب لاه نظارة فذ  السذاققرب س الذهعب جذا تاه وال و 
وهذاروك والةذاو ولذو  و ذون. ش وكةذف كانذ   وموسذ  الةي فذ  قصذ  أوللذا الكنذهر ب مذب قذوه نذوه وابذةاهةهو سه

  عاكحة الكنهر ب وعاكحة الكؤمنرب  

كذهلا وعذد   لةسذا   و قذةر ال الن عهاد  عب تاا األسالورة اله  مة ذكةهذا   ثسذالورة الجذب والكالرنذة   وال و 
الكنصذذوروك واك جنذذدنا لاذذه ال ذذال وك.    و نهاذذ   لاذذه ا لعحاينذذا الكةسذذارب ثناذذهقذذالظوة وال احةففولقذذد سذذحق  كاكهنذذ
عاذذ  رسذذا  واوعهذذةا  بةبوبره ففسذذحااك ربذذا ر  الاذذنة عكذذا عصذذووك    والهسذذاةه قههذذاه السذذورة بهنن ذذ    سذذحاان 

  . . الصكةه والاكد ف ر  الاالكرب.    وه  القضاعا اله  تهناولاا السورة ف  . الكةسارب وساله عا 

  نأاه ف  الهوصر,ف واآلك

  القسه قها  الكالرنة عا  ألوهةة   5 - 1األولف الدرو

واألرل ومذا برناكذذا ور   السذكاوات والصذافات لذوات س فذالناجةات زجذةات س فالهالةذات ذكذةات س ثك ثلايذه لوايذد   ر )
  الك ار..   

والهذ  عجذوز أك تنذوك  . عااكاذا الرنة ذكةهذا هنذا قأعكالاذا الهذ والناجةات والهالةات       ًوار  مب الك والصافات
    والناجذةت لكذب عسذها  النجذة مذب الاصذاة  أمذة هذ  الصذافات قواركاذا فذ  الصذالة س أو أجناهاذا فذ  ارتقذا 

 والسو. ثل  جانه أو ف  أعة يالة وفذ  أا مووذع   والهالةذات لاذهكة الا ة ف  أثنا  كحض أرواياه م الت أو عند
  مب كه    أو الكسحاات بهكة     غرة      القةتك أو

ككذا أسذاونا  -هذها القسذه  ومناسذحة   سحاان  باه  الالور  مب الكالرنة عاذ  ويدانرهذ ففثك ثلايذه لوايذد.    عقسه
 -ا أناذه نسذحة الكالرنذة ثلذ    س واتهذاذهه تلاذة قكذ مذب هو تاا األسالورة اله  كان   اراة ف  جاهاةذة الاذة  -

  بنات   ! -بنعكاه 

  عاة    عحاي  بنوس  ف  لوه  الكناسحة لاويدانةةف ثه

ِ

ِ
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ِ) َربِ  ق  ِاْلَمَشار  َِوَماِبَْينَُهَماَِوَرب  َِواْْلَْرض  ب ِ) إ نَّا (5السََّماَوات  ينٍَةِاْلَكَواك    (6َزيَّنَّاِالسََّماءِالد ْنيَاِب ز 

  كا ور  الك ار..   ر  السكاوات واألرل وما برنا)

الكانذوت الاارذ, ش الذها و  لاذها السكاوات واألرل قاركة يةذال العحذاي ش تاذدثاه عذب الهذال  الحذار    الكذدبة وهه 
مذب اوعهذةا  لهالقذ  قالقذدرة الكالاقذة والةبوبةذة الاقذة    عاة  عدع  أيد أن  عكاا ااق  وتدبرة  ش وو عكاا أيد أك

 ساا  س ووذو  ونذور س ومهاوقذات يكةقذة عاذة  الح ذة  ذرلات مناذا الاذرب قاذد الاذرب سو  هوا  فوما برناكا.    مب

  عاراه مناا أك ة مكا عي   لاه ! و هو 

قارذن و عكاذا اانسذاك  والهناسذ  واألرل ومذا برناكذا مذب الضذهامة والاظكذة والدقذة والهنذوك والجكذال والسذكاوات
الحال ة س والهونة الالو ,   ومذا عكذة اانسذاك باذها  والةوعة اكر  سمب الهأثة ال -يرب عسهةقظ قاح   -نوس  أماماا 

 الاافذ, وو تدبة ثو يرب عكوت قاح  س فةوقد الهأثة واوسهجاقة اعقاعات هها النوك  تأثة الها  الاظةه مب غرة ما

  قالاجار   

  ور  الك ار..   )

 . . الوسذةاة انذ  مذب جوانذ  السذكاواتنجذه م ذة. س ولنذ, كوكذ  م ذة. س فاذ  م ذار. ك رذةة فذ  كذ, ج ولنذ,

عاراذا كذهلا   فذاألرل فذ  يورتاذا  نعذة  ولاها رة يولة أاة  يكةقة ف  الها رة عذب الواقذع فذ  هذه  األرل الهذ 
فناكذا جذا  قالذاك مناذا أمذاه ال ذك.  -ككذا تهذوال  الك ذار   - أمذاه ال ذك. تهذوال  الك ذار. عاذ  ققاعاذا الكههاوذة

وكذاك هنذا  م ذة  عاذ  القالذاك الكقابذ, لذ  فذ  النذةة األروذةة   يهذ  ثذا  , القالذاك كذاك هنذا  م ذة. عاذ  هذها
وهذ   . . كذاك هنذا  م ذة. تاذة عاذ  القالذاك الهذال  وم ذة  تاذة عاذ  القالذاك الكقابذ, لذ  وهيذها األرل تاةكذ 

  القدعه !ف  ذلا النماك    يقةقة ما كاك عاةفاا الناو ف  زماك ننول القةتك النة ه ش ولنب ا ةهه باا

النذذوك فذذ  مالذذالع  ع كذذة النظذذاه الذذدقر  فذذ  تذذوال  الك ذذار. عاذذ  هذذه  األرل   وهذذها ال اذذا  الةارذذع الذذها وهذذها
مذذا عاهذذ  قذذ  ثلذذ  تذذدبة لذذناة  , الكويةذذة الك ذار.     كالهكذذا جذذدعة قذذأك عوقذذع فذذ  القاذذ  الح ذذةا مذذب الهذذأثةات

قكذا ع ذدو مذب تثذار الصذناة الكويذدة الهذ  و ااذهال  فذ   , الكذدبة الصانع الك دك س وال  ااعكذاك بويدانةذة الهذال 
  . ًاقااا الدقر  الجكر,

وذكذة الك ذار. لذ   السذكا  ه  مناسحة ذكة هه  الصوة مب لوات   الوايد ف  هها الكقاه   وسنة  أك ذكة تاا
  والةجوه     وال ا  وال ةاًرب النواك  مناسحة أاة  فةكا عا  هه  اآلعات مب السورة   عند الادعن عب

  يةاسة السكا  مب ال ةاًرب 10 - 6ال ان ف الدرو

الكذ  األعاذ  و قذهفوك مذب  ثلذ  ثنا ز نا السذكا  الذدنةا بن نذة النواكذ  س ويوظذات مذب كذ,  ذةالاك مذاري س و عسذكاوك )
   اا  ثاق .  فأتحا  ك, جان  س ييورات ولاه عها  وال  س ثو مب اال  الهالوة
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وهذو الهذذام  ال ذان  سذورة  ذالة األسذذالورة الهذام قالكالرنذة س عذذاي عكذ. هنذا  ذذالةهامذذا مذ. فذ  مالاذذع ال قاذد
عا ذدوك ال ذةاًرب عاذ  هذها األسذاو    كذانوا قال ةاًرب   وكانوا عنعكذوك أك بذرب   وبذرب الجنذة نسذحات   وباضذاه

  قالك  األعا      وتصالاه وعا  أساو أك ال ةاًرب عاةفوك ال ر 

وامذا الك ذار. الكهوالةذة  . والنواكذ  األرل وما برناكا وذكة الك ذار.     ثمذا م ذار. النجذوهذكة السكاوات و  وباد
  عج   ذكة النواك ف . . وأوواراا عا  قالاعات األرل   واما هه  وتاا وأنوارها

  ثنا ز نا السكا  الدنةا بن نة النواك .   )

ِ هها النوك ش وأك بنا  لجكال عنصة مقصوي ف ثل  السكا  كافةة لةؤ ة هه  الن نة ش وايرا  أك ا ونظةة

ِ

ِ

ًِ ْفظا ٍدِ) َوح  ار  َِشْيَطاٍنِمَّ نِكُّل  ُُوَنِإ لَماِاْلَممَ ِ 7ّم  َِجان مٍبِ) اْْلَْعلَما (ََِلِيَسَّممَّ منِكُمّل  (ِدُُحموراًَِولَُهمْمَِعمََاٌب8َِويُْقمََفُوَنِم 

بٌِ َها (9) َواص  َفِاْلَخْطفَةَِفَأَتْبََُهُِش  َِمْنَِخط    (10ٌبِثَاق ٌبِ)إ َلَّ

و عذةل سذالا  ش وأك تصذكةك   عكةقذة الصانع فة  بدعاة الهنو ب جكراة الهنسر  ش وأك الجكال فةذ  فالذةة لناة
سذوا  قسذوا    فنذ,  ذ   فةذ  ققذدر س وكذ,  ذ   فةذ   الوظةوذة قذاره عاذ  جكذال الهنذو ب ككذا هذو قذاره عاذ  ككذال

  جكر,   مجكوع  عؤيا وظةوه  بدقة ش وهو ف 

وكذ, نجكذة تولذوم  . ثلةذ  وتناثة النواك  فراذا س أجكذ, م ذاد تقذع عاةذ  الاذرب   وو تكذ, ًذول النظذة .  والسكا
فذأذا أنذ  يذدق  فراذا أغكضذ  وتذوارت  ; قضوراا وك, كوك  عولوم بنور  ش وكأن  عذرب ماحذة تهالسذا النظذة

د لراذذة وتنذذات قاذذد تك مهاذذة نوسذذةة و وت رذذة منازلاذذا لراذذة قاذذ مواقااذذا ش واذا أنذ  الهوذذ  عناذذا أبةقذذ  ولكاذذ  ! وتهحذذع
  ! تكااا النو. أبدات 

كذ  و تذدنو مذب الكذ   ال ذةاًرب تقذةر اآلعذة الهالةذة أك لاذه  النواكذ  وظةوذة أاذة  س وأك مناذا  ذاحات تذةجه باذا ثذه
  األعا ف

  والذ    ولاذه عذها ييذورات  ويوظات مب ك,  ةالاك ماري   و عسكاوك ثل  الك  األعا  و قهفوك مب كذ, جانذ )
  ثو مب اال  الهالوة فأتحا   اا  ثاق .   

فذ  الكذ  األعاذ   عدور النواك  رجوه تاوظ السكا  مب ك,  ةالاك عات مهكةي وتهوي  عب اوسهكاك ثل  ما فكب
ولذ  فذ  اآلاذةة عذها  مولذول و عنقالذع   ولقذد  , ش فأذا ياول الهسكع تاقوه  الةجوه مب ك, جانذ  س فهذدية  ييذةات 

ذذ  فةصذذرح   عذذدور  ذذةالاك الكذذاري االوذذة سذة اة مكذذاعهالذ  ال فذ  الكذذ  األعاذذ  س فرهحاذذ   ذاا  عاليقذذ  فذذ  ه ًو
  و اةق  يةقات  
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ال اقذ    ألك  قال ذاا  و ناذة  كةذف عهسذكع ال ذةالاك الكذاري ش وو كةذف عهالذ  الهالوذة ش وو كةذف عذةجه وناب
فراذا هذو تصذدع  مذا جذا  مذب عنذد   فراذا  جالنذاوم هه  كااا غر ةات تاجن ً ةاهنا الح ة ة عب تصور كة ةاتاا ش

  !? الق ور   وه, نااه عب     ف  هها النوك ثو

فةذ  هذ  الهذ  عذدع   عذدور أك هذه  ال ذةاًرب الهذ  تكنذع مذب الولذول ثلذ  الكذ  األعاذ  س ومذب الهسذكع لكذا والكاه
وجذذ  الكااماذذة   ولكذذا كذذاك مصذذرة له رذذة  لذذاةاات  الكذذدعوك أك برناذذا وبذذرب   نسذذحات س ولذذو كذذاك  ذذ   مذذب هذذها

  والةجه والاة. أبدات ! الكالارية هو -بنعكاه  -األنسحا  واأللاار 

  بداعة اا  اانساك والةي عا  ثننار النوار لاحان 17 - 11ال النف الدرو

ذكذذة الذذدنةا   و  السذذكا  ذكذذة الكالرنذذة   وذكذذة السذذكاوات واألرل ومذذا برناكذذا   وذكذذة النواكذذ  الهذذ  تذذن ب وباذذد
عسذذألاه أهذه أ ذد ااقذات أه هذه  الهالرذذ     أك ال ذةاًرب الكذةية والقذهار  الهذ  تاليقاذا     عياذذ  الةسذول   م  

لقضذةة الحاذن و سذهةوك مناذا س و سذهحادوك وقوعاذا س وهذ  و  عده ذوك  واذا كانذ  هذه  الهالرذ  أ ذد وأقذو  ف ذةه
  الن ة ف الهالر  تقاو ثل  اا  تاا

واذا ذكذةوا و عذهكةوك  . و سذهةوك  ات أه مب ااقنا   ثنا ااقناهه مب ًذرب وز    بذ, عج ذ أهه أ د ااق فاسهوهاه
أثذا مهنذا وكنذا تةاقذات وعظامذات أثنذا لكحاوثذوك   أو تقاؤنذا  . م ذرب   واذا رأوا تعذة عسهسذهةوكفوقالوافثك هذها ثو سذاة

  األولوك    

وال ذا  كااذا مذب ااذ   والنواكذ  ومذا برناكذا وال ذةاًرب واسذألاه ثذا كانذ  الكالرنذة والسذكاوات واألرل فاسذهوهاه
  ? والهالر      فا, ااقاه هه أ د وألا  مب اا  هه  األكواك

الاجرذ    وغواذهاه عكذا  يذالاه عنهظذة مذناه جواقذا  س فذاألمة ظذاهة ش ثنكذا هذو سذؤال اوسذهننار والهاجرذ  مذب وو
ِ ماية ااقاه األول    وه  ًرب راو لن  عاراه اةليولاه س والسهة ة مب تقدعةهه ل مور   ومب ثه ع

ِ

ِ

مِْ ْنَِخلَْقنَاِإ نَّاَِخلَْقنَاهُم فَاْستَْفت ه  َخْلقاًِأَمِمَّ من أَهُْمِأََشدِ  ٍبِ) ّم  ز  ميٍنَِلَّ ْبمَ َِويَْسمَخُروَنِ)11ط   ِ مُرواََِل12ِ(ِبَمْلَِع  (َِوإ ذَاِذُّك 

ِ (َِوقَالُواِإ ْنَِهََا14ُروَنِ)َوإ ذَاَِرأَْواِآيَةًِيَْستَْسخِ  (13) يََْكُُرونَِ ب يٌنِ) إ َلَّ ْحٌرِم  15ًِس  َظاما تْنَاَِوكُنَّاِتَُراباًَِوع   أَئ نَّا (ِأَئ ََاِم 

لُوَنِ)16لََمْبُُوثُوَنِ) ُروَنِ) َوأَنتُمِْ (ِقُْلِنََُم17ِْ(ِأََوآبَاُؤنَاِاْْلَوَّ   (18دَاخ 

  قاض هه  األرل س اله  ه  ثيد  تاا الهالر ف مب

  ا ااقناهه مب ًرب وز .   ثن)

  س ومذب وعذد  لاذه  تعذات قالاات لةسوا أ د ااقات مب تاا الهالر  ! ومذوقواه ثذك عجرذ    وهذه عسذهةوك مذب فاه
  م   وهه ف  موقواه سايروكف ] قالحان والاةاة   وسهة هاه هه  ت رة الاج  ف  نو. الةسول
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  ذا رأوا تعة عسهسهةوك.   ب, عج   و سهةوك   واذا ذكةوا و عهكةوك   وا)

ماكذد   م   و ذة   عذةا   لةسول     م   أك عاجذ  مذب أمذةهه   فذأك الكذؤمب الذها عذة    فذ  قاحذ  ككذا وي 
و ذده  كةذف عكيذب أك تاكذ  عناذا القاذو   -  ا و -تعات   واواة هها الوووه س ك رةة هه  الن ةة س عاج  

  ! الاجر    وكةف عكيب أك تق  مناا هها الكوق 

عاةوذاا عاذراه س  الهذ  رسول     م   عاج  مناه هها الاجذ  س ثذا هذه عسذهةوك مذب القضذةة الواوذاة وبرنكا
و تهوذهو قاذوباه لاهذهكرة   واذا هذه عهاقذوك  مالكوسوك  سوا  ف  ويدانةة   س أو ف   أك الحان والن ور   واذا هه

 عذذة اه ثعاهذا س واسذهدعا  أسذحا  السذذهة ة وًا اذا ًاحذات ككذا عذذوي مكذب  والهاجرذ  تعذات   قالسذهة ة ال ذدعدة س

  عسهسهةوك.!)لوظ

  ذلا ولواه القةتك قأن  ساة س وعج اه مكا عادهه ق  مب الحانف ومب

  األولوك       تقاؤنا ثك هها ثو ساة م رب   أثذا مهنا وكنا تةاقات وعظامات أثنا لكحاوثوك   أو:وقالوا

فذذ  ااذذ  السذذكاوات  القذذدرة قذذدرة   فةكذذا يذذولاه س وفذذ  ذات أنوسذذاه   غواذذوا عذذب تثذذار هذذه غواذذوا عذذب تثذذار  لقذذد
وال ذةاًرب ش وفذ  ااقاذه هذه أنوسذاه مذب  الكالرنذة واألرل ومذا برناكذا ش وفذ  ااذ  النواكذ  وال ذا  ش وفذ  ااذ 

تارذدهه ثذا مذاتوا ولذاروا  كاذ  ووقوذوا عسذهحادوك عاذ  هذه  القذدرة أك هذها ًرب وز      غواوا عذب تثذار القذدرة فذ 
لكذب عهأمذ,  ; هه وتقا هه األولرب ! وما ف  هها الحان وااعاية مب غة ذ  عاذ  تاذا القذدرة وو قارذد , تةاقات وعظامات 

  وف  أنوساه   اآلفا. هها الواقع و هدبة  أق, تدبة ش ف  وو  هه  الك اهدات اله  تاةط باه ف 

  لكؤمنرب ف  الجنة وعها  النوار ف  النارم اهد لنعةه ا 68 - 18الةاقعف الدرو

ثذك ق ذدة وعنذ  س  عذوقظاه كذانوا و عهذدبةوك هذه  الك ذاهدات فذ  هذواية و سذة س وفذ  ًكأنرنذة وهذدو    فاذو واذ
  عضالةبوك ف فة  عا  م ادهه ف  اآلاةة محاوثرب   و صور لاه ذلا الك اد وهه

  ق,فناه وأنهه يااةوك.   )

مسهاصذرب وو مهذأبرب    غرذة ؤكه األولوك   سهحا وك وأنهه يااةوك س ذلولوك س مسهساكوك  سهحا وك أنهه وتقا ناه
م اد مب الك ذاهد الكالولذة الكهاذدية الجوانذ     أماه   ناه     ثه عدا, ف  اسهاةال ذلا كةف عيوك   واذا هه

ا الولذ  قذالاوار   فهسذرة عاذ  الاةذة والاةكذات الكههاقاذة   عاهقذ  فراذ قالكنذاظة الكهنوعذة األسذالر    الكنييكذة
وتاقرحذات عاراذا  تااةقذات فهةة س ثه تنهق, ثل  نس  الاوار أاة    و هها, عةل األيذدا  والاةكذات الاياعة نس 

    وبهلا عسهنك, الك اد ك, سكات الاةاةف

  فأنكا ه  زجةة وايدة فأذا هه عنظةوك.   )
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ِ

ِ

دَةٌِفَإ ذَاِهُِ فَإ نََّما َيَِزْجَرةٌَِواح  ِ) َوْيلَنَا (َِوقَالُواِيَا19ْمِيَنظُُروَنِ)ه  ين  نِكُنمتُْمِب مهِ 20َهمََاِيَمْوُمِالمدّ   َ ِالَّم  (َِهمََاِيَمْوُمِاْلفَْصمل 

بُونَِ يَنَِظلَُمواَِوأَْزَواَجُهْمَِوَماَِكانُوا (21) تَُكَّ   َ ُْبُدُونَِ اْحشُُرواِالَّ ِالِْ (22) يَ مَراط  ِهَّ ِفَاْهمدُوهُْمِإ لَماِص  منِدُون  ِم  ميم  ح  َِ
ْسئُولُوَنِ) َوق فُوهُمِْ (23) مُهْمَِعلَما26ِاْليَمْوَمُِمْستَْسمل ُموَنِ) هُممُِ (ِبَمل25ِْ(َِماِلَكُْمََِلِتَنَاَصُروَنِ)24إ نَُّهمِمَّ ُُ ُْ (َِوأَْقبَمَلِبَ

ٍُْضِ ِ) (27) يَتََساءلُونَِ بَ ين  ِاْليَم  ن يَنِ)بَلِلَِّ قَالُوا (28قَالُواِإ نَّكُْمِكُنتُْمِتَأْتُونَنَاَِعن  (َِوَماَِكاَنِلَنَاَِعلَمْيكُم29ِْمِتَكُونُواُِمْؤم 

ن يَنِ) سُْلَطانٍِ ّم    (30بَْلِكُنتُْمِقَْوماًَِطاغ 

فراذا س والانذ   ال ذدة ف  ومضة ااًوة قكقدار مذا تنحاذن لذةاة وايذدة   تسذك فزجةة.لادولة عاذ  لذوك مذب هيها
وبال تكارد أو تاضذرة   واذا هذه عصذةاوك  فجأة ةوك.   ف  توجرااا س واوسهاال  ف  مصدرها     ففأذا هه عنظ

  م اوتربف

  وقالوافعا و انا   هها عوه الدعب.   )

  هه ف  باههاه وب ههاه ثذا لوت عاك, ثلراه الهقة ع مب يرن و عهوقاوكف وبرنكا

  هها عوه الوص, الها كنهه ق  تنهبوك.    !)

هذذ  ثو تقة اذة وايذذدة  واك جاذات لكذذب كذانوا عيذذهبوك برذوه الذدعب  عنهقذ, السذذةا. مذب اله ذذة ثلذ  الهالذذا  مو  وهيذها
  ياسكة   ثه عوج  األمة ثل  الكوكارب قالهنورهف

وقوذوهه ثناذه مسذؤولوك  . الجاذةه الهعب ظاكوا وأزواجاه وما كانوا عا دوك مذب يوك   فأهذدوهه ثلذ  لذةا  اي ةوا
   

عاذ  مذا فةذ   -األمذة  وفذ  ن رب س فاذه أزوا  مه ذاكاوك    الذهعب ظاكذوا ومذب هذه عاذ   ذاكاهاه مذب الكذه اي ذةوا
فكذا أعج اذذا مذب هداعذذة ارذة مناذذا  . .(الجاذةه تايذه واوذذو فذ  قولذذ ف ففاهذدوهه ثلذذ  لذةا  -مذب لاجذة جازمذذة 

مذناه مذب وذالل عذب الاذد  القذو ه   واذ لذه عاهذدوا فذ  الذدنةا ثلذ   كذاك الضذالل   واناذا لاذ  الذةي الكيذاف    لكذا
  الروه ثل  لةا  الجاةه ! فاراهدوا كسهقةه سالصةا  ال

ذا الهالذا  عوجذ  ثلذراه  هذو هه أوو  قد هذدوا   هذدوا ثلذ  لذةا  الجاذةه   ووقوذوا عاذ  اسذهاداي لاسذؤال   وهذا وها
  قالهقة ع ف  لورة سؤال بةا  !

  ما لنه و تنالةوك  .!)

ومايذه تلاذهنه الهذ   !? الكاذرب ياجذة ثلذ  النالذةلنه و عنصة قاضيه قاضات س وأنذهه هنذا جكةاذات   وكانذه فذ   ما
  كنهه تا دوك !
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  جوا  قال ةاة الاال وو كاله ! ثنكا عةي الهاار  والهاقر ف وو

  ب, هه الروه مسهساكوك.   )

  وما ويعب !!! . عابدعب

  عاوي السةا. مةة أاة  ثل  الاياعة س و اةل م ادهه عجايل قاضاه قاضاتف ثه

    قاض عهسا لوك   قالوافثننه كنهه تأتوننا عب الةكرب.   وأق , قاضاه عا)

فذأنهه مسذؤولوك عكذا ناذب  - غالحذات  ككا هو الكاهاي ف  يالذة الوسوسذة قاألسذةار -كنهه توسوسوك لنا عب عكرننا  أا
  فة   

  عن ةا الكهاكوك لهس ة  هها اوتااه س والقا  الهحاة عا  موجاة ف وعندره

  مؤمنرب.   قالوافب, له تنونوا )

  تنب وسوسهنا ه  اله  أغوتنه قاد ثعكاك س وأواهنه قاد هد      فاه

  وما كاك لنا عاةيه مب ساالاك.   )

  ق  عا  ق ول ما نةا  س ونضالةكه ثلة  اوالةارات و تةغ وك فة    نةغكيه

  ب, كنهه قومات ًاغرب.   )

ِ

ِ
يَنِ) إ نَّا (ِفَأَْغَوْينَاكُم31َِْنِ)َعلَْينَاِقَْوُلَِربّ نَاِإ نَّاِلَََائ قُو فََحقَِّ كُون32َِكُنَّاَِغاو  ِف ميِاْلَُمََاب ُِمْشمتَر  ٍَ إ نَّماِ (33) (ِفَإ نَُّهْمِيَْوَمئ م

يَنِ) م  ر  ِْ ِنَْفَُمُلِب ماْلُم ََ ُِيَْسمتَْكب ُروَنِ) ق يملَِ (ِإ نَُّهمْمَِكمانُواِإ ذَا34َكمََل  ِهَّ َِ (َِويَقُولُمون35َِلَُهمْمََِلِإ لَمهَِإ َلَّ كُواِآل َهت نَماِ ئ نَّماأ لَتَمار 

نُوٍنِ) ِْ ٍرِمَّ ِ)37اْلُمْرَسمل يَنِ) َوَصمدَّقَِ (ِبَْلَِجاءِب ماْلَحّقِ 36ل َشاع  َِمماِ َوَمما (38(ِإ نَّكُمْمِلَمََائ قُوِاْلَُمََاب ِاْْلَل ميم  مَزْوَنِإ َلَّ ِْ ُ ت

َُْملُموَنِ) بَمادَِهَّ 39ِكُنمتُْمِتَ ِع  مينَِ (ِإ َلَّ ُْلُموٌمِ)أُوِْ (40) اْلُمْخلَص  ْزٌقِمَّ ِلَُهمْمِر  ََ مهَُِوهُمم41لَئ م ْكَرُممونَِ (ِفََواك  ف ميِ (42) م 

(ِ يم   ُ ِالنَّ تَقَماب ل يَنِ)43َجنَّات  ميٍنِ) يَُطما ُِ (44(َِعلَاِسُمُرٍرِم   ُ منِمَّ مِب َكمأٍْ ِم  ب ين45ََِعلَمْيه  ماءِلَمََّةٍِلّ لشَّمار  َُ ََلِ (46) (ِبَْي

ْنمدَهُم47ِْنَزفُموَنِ)ف يَهماَِغمْوٌلَِوََلِهُمْمَِعْنَهماِيُِ مَراتُِ (َِوع  ميٌنِ) قَاص  ِع  ْكنُموٌنِ)48الطَّمْر   ِبَمْيٌضِمَّ  (ِفَأَْقبَمل49َِ(َِكمأَنَُّهنَّ

ُهمِْ ُُ ُْ ٍُْضِيَتََساءلُوَنِ) بَ ْنُهْمِإ نّ يَِكان50ََِعلَاِبَ يٌنِ) ل ي (ِقَاَلِقَائ ٌلِّم  ق يَنِ)51قَمر  مْنِاْلُمَصمدّ  ِلَم  ََ ِ(ِأَئ مََا52(ِيَقُموُلِأَئ نَّم

تْنَا ينُوَنِ) َوكُنَّا م  َظاماًِأَئ نَّاِلََمد    (53تَُراباًَِوع 

  لاا  س ظالكرب و تقووك عند يد   مهجاوز ب

  فا  عارنا قول ربنا ثنا لهارقوك.   )
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  ناب وأنهه الاها  س وي  عارنا الوعرد قأك نهو. الاها    فاسهاققنا

  :غواعهنا فاانا قيه ثو أننه اتحاهكونا ف اننلقهه مانا قس   اسهادايكه لا واعة س وما  وقد

  فأغو ناكه ثنا كنا غاو ب.   )

مناه فذ  الذدنةا مكذا  كاك عةي تاار  تاة س وكأن  ييه عااب عا  رؤوو األ ااي س عاك, أسحاق  س و اةل ما وهنا
  يق  قول   عاراه ف  اآلاةةف

و ثلذ  ثو   عسذهن ةوك ش :لاذه مرب   ثناذه كذانوا ثذا قرذ,عومله ف  الاها  م هةكوك   ثنذا كذهلا نواذ, قذالكجة  فأناه
  و قولوكفأثنا لهاركو تلاهنا ل اعة مجنوك  

  عيك, الهاار  مهوجاات فة  قالهأنر  والهق ةو لقارا  هها الناله الكةذولف ثه

ك   ثو عحذذاي   تاكاذو  كنذهه جذا  قذالا  ولذد. الكةسذذارب   ثننذه لذهارقو الاذها  األلذةه   ومذذا تجذنوك ثو مذا بذ,
  الكهاصرب    

هذذؤو  العحذذاي  لذذواة عاذذةل -الذذهعب اسذذه ناهه مذذب تذذهو. الاذذها  األلذذةه  -ذكذذة عحذذاي   الكهاصذذرب  وعاذذ 
فذ   -الذها عهقا ذوك فذ  أعالافذ   لانعذةه الكهاصذرب فذ  عذوه الذدعب   و اذوي الاذةل مهحاذات نسذ  اااحذار الكصذور

  ف-مقاب, ذلا الاها  األلةه لاكيهبرب 

عاذراه قيذأو مذب  عالذا  أوللا لاه رز. مااوه   فواك  وهه ميةموك   فذ  جنذات النعذةه   عاذ  سذةر مهقذابارب  )
قالذةات الالذة  عذرب   كذأناب بذةض  وعنذدهه مارب   بةضا  لهة لا ذاربرب   و فراذا غذول وو هذه عناذا عننفذوك  

  مينوك      . 

فةذ  كذ, نوذ. مذا  وتجذد هكهع ق  النو. و سهكهع قذ  الاذ.  نعةه مضاع  عجكع ك, مظاهة النعةه   نعةه تس وهو
  ت هاة  مب ألواك النعةه  

ميةمذوك.ف  الكذذ  )- ثانةذات  -عحذاي   الكهاصذوك   وفذ  هذذه  اا ذارة أعاذ  مةاتذ  الهنذذة ه   وهذه  -أووت  - فاذه
فذال عهناوذوك  ذرلات مذب الجاذد  وهه عهذدموك  .(مهقابارب األعا    و ال  مب تنة ه ! ثه ثك لاهففواك .وهه عا  فسةر

عالذذا  عاذذراه قيذذأو مذذب ماذذرب   بةضذذا  لذذهة لا ذذاربرب   و فراذذا غذذول وو هذذه ):والنعذذةه فذذ  يار الةايذذة والةوذذواك
عصذذدك  اكذار وتاذذا أجكذ, أولذذا  ال ذةا  س الهذذ  تاقذ  لذذهة ال ذةا  س وتنوذ  عقابراذذ    فذال . .(عننفذوك  عناذا

يذور يرةذات و تكهذد أقصذارهب (عذرب ة الكهذاك !فوعنذدهه قالذةات الالذة الةؤوو س وو منع وو انقالذاك عذهه  باذه
الارذوك ! وهذب كذهلا مصذونات مذع رقذة ولالذ   جكذرالت ثل  غرة ألااباب يةا  وعوة س مذع أنابفعرب.واسذاات

  األعدا وو الاروك ! ت ههل  وناومةففكأناب بةض مينوك.    و
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عناكذوك  -ألذواك الكهذاك  ك, قاد ما عسةت لاه -لكهاصوك هؤو  عكض  ف  الاياعة الكصورة ش فأذا عحاي   ا ثه
الههالذه والهاليذ  الذها عقذع بذرب الكجذةمرب  مقابذ, وذلذا فذ  -قسكة هاي   س عههاكةوك فةذ  الكاوذ  والااوذة 

  و ق  عا  ثاوان  ًةفات مكا وقع ل ف , ماوة  واذا أيدهه عسهارد -ف  أول الك اد 

  وعظامات أثنا لكدعنوك       تةاقات  ة ب   عقولفأثنا لكب الكصدقرب   أثذا مهنا وكناقار, مناهفثن  كاك ل  ق قال

ِ محاوثوك  قأناه كاك لايح  وقة ن  ذا  عيه  قالروه اآلاة س و سارا  ف  يه ةفأهو مب الكصدقرب لقد

ِ

ِ

طَّل ُُوَنِ) قَالَِ يمِ 54َهْلِأَنتُمِم  ح  َِ ِ) (55) (ِفَاطَّلََعِفََرآهُِف يَِسَواءِاْل ين  ِلَتُمْرد  مدتَّ َُْممةَُِربّ مي56قَاَلِتَماهَّ ِإ ْنِك   (َِولَمْوََلِن 

يَنِ) لَكُن ُِ َُر  َنِاْلُمْح 58ِ(ِأَفََماِنَْحُنِب َميّ ت يَنِ)57م  َِهمََاِلَُهمو59َِاْْلُولَماَِوَمماِنَْحمُنِب ُمَُمََّب يَنِ) َمْوتَتَنَا (ِإ َلَّ  اْلفَمْوزُِ (ِإ نَّ

يُمِ) ِه60َِاْلَُظ  ثْل  لُوَنِ)(ِل م  َُْممْلِاْلَُمام  ََِ (61ََاِفَْليَ ِ) أَذَل م ق موم  َرةُِالزَّ َِ يَنِ ف تْنَمةًِ (ِإ نَّماَِجَُْلنَاَهما62َخْيمٌرِن مُزَلًِأَْمَِشم لّ لظَّمال م 

يمِ 63) ح  َِ ِاْل َرةٌِتَْخُرُجِف يِأَْصل  َِ ِ) (64) (ِإ نََّهاَِش ين  لُمونَِ(ِفَمإ نَُّهْم65َِطْلَُُهماَِكأَنَّمهُُِرُؤوُ ِالشَّميَاط  ْنَهما ََلك  فََممال ُؤوَنِ م 

ْنَهاِاْلبُطُوَنِ) ِلَُهْمَِعلَْيَها66م  ِإ نَّ ًِ (ِثُمَّ يٍمِ) لََشْوبا ْنَِحم  ِ)67ّم  يم  ح  َِ لَاِاْل َُُهْمََِل  َِمْرج  ِإ نَّ   (68(ِثُمَّ

  قاد ثذ هه تةا  وعظاه  ! فكااس وك 

ذا  لةاذة  مصذرة   وقة نذ  ك عهوقذد لذايح هو مال ف  قصه  عاةواا ف  سكة  مع ثاوانذ  س عهالذة لذ  أ وبرنكا
  ثاوان  ثل  الهالاع ما ف و دعو   وهو عاة  قال ةاة الاال أن  قد لار ثل  الجاةه   فرهالاع

  ه, أنهه مالااوك   فاًاع فةت  ف  سوا  الجاةه.   ) :قال

كذدت تذورين  مذواري الذةي   لقذد عهوج  ثل  قة ن  الها وجد  ف  وسط الجاةه   عهوج  ثلة  لةقول لذ فعا هذها   عندره
  ثلةاف اوسهكاك بوسوسها   لوو أك   قد أناه عا  س فاصكن  مب

  قالفتاهلل ثك كدت لهةيعب   ولوو ناكة رب  لنن  مب الكاضة ب.   )

  لنن  مب الهعب عساقوك ثل  الكوق  وهه كارهوك   أا

عحذاي   الكهاصذرب   فةاذ   مذب هذ  نالاذا هذو وااوانذ رؤ ه  لقة ن  ف  سوا  الجاةه  اور  قجنالة الناكذة ال وت رة
  وز اية ف  الكهاك باا فةقولف باا أك عؤكدها و سهاةواا س و الكلب ثل  يواماا س تاهذات 

  . .(الاظةه أفكا ناب قكرهرب ثو موتهنا األول    وما ناب قكاهبرب   ثك هها لاو الووز)

  اك, والهساب  لك , هها الكصرةفعةي تاار  عوقظ القاو  و وجااا ثل  ال وهنا
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عهاذدي  الاذها    لك ذ, هذها  وو لك , هها.النعةه الها و عدرك  فوت س وو عه   عاة  مب نواي س وو عاقح  مذوت س)
عذدا  مكذا عنوذ  فةذ  النذاو أعكذارهه عاذ  األرل زهرذد  ومذا فاةاك, الااماوك     فاها هو الها عسذها  اويهوذال  

  . هها الهاويزهرد يرب عقاو ثل  

الذها عنهظذذة الوة ذذ   اآلاذة عهضذذو الوذذار. الاارذ, بذذرب هذذها النعذةه الهالذذد اآلمذب الذذداره الةاوذذ  ش والكصذرة ولنذ 
الا ذة والاسذا  الذها وري فذ  مالاذع الك ذاد  موقذ  اآلاة   فأك السذةا. عسذهالةي ثلذ  مذا عنهظذة هذها الوة ذ  قاذد

  الوة دف

ألذ, الجاذةه   ًاااذا كأنذ   فذ  جااناهذا فهنذة لاظذالكرب   ثناذا  ذجةة تهذة  أذلذا ارذة نذنوت أه  ذجةة النقذوه ! ثنذا)
ثذه ثك لاذه عاراذا ل ذوبات مذب يكذةه   ثذه ثك مذةجااه  . رؤوو ال ةاًرب   فأناه آلكاوك مناذا فكذاللوك مناذا الحالذوك 

  ال  الجاةه.   

  النعةه الكقةه ارة مننوت ومقامات أه  جةة النقوه   أذلا

  ه   جةة النقو  وما

  ثناا  جةة تهة  ف  أل, الجاةه   ًاااا كأن  رؤوو ال ةاًرب.   )

الوذنك والةعذ     ع رذة و عاةفذوك رؤوو ال ذةاًرب كةذف تنذوك ! ولنناذا مونعذة وو  ذا   ومجذةي تصذورها والنذاو
  فنةف ثذا كان  ًااات عأكاون  و ك وك من  الحالوك  !

 ذجةة فذ  الجاذذةه وو  تن ذ  اذذرب سذكاوا قاسذكاا سذهةوا وقذالوافكةفجاذذ,   هذه  ال ذجةة فهنذة لاظذالكرب   ف لقذد
ما ة قة   هذ, تذدروك مذا  ذجةة النقذوه الهذ   عا تاهة.   وقال قار, مناه هو أبو جا, ابب ه اه عسهة و هون ف"

ةة النقذوه قالنبذد ! هللا  لذلب اسذهكينا مناذا لننقكناذا تنقكذات" ! ولنذب  ذج ع ذة  عهوفنه باا ماكد   قالوافوفقال عجوة
  غرة ذلا الالااه الها كانوا عاةفوك ! تاة هه     

  فأناه آلكاوك مناا فكاللوك مناا الحالوك.   )

ِ تاهة.  وو وه  تن   ف  أل, الجاةه -ويةق  قالوناه  - اك  ياوقاه وه  كةؤوو ال ةاًرب  فأذا

ِ

ِ

هِ 69أَْلفَْواِآبَاءهُْمَِضالّ يَنِ) إ نَُّهمِْ ل ميَنِ) (70) ْمِيُْهَرعُونَِ(ِفَُهْمَِعلَاِآثَار  ِقَمْبلَُهْمِأَْكثَمُرِاْْلَوَّ  (َِولَقَمدِْأَْرَسمْلنَا71َولَقَمدَِْضملَّ

م يَنِ) ف يه  ر   َ ن يَنِ)72م  ِ (73(ِفَانظُْرَِكْيمَفَِكماَنَِعاق بَمةُِاْلُمنمََر  ميَنِ) إ َلَّ بَمادَِهَّ ِاْلُمْخلَص  ُْم74َِع   (َِولَقَمدِْنَادَانَماِنُموٌفِفَلَمن 

 ِِ ِ) (75) يبُونَِاْلُم يم  َنِاْلَكْرب ِاْلَُظ  ْينَاهَُِوأَْهلَهُِم  َِّ يَّتَهُِهُْمِاْلبَاق يَنِ) َوَجَُْلنَا (76َونَ ِف مي77ذُّر  ينَِ (َِوتََرْكنَاَِعلَْيمه  مر   اَْلخ 

يَنِ) (78) 79َََِسََلٌمَِعلَاِنُوفٍِف يِاْلَُالَم  ن (ِإ نَّاَِكََل  ز  ِْ ن يَنِ) نَ ن يَنِ)(ِإ نَّهُِمِ 80اْلُمْحس  نَاِاْلُمْؤم  بَاد   أَْغَرْقنَا (ِثُم81َِّْنِع 

يَنِ)   (82اَْلَخر 
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فذأناه ل ذاربوك عاراذا مذا  سذاانات  . الاارذ  وتالااوا ثل  بةي ال ةا  عنقع ال اة و الوذ    -مب نوك الجاةه !  ألناا
  يكةه.    مب م وبات غرة اال ففثه ثك لاه عاراا ل وبات 

  ل  مب مااي ! و ا الكاردة عاردعب ثل  مقةهه الكقةه   و ا ل  مب ننل ! هه  الوجحة ع ايروك تاا وباد

  ثه ثك مةجااه ال  الجاةه.   )

  الك اوي   الواقع عههه الك اد الوة د   و نها  ال و  األول مب السورة   وكأنكا كاك قالاة مب بهلا

  دةالوي مقدمة الكوووكفقص  مب قص  الساققرب 148 - 69ال انةةف الويدة

الاذذها  س عاذذوي  ويارات هذذها الذدرو عاذذوي السذذةا. مذب الجولذذة األولذ  فذذ  سذذاية اآلاذةة س وفذذ  مجذال  النعذذةه فذ 
فراذا قصذة الاذد  والضذالل منذه فجذة  عاذةل لةسذهأن  جولذة أاذة  فذ  تذار ش الح ذة مذع تثذار الذهاه رب األولذرب س

ب عواجاذذوك الةسذذول   م   فذذ  ميذذة قذذالنوة القذذوه الذذهع واذا الح ذذة ة األولذذ  ش فذذأذا هذذ  قصذذة ميذذةورة ماذذاية ش
 الضذالرب   و ي ذ  لاذؤو  عكذا جذة  لكذب كذاك قذ ااه س و اكذ. قاذوباه باذه  الكيذهبرب والضذالل ققةذة مذب أوللذا

  عب الكؤمنرب   الكاو  الكالو ة ف  قالوك الهار ش   و الكلب الكؤمنرب بةعاعة   اله  له تهه, ف  الصواات

والةذاو س  , وهذاروك  ةفذات مذب قصذ  نذوه س وابذةاهةه س واسذكاعر, واسذاا. س وموسذ هذها السذةا. عسذهاةل ً وفذ 
فراذذا عظكذذة ااعكذذاك والهضذذاةة  عاذذةل ولذذو  س و ذذون.     و قذذ  وقوذذة أًذذول أمذذاه قصذذة ثبذذةاهةه واسذذكاعر,  

  واسذذكاعر, س فذ  ياقذذة و تاذذةل فذ  غرذذة هذذه ثبذذةاهةه والالاعذة س ًو ةاذذة ااسذاله الاقةقةذذة ككذذا هذ  فذذ  نوسذذ 
  وهها القص  هو قواه هها الدرو األلر,     . . السورة س وو تةي ثو ف  هها السةا.

  سرة النوار عا  اال  تقاراه النافة ب 74 - 69األولف الدرو

ولقذد أرسذانا فذراه منذهر ب    . ثناه ألووا تقا هه والرب س فاه عا  تثارهه عاةعوك   ولقذد وذ, قذ ااه أك ذة األولذرب)
  . .(الكهاصرب ك عاكحة الكنهر ب   ثو عحاي  فانظة كةف كا

ماجاذرب عقوذذوك  عالرذذةوك  عة قذوك فذذ  الضذاللة س وهذذه فذ  الوقذذ  ذاتذ  مقاذذدوك و عونذةوك وو عهذذدبةوك ش بذ, ثناذه
  اال  تقاراه الضالرب غرة ناظة ب وو مهاقاربف

  ثناه ألووا تقا هه والرب س فاه عا  تثارهه عاةعوك.   )

  رة مب لور الضالل اله  عك ااا أك ة األولربفوتقاؤهه لو  وهه

  ولقد و, ق ااه أك ة األولرب. )
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  واللاه قاد اانهار والهاهعةف وكاك

  ولقد أرسانا فراه منهر ب.   )

ثناذذا  ? الكهاصذذرب كةذذف كانذذ  الااكحذذة   كةذذف كانذذ  عاكحذذة الكيذذهبرب   وكةذذف كانذذ  عاكحذذة عحذذاي   ولنذذب
  وهها ااعالك ف  مقدمهاا لاهن ة فماةووة ف  ساساة القص    

  فانظة كةف كاك عاكحة الكنهر ب س ثو عحاي   الكهاصرب.   )

  لقالات مب قصة نوه عاة  الساله 82 - 75ال ان ف الدرو

  :الكهاصرب ققصة نوه ف  ث ارة سة اة ت رب الااكحة س وتقةر عناعة   قعحاي  و  دأ

هذه الحذاقرب   وتةكنذا عاةذ  فذ   ذر هذ    ونجرنذا  وأهاذ  مذب النذة  الاظذةه   وجاانذا ولقد نايانذا نذوه فاذناه الكجر ذوك )
الكاسذذنرب   ثنذذ  مذذب عحاينذذا الكذذؤمنرب   ثذذه أغةقنذذا  نجذذنا  اآلاذذة ب س سذذاله عاذذ  نذذوه فذذ  الاذذالكرب   ثنذذا كذذهلا

  اآلاة ب. 

ثجابهاذا مذب ارذة مجرذ       . افةذةهه  اا ارة توج  نوه قالندا  ثل  رب  س واجاقة يعوت  ثجاقة كاماذة و  وتهضكب
النذة  الاظذةه   كذة  الالوفذاك الذها لذه عذن  منذ  ثو  مذب سحاان    ففاناه الكجر وك.    وتهضكب نجات  هو وأها 

وتهضذكب قذدر   قذأك عجاذ, مذب ذر ذة نذوه عكذارات لاذه  األرل وااوذا     . . الاةذاة مب أراي لذ    النجذاة وقذدر لذ 
سذاله    الهذافقرب   األجةذال اآلتةذة ثلذ  تاذة النماكففوتةكنذا عاةذ  فذ  اآلاذة ب.    وتااذب فذ ذكذة  فذ عحقذ  وأك

الكاسذنرب.    وأا جذنا  قاذد سذاله      نجنا  عا  نوه   جنا  ثيسان ففساله عا  نوه ف  الاالكرب   ثنا كهلا
كففثنذ  مذب عحاينذا الكذؤمنرب.    وهذه  وسذ   الجذنا  فاذو ااعكا اايسذاك والذهكة الحذاق  مذد  الاةذاة ! أمذا مظاذة

اآلاذة ب.     أغةقنذا فأما غرة الكؤمنرب مب قوه نوه فقد كه    عاذراه الاذال  والونذا ففثه . . الكؤمنرب ه  عاكحة
القصذ ففولقد أرسذانا فذراه منذذهر ب    مقدمذة ومضذ  سذنة   منذه فجذة الح ذة ة الحارذد   وفذ  ذلذا ااجكذال فذ 

  الكهاصرب.      كحة الكنهر ب   ثو عحايفانظة كةف كاك عا

  لقالات مب قصة ثبةاهةه 113 - 83ال النف الدرو

ِ وهكاه ق  , األلناه تج   قصة ثبةاهةه   تج   ف  ياقهرب ررةسرهربفياقة يعوت  لقوم  س وتاالةه ثه

ِ

ِ
يَمِ) َوإ نَِّ ْبَراه  ََِل  يَُت ه  نِش  ُْبُدُوَنِ) (84) (ِإ ذَِْجاءَِربَّهُِب قَْلٍبَِسل يم83ٍِم  َِماذَاِتَ ه  َِوقَْوم  َب يه   دُونَِ (ِأَئ ْفكاًِآل َهمة85ًِإ ذِْقَاَلِْل 

يدُوَنِ) يَنِ)86هَّ ِتُر  ِ) نَْظمَرةًِ (ِفَنََظر87َِ(ِفََماَِظن كُمِب َرّب ِاْلَُالَم  موم  ُِ  (ِفَتََولَّمْواَِعْنمه89ُِ(ِفَقَماَلِإ نّ ميَِسمق يٌمِ)88ف ميِالن 

ينَِ   (90) ُمدْب ر 
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وياقذة جدعذدة و تاذةل فذ   - القذةتك وه  ياقة تنةرت مب ق , ف  سور -ويكاعة   ل  واهوك  انلة   , لةقهاو 
موصاة الكةاي, والهالوات والكواقذ  س فذ  أسذاوباا  , والودا  غرة هه  السورة   وه  الهالة قااي  الةؤ ا والهقو

 ضذاةة والوذدا  والهسذاةه فذ  عذاله الاقرذدة فذ  تذار ش الح ذة ةأعا  لور الالاعة واله مك اة األااذ وأياراا الةهر  !

  . الالو ,

أثفنذات تلاذة يوك   تة ذدوك  ? تا ذدوك  واك مب  ةاه  ابةاهةه   ثذ جا  رب  ققا  ساةه   ثذ قذال ألبةذ  وقومذ فماذا)
    فكا ظننه بة  الاالكرب  .   

لذذاة مذب الاقرذذدة والذذدعوة  وبرناكذذا ب نذذوه ثلذذ  ثبذةاهةه  هذذو افههذاه القصذذة س والك ذذاد األول فراذا     نقاذذة مذ هذها
والةسذالهرب ش ولننذ  الكذنا  االاذ  الوايذد س الذها  الةسذولرب والالة ذ    فاذو مذب  ذةاة نذوه عاذ  تحاعذد النمذاك بذرب

  فة    و  هةكاك عاهقةاك عند  و ةتحالاك ق 

  مب لوة ثبةاهةه سالمة القا  ولاة الاقردة وااوم الضكرةف و  ةز

  ثذ جا  رب  ققا  ساةه.   )

واوسذهقامة تهك ذ, فذ   وال ذةا ة لذورة اوسهسذاله الهذال    تهك ذ, فذ  مجرلذ  لةبذ    ولذورة النقذا  والالاذارة وهذ 
وهذو فذذ  الوقذ  ذاتذ  قسذذةط قة ذ  الكانذ  واوذذو  , لكدلولذ  سذالمة قاحذ    والها رذة قالسذذالمة تا رذة مذوه مصذذور

مذب ال ذةا ة والنقذاوة س واااذالم واوسذهقامة     ثو أنذ  ع ذدو قسذةالات غرذة  ةةك ر الكواوه   ومع أن  عهضكب لوات
  الوة د   القةتن  و ؤيا مانا  قأوسع مكا تؤيع  هه  الصوات كااا مجهكاات ! وتاا ثيد  بدارع الها رة , ماقد

ن ذو عنذ  الوالذةة الصذايقة ت مذا القاذ  السذاةه س اسذهننة مذا عاةذ  قومذ  واسهح ذا    اسذهننار الاذ. السذاةه لنذ, وباذها
  مب تصور ومب ساو ف

وهذو عذةاهه عا ذدوك  . .(? الاالكرب ثذ قال ألبة  وقوم فماذا تا دوك   أثفنات تلاة يوك   تة دوك   فكا ظننه بة )
اسذهننار  ذدعد   فمذاذا تا ذدوك  .مذاذا   فذأك مذا تا ذدوك  فذ  ألذنامات وأوثانذات   فراهذ  باذه ههذا  الوالذةة السذاةكة

عيذذوك لذذ  عابذذدوك ! ومذذا عا ذذد  اانسذذاك فذذ   ذذ اة مذذب يذذ    ثنكذذا هذذو اافذذا  أك . مذذب  ذذان  أك عا ذذد س وولذذة
أثفنذات تلاذة يوك ):عكذدات  الها و   اة فةذ    فاذ, أنذهه تقصذدوك ثلذ  اافذا قصذدا  والذ  اوفهذةا  واوفهةا  الكاض  

الذذها تننذذة  الوالذذةة ألول وهاذذةفففكا  الكسذذهو     تة ذدوك  .ومذذا هذذو تصذذوركه ف   وهذذ, عاذذحط و ناذذة  ثلذذ  هذها
اسذهننار الوالذةة السذذاةكة ال ة لذة س وهذ  تالاذذع عاذ  األمذة ال ذذرب  فراذذا ظذننه بذة  الاذالكرب  .    وهذذ  كاكذة ع ذدو

  والضكرة   والاق, الها عصده الا.

الهذ  قةرهذا فذ   هذ عن ك السذةا. هنذا ريهذه عاةذ  س ويذوارهه ماذ  ش و كضذ  محا ذةة فذ  الك ذاد الهذال  ثلذ  و سذقط
  نوس  تجا  هها اافا الكي و ف
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أو تذذأكاوك   مذذالنه و :فقذذال نظذذةة فذذ  النجذذوه   فقذذالفثن  سذذقةه   فهولذذوا عنذذ  مذذدبة ب   فذذةا  ثلذذ  تلاذذهاه فنظذذة
  تنالقوك   فةا  عاراه وةبات قالةكرب    

قاذد أك عضذاوا  , والهاذوات اذدار عهةجذوك فةذ  ثلذ  ال -ربكذا كذاك هذو عرذد النرذةوز  -أنذ  كذاك لاقذوه عرذد  و ذةو  
عاةذ   -فةأاذهوك ًاذاماه الكحذار  ! وأك ثبذةاهةه  والكذةه ال كار برب عدا تلاهاه لهحاركاا   ثه عاذويوك قاذد الوسذاة

 لذ  ش وأعقذب قذاناةا  فالذةتاه اوناذةا  الذها و لذاله لذ  س اعهذنه أمذةات   اسذهجابهاه قاذد أك عذل. مذب -السذاله 

هه فة  مب اناذةا  قذد  قكا عحادوك فة  عب الكاابد واأللناه لرنوه ما اعهنه   وكاك الضر  هها الروه الها وانهظة
ِ قا  نظة  ثل  السكا  س وقالففثن  , الكا د باذ من  أقصا  وأتا  قاح  وقوا  س فاكا يع  ثل  م ايرة

ِ

ِ

ْمِفَقَماَلِأَََلِتَمأْكُلُوَنِ) فَمَرا َِ قُمونَِتَن (َِمماِلَكُمْمََِل91ِإ لَماِآل َهمت ه  ِ) (92) ط  ين  ْمَِضمْرباًِب ماْليَم   إ لَْيمهِ  (ِفَمأَْقبَلُوا93فَمَراَ َِعلَمْيه 

ف وَنِ) تُوَنِ)94يَز  ُْبُدُوَنَِماِتَْنح  َ 95ُِ(ِقَاَلِأَت َُْملُموَنِ) َخلَقَكُممِْ (َِوهَّ ِ ف مي (ِقَمالُواِاْبنُمواِلَمهُِبُْنيَانماًِفَمأَْلقُوه96َُِوَمماِتَ ميم  ح  َِ اْل

َُْلنَاهُُمِاْْلَْسفَل يَنِ)ِ(ِفَأََرادُوا97) َِ َِكْيداًِفَ   (98ب ه 

الاذهة والكهذاك س أااةذا  القاذو   ًذال  و ًاقذة لذ  قذالهةو  ثلذ  الكهننهذات والهاذوات   فأنكذا عهذة  ثلراذا . .(سذقةه
  له تنب ف  اسهةواه   ونوس  وقا  ثبةاهةه له عيب ف  راية -مب الاه والضر  

ثنكذا كذاك لذ  ألذ, فذ   . منذ    وأفصذو عنذ  لرهةكذو  و ذأن    ولذه عيذب هذها كذهقات  ذلذا ما ذةات عذب وذةق  وتعحذ  قذال
  واقع يةات  ف  ذلا الروه   واك الضر  لةكةل و سقه ذو   !

عها  ذوا لةواصذوا عذب أمذة  س  فاذه القوه ماجارب لرهه وا مذع عذاياتاه وتقالرذدهه ومةاسذه يةذاتاه فذ  ذلذا الارذد ش وكاك
  ه  الوةلة اله  عة د   هه  م  ولرب قكا هه فة    وكان ب, تولوا عن  مدبة ب س 

أو تذأكاوك  .    ولذه ) :تايذه أسذةك ثلذ  تلاذهاه الكذدعاة   وأماماذا أًاعذ  الالاذاه وبذواكرة ال كذار   فقذال فذ  لقذد
 الغذةظ والسذهة ةففما لنذه و تنالقذوك  .    وهذ  ًذاقع تجحذ  األلذناه قال ةاذة الاذال   فاسذهالةي فذ  تايكذ  وعاةذ 

كالمذ  ثلذ  مذا عااذه يقةقهذ  س و سذهةقب أنذ  و عسذكع وو عنالذ  ! ثنكذا هذو  اانسذاك يالذة نوسذةة مااذوية   أك عوجذ 
وهنذا أفذة   !! ورا  اآللاذة الكنعومذة مذب القذوه وتصذورهه السذهةف !     ولذه تجحذ  اآللاذة مذةة أاذة   قكذا الضذر 

  مب السقه والاه والضر        ! نوس  ةكرب.    و و  انة الغةظ الكيهوه يةكة و قووتفففةا  عاراه وةبات قال

السذةا. مذا عوصذا  فذ   و ههصة هها الك اد فراة  م اد جدعد   وقد عاي القوه فاًااوا عا  جهاذ اآللاة ! و نها 
فذ  النااعذة عاذ  الواعذ, الجذةا    عههصذة  واسذهدولاه سذورة أاذة  مذب سذؤالاه عكذب لذنع قذآلاهاه هذها الصذنع س

  ! ثبةاهةه اه وجاات لوج  أماههها لةقو

  فأق اوا ثلة  عنفوك.   )
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زفةوذات     وهذه جكذع ك رذة  يولذ  تسذاماوا قذاله ة س وعةفذوا مذب الواعذ, س فذأق اوا ثلةذ  عسذةعوك الهالذ  و اذدثوك  لقذد
ًة قذذ    فذذةي واوذذو الهصذذور الاذذ    عقردتذذ   عاذذة  غاوذذ  هذذار  س وهذذو فذذةي وايذذد   ولننذذ  فذذةي مذذؤمب   فذذةي

ف  النذوك مذب يولذ    فاذو أقذو  مذب هذه  الن ذةة الاارجذة الكارجذة س  و ةاها ل  مادوية   عدركاا ف  نوس  س ماةوفة
وزفذةواه  وهةذاجاه الكضالةبة الهصور   ومب ثه عجذ ااه قذالا  الوالذةا الحسذةط و عحذال  ك ذةتاه , الاقردة الكداولة

!  

  قالفأتا دوك ما تناهوك   هللا  ااقنه وما تاكاوك  .   )

عيذوك هذو الصذانع و  أك منالذ  الوالذةة عصذةي فذ  وجااذهف فأتا ذدوك مذا تناهذوك  .    والكا ذوي الاذ  عنح ذ  ثنذ 
  أك عيوك الكا وي   عسها  الكصنوكففهللا  ااقنه وما تاكاوك.    فاو الصانع الويرد الها

ومهذ  اسذهكع الحاًذ,  - لذ  اواوووه هذها الكنالذ  وبسذاًه  س ثو أك القذوه فذ  غواذهاه وفذ  انذدفاعاه لذه عسذهك ومع
  ًغةاناه ف  لورت  ال اةظةف عناولوك  واندفع ألاا  األمة والنا  فراه -ثل  لوت الا  الحسةط   

  قالوافابنوا ل  بنةانات فألقو  ف  الجاةه.   )

ويرنكذذا الذذدلر,    و نقصذذاه منالذذ  الادعذذد والنذذار الذذها و عاذذة  الال ذذاة منالقذذات سذذوا  ش عنذذدما تاذذوزهه الاجذذة ثنذ 
  تاةجاه كاكة الا  الهالصة ذات الساالاك الك رب  

الكهاصذرب ووعرذد   لعحذاي  السذةا. هنذا مذا يذد  قاذد قذولهاه تاذا س لةاذةل الااكحذة الهذ  تاقذ  وعذد   و ههصذة
  ألعداراه الكيهبربف

  فأرايوا ق  كردات فجااناهه األسوارب.   )

الال ذذاة والكهج ذذة ب  مذذب -اذا عكاذذا أوللذذا الضذذاا  الكااز ذذ, عذذهه  كرذذد العحذذاي ثذا كذذاك   عة ذذد   ومذذ وأعذذب
  عحاي  الكهاصرب       تاو  ثذا كان  رعاعة   -وألاا  الساالاك وأعواناه مب الن ةا  

ِ

ِ

ِ) َوقَالَِ ين  ٌبِإ لَاَِربّ يَِسيَْهد  ن99َِإ نّ يِذَاه  ينَِ (َِرّب َِهْبِل يِم  ال ح    (101َِحل يٍمِ)فَبَشَّْرنَاهُِب غََُلمٍِ (100) الصَّ

قذ  الاذال  فذ  النذار الهذ   أرايوا تج   الااقة ال انةة مب قصذة ثبذةاهةه     لقذد انهاذ  أمذة  مذع أبةذ  وقومذ    لقذد ثه
  ونجا  مب كردهه أجكارب   ; أسكوها الجاةه س وأراي   أك عيونوا هه األسوارب

و  عندره     لواة لرن ة لواةفاسهدبة ثبةاهةه مةياة مب يةات  لةسهق , مةياة ش ًو

  وقالفثن  ذاه  ثل  رب  سرادعب.   )
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هجذةة عهذة  ورا    . ميانةذة ثنذ  ذاهذ  ثلذ  ربذ      ثناذا الاجذةة   وهذ  هجذةة نوسذةة ق ذ, أك تنذوك هجذةة . . هيذها
نذذ  فراذا كذ,  ذذ   مذب ماوذذ  يةاتذ    عهذذة  أقذا  وقومذذ  وأهاذ  وبرهذ  وكذذ, مذا عةبالذذ  باذه  األرل س وباذذؤو   وًو

و ااجة ثل  رب  مههووات مب كذ,  ذ   س ًاريذات ورا   كذ,  ذ    . و   و دك ورا   كهلا ك, عار  وك,  اغ,النا
  . الكسهقةه مناا  رلات   موقب أك رب  سرادع  س وسرةع  االا  س و نقااا ف  الالة   عسهحق  س مساكات نوس  لةب  و

و عنيكاذا فذ   وايذدة ومب أوالة  ه  ثل  تلذةةالاجةة الناماة مب يال ثل  يال س ومب ووع ثل  ووع س  ثناا
  والةقرب   والالكأنرنة النو.       ثن  الها رة عب الهجةي والهاوم واوسهساله

والصذاحة والكاةفذة    , والقةبذ  ثبةاهةه يه  هه  الااظذة ويرذدات و عقذ  لذ  ش وهذو عهذة  ورا   أوالذة األهذ, وكاك
ن ذأ فراذا س والهذ  اناسذه مذا برنذ  وبذرب أهااذا  الهذ  ع ذد  ثلذ  األرلوكذ, مذألو  لذ  فذ  ماوذ  يةاتذ  س وكذ, مذا 

الذذها أعاذذب أنذذ  ذاهذذ  ثلةذذ    اتجذذ  ثلةذذ  عسذذأل  الهر ذذة الكؤمنذذة والهاذذ   ربذذ  الذذهعب ألقذذو  فذذ  الجاذذةه ! فاتجذذ  ثلذذ 
  الصالوف

  ر  ه  ل  مب الصالارب.   )

  ساةه     ققا  ,     س وجا  ثلة   يعا  ع د  الصالو الكهجةي س الها تة  ورا   ك واسهجا 

  فح ةنا  ق اله ياةه.   )

غذاله   ولنذا أك  وهذو وسذنة  تثذار ياكذ  الذها ولذو  ربذ  قذ  -ككذا عذةجو سذةا. السذرةة والسذورة  -ثسذكاعر,  هذو
ها لنذا أك نهصذور فةيهذ  باذها ال ذاله س الذ . وقةابهذ  نهصور فةية ثبذةاهةه الويرذد الكوذةي الكاذاجة الكقالذوك مذب أهاذ 

  عصو  رب  قأن  ياةه  

أجكاذذرب   وتك أك  الح ذة تك أك نالاذع عاذ  الكوقذ  الاظذةه النذذة ه الوة ذد فذ  يةذاة ثبذةاهةه   بذ, فذ  يةذاة واآلك
  ل مة الكساكة مب يةاة أبراا ثبةاهةه       نق  مب سةا. القصة ف  القةتك أماه الك , الكوي  الها عاةو 

قالفعذذا أبذذ  افاذذ, مذذا  . بنذذ  ثنذذ  أر  فذذ  الكنذذاه أنذذ  أذقاذذا س فذذانظة مذذاذا تذذة   فاكذذا باذذذ ماذذ  السذذا    قالفعذذا)
  تؤمةفسهجدن  ثك  ا    مب الصابة ب.   

  و الةوعة ااعكاك والالاعة والهساةه     ! عاهلل

ب   ها هها وهةمذ  ذا عةز. فذ  ك ةتذ   هو ثبةاهةه ال ةش   الكقالوك مب األه, والقةاقة   الكااجة مب األرل والًو
لذ  ربذ  قأنذ  ياذةه   وهذا هذو ذا مذا عيذاي عذأن. قذ  س  ع ذاد ق اله   ًالكا تالاذع ثلةذ    فاكذا جذا   جذا  غالمذات مكهذازات 

 و ةافقذ  فذ  الاةذاة     هذا هذو ذا مذا عيذاي عذأن. و سذهةوه باذها ال ذاله الويرذد س , السا  ولحا  عهوهو س و  اذ ما 

وو عهالجذ  ثو  , عهذةيي ا ث ذارة مذب ربذ  قالهضذاةة   فكذاذا   ثنذ  وعذة  فذ  منامذ  أنذ  عهقاذ    و ذدر  أناذ يهذ 
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مجةي ث ارة   ولةسذ  ويةذات لذة اات س وو أمذةات  . ث ارة  اور الالاعة س وو عهالة ل  ثو ااًة الهساةه     ناه ثناا
ِ أك ةل   ويوك وهها عيو      هها عيو  لرا   و سهجر    ويوك أك عاه . . رب  محا ةات   ولنناا ث ارة مب

ِ

ِ

ا ِإ نّ يِأََرىِف يِاْلَمنَامِ  فَلَمَّ َُْيِقَاَلِيَاِبُنَيَّ ِاْفَُْلَِماِتُْؤَمرُِ أَنّ ي بَلََغَِمَُهُِالسَّ ِفَانظُْرَِماذَاِتََرىِقَاَلِيَاِأَبَ   ََ دُن ي أَذْبَُح  ِ  َسمتَ

يَنِ) اب ر  َنِالصَّ ُِم  اِأَْسلََما102إ نَِشاءِهَّ ِ) َوتَلَّهُِ (ِفَلَمَّ ب ين  َِ ْل   (103ل 

  رب      لكاذا عا رب  أذقو ابن  الويرد  ! عسأل

الق ذذول والةوذذ   هذذو و عا ذذ  فذذ  اننعذذا  س وو عسهسذذاه فذذ  جذذنك س وو عالةذذع فذذ  اوذذالةا      كذذال ثنكذذا ولننذذ 
  ر فالاار, ف  هدو  وف  اًكلناك عج األمة والالكأنرنة والادو    ع دو ذلا ف  كاكات  وبن  وهو عاةل عاة 

  قالفعا بن  ثن  أر  ف  الكناه أن  أذقاا   فانظة ماذا تة .   )

وهذ  فذ  الوقذ  ذاتذ   . واجحذ  كاكذات الكالذا ألعصذاق  س الكالكذلب ل مذة الذها عواجاذ  س والواثذ  قأنذ  عذؤيا فاذ 
ثقاذ  عاذ  لذةها  منذ  و نهاذ  س و سذهة و مذب  وعجاذة كاكذات الكذؤمب س الذها و عاولذ  األمذة فرؤيعذ  س فذ  انذدفاك

  أعصاق  !

عالاذ  ثلةذ  أك عياوذ   وو فاو و عالا  ثلةذ  أك عةسذ, قابنذ  الويرذد ثلذ  ماةكذة   -ما ف  ذلا  ا  - ا.  واألمة
 -مذع هذها  -عهذول  مذاذا   عهذول  ذقاذ      وهذو  . أمذةات تنهاذ  قذ  يةاتذ      ثنكذا عالاذ  ثلةذ  أك عهذول  هذو برذد 

  هها الاةل ش و الا  ثلة  أك عهةو  ف  أمة  س وأك عة  فة  رأع  ! ابن  عهاق  األمة هها الهاق  س و اةل عا 

عاذةل الكذألو  مذب األمذة    كالذها و عأاه ابن  عا  غةة لرنوه ث ارة رب    و نها    ثنكا عاةل األمة عاة  ثن 
    وأك عأاذه األمذة الارب والةأو   وابنذ  عنح ذ  أك عاذة  عا  فاألمة ف  يس  هيها   رب  عة د   فاةيب ما عة د  

 ثنذ  لرنال هو اآلاة أجة الالاعة س ولةساه هو اآلاة و ههو. يالوة الهساةه ! . واوالةارات  ًاعة واسالمات س و قاةات 

  الاةاة وأقن      مب عا  وبن  أك عههو. لهة الهالوك اله  ذاقاا ش وأك عنال الهرة الها عةا  هو أقق 

  عاةل عاة  الهقو س تصدعقات لةؤ ا رتها أبو   عيوك مب أمة ال اله س الها  فكاذا

  عةتق  ثل  األف  الها ارتق  ثلة  مب ق , أبو ف ثن 

  مب الصابة ب.    -ثك  ا     -قالفعا أب  افا, ما تؤمة   سهجدن  )

  عهاق  األمة و ف  ًاعة واسهساله فاس    ولنب ف  رو  كهلا وف  عقرب     ثن 

  عوقد  أيق  ومويت    و وقةب    ف حو الهقو و عنعج  وو عونع  وو عوقد  ر د    ب,عا أب .    ف  موية )
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أمذذة   وأناذذا  اا ذذارة افاذ, مذذا تذؤمة.    فاذذو عاذذ. مذا أيسذذ  مذب ق ذذ, قاذذ  أبةذ    عاذذ. أك الةؤ ذا ث ذذارة   وأك)
  تنو  لن  عا   و نوه ق رة لجاجة وو تكا, وو ارتةا   

اقه  ف  اويهكال ش واوسهاانة بةب هو األي  مع   س  ثه وذاو  ونسذحة الوضذ, ثلةذ   عاذ  وماةفة يدوي قدرت  ًو
  ف  ثعانه  عا  الهضاةة س ومساعدت  عا  الالاعةف

  سهجدن  ثك  ا    مب الصابة ب.   )

هصذ  ظذالت ولذه عظاذة ل  . محذاوة عأاهها قالولة   ولذه عأاذهها  ذجاعة   ولذه عأاذهها انذدفاعات ثلذ  الهالذة يوك  وله
أعانذذ  عاذذ  مذذا عالاذذ  ثلةذذ  س وألذذ ة  عاذذ  مذذا عذذةاي قذذ ف  هذذو وو يجكذذات وو وزنذذات     ثنكذذا أرجذذع الوضذذ, كاذذ  ف ثك

  . .(الصابة ب مب -ثك  ا     -فسهجدن  

  ل ي  مع   ! و الةوعة ااعكاك   و الن , الالاعة   و الاظكة الهساةه ! عا

  لاوار والناله     عهالو ثل  الهنورهفالك اد االوة أاة  ورا  ا و هالو

  فاكا أساكا وتا  لاج رب.   )

  بنو اانساك     عاة  أاة  عةتوع ن , الالاعة   وعظكة ااعكاك   وًكأنرنة الةو  ورا  ك, ما تاار  ومةة

ِ , األمةوقد ول . امهناعات  الةج, عكض  فةي  ابن  عا  ج رن  اسهادايات   واك ال اله عسهساه فال عهاة  ثك

ِ

ِ

يُمِ) َونَادَْينَماهُِ ْؤيَماِإ نَّما104أَْنِيَماِإ ْبمَراه  ََِ (ِقَمدَِْصمدَّْقَ ِالر  من يَنِ) َكمََل  نِاْلُمْحس  مز  ِْ َِهمََاِلَُهمَوِاْلمبَََلءِاْلُمب مين105ُِنَ  (ِإ نَّ

ميٍمِ) (106) ْب ٍَِعظ   َ ين107ََِوفَمدَْينَاهُِب م مر  ِف ميِاَْلخ  يَمِ)َسمََلِ (108) (َِوتََرْكنَماَِعلَْيمه  ن109ٌِمَِعلَماِإ ْبمَراه  مز  ِْ ِنَ ََ (َِكمََل 

ن يَنِ) ن يَنِ) إ نَّهُِ (110اْلُمْحس  نَاِاْلُمْؤم  بَاد  ْنِع  111ًِم  نَِ (َِوبَشَّْرنَاهُِب إ ْسَحاَقِنَب يّا يَنِ) ّم  ال ح  َِوَعلَما112ِالصَّ (َِوبَاَرْكنَاَِعلَْيه 

ن َما إ ْسَحاَقَِوم  يَّت ه  ٌنَِوَظال ٌمِلِّ  ذُّر  ُِمب يٌنِ)ُمْحس  ه  ْينَاهَُماَِوقَْوَمُهَما114ُِموَساَِوَهاُروَنِ) َعلَا (َِولَقَدَِْمنَنَّا113نَْفس  َِّ (َِونَ

مَنِاْلَكمْربِ  ميمِ  م  تَماَبِاْلُمْسمتَب يَنِ) َوآتَْينَاهَُمما (116َونََصمْرنَاهُْمِفََكمانُواِهُمُمِاْلغَمال ب يَنِ) (115) اْلَُظ  (َِوَهمدَْينَاهَُما117ِاْلك 

ِ يَنِ) (118) اْلُمْستَق يمَِ َراطَِالّص  ر  َماِف يِاَْلخ  ن120َِوَهاُروَنِ) ُموَسا (َِسََلٌمَِعلَا119َوتََرْكنَاَِعلَْيه  مز  ِْ ِنَ ََ (ِإ نَّماَِكمََل 

من يَنِ) منِْ (ِإ نَُّهَمما121اْلُمْحس  ن يَنِ) م  نَماِاْلُممْؤم  بَاد  مْنِاْلُمْرَسمل ين122َِع  ِإ ْليَماَ ِلَم  ِأَََلِتَتَّقُموَنِإ ذِْ (123) (َِوإ نَّ مه  قَماَلِل قَْوم 

ُْممَل124ًِ) ِآبَممائ كُم125ُِأَْحَسممَنِاْلَخممال ق يَنِ) َوتَممََُرونَِ (ِأَتَممدْعُوَنِبَ ََِربَّكُممْمَِوَربَّ ل ممينَِ (ِهَّ فََكممََّبُوهُِفَممإ نَُّهْمِ (126) اْْلَوَّ

ُروَنِ) َُ بَاد127َِلَُمْح ِع  يَنِ) هَّ ِ (ِإ َلَّ يَنِ)(َِوتََرْكن128َاْلُمْخلَص  ر  ِف يِاَْلخ  ميَنِ) َعلَما (َِسََلم129ٌِاَِعلَْيه  (130ِإ ْلِيَاس 

ن يَنِ) نِاْلُمْحس  ز  ِْ ِنَ ََ نِْ (ِإ نَّه131ُِإ نَّاَِكََل  ن يَنِ) م  نَاِاْلُمْؤم  بَاد    (132ع 

  أك عيوك عةانات   ثل 

اعذة وًكأنرنذة لقذد وتسذاةه     وتنورذه      روذ و  أسذاكا فاذها هذو ااسذاله   هذها هذو ااسذاله فذ  يقةقهذ    ثقذة ًو
  ااعكاك الاظةه   غرة وكالهكا و عجد ف  نوس  ثو هه  الك اعة اله  و عصنااا
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عقهذ, و عقهذ,   ولقذد  , الكرذداك لةسذ  ال ذجاعة والجذةا ة   ولذة. اونذدفاك والاكاسذة   لقذد عنذدفع الكجاهذد فذ  ثناذا
 ذ   والذها عصذنا  ثبذةاهةه واسذكاعر, هنذا  ذ   تاذة      ا ك عندفع الودار  وهو عااه أن  قد و عاوي   ولنب هها

وو اندفاك ف  عجاة تهوذ  ورا هذا الهذو  مذب الضذا  والننذوم ! ثنكذا هذو  يافاة لة. هنا يه فارة س وو يكاسة
الاذاي     الةوذ  الكهاقذ, القالذد الكة ذد س الاذار  قكذا عواذ, س الكالكذلب لكذا عيذوك   و بذ, هنذا الذواع  اوسهساله

  سهح ة الكههو. لاالاعة وًاكاا الجكر, !الك

ولذه عيذب قاكةذات ثو أك عذهقو  . والهناةذف كذاك ثبذةاهةه واسذكاعر, قذد أيعذا   كذاك قذد أسذاكا   كانذا قذد يققذا األمذة وهنذا
و عانذ   ذرلات فذ  مرذناك   س قاذدما ووذع ثبذةاهةه واسذكاعر,  أمذة ثسكاعر, س و سر, يم  س وتنه  روي      وهها

  وعنماكا وم اعةهكا ك, ما أراي  مناكا رباكا     روياكا الكرناك مبف  هها 

عاذد ثو األلذه ال ذدن    واا  وله اوبهال  قد ته   واومهااك قد وقع   ونهارج  قد ظاةت   وغاعات  قد تاقق    كاك
ا هه وأجسذايهه فذ   ذ     عحذاي  قذاوبهال    وو عة ذد يمذ عاذه  الذده الكسذووه   والجسذد الذهبةو   هللا  و عة ذد أك

  قياةاتاه فقد أيوا س وقد يققوا الهناةف س وقد جازوا اومهااك بنجاه   ل يا  ومه  ااصوا ل  واسهادوا

    مب ثبةاهةه واسكاعر, لدقاكا   فاعه ةهكا قد أيعا ويققا ولدقاف وعة 

الك ذرب   وفذدعنا  بذهقو  الذ ال    ثك هذها لاذوونايعنذا  أك عذا ثبذةاهةه قذد لذدق  الةؤ ذا   ثنذا كذهلا نجذنا الكاسذنرب )
  عظةه.   

ف  الذنو. مذا تننذ  عذب   أو  عحق  لدق  الةؤ ا ويققهاا فاالت   فاهلل و عة د ثو ااساله واوسهساله قارن و قد
عذذا  -فاذذهة الن ذد   ولذذو كانذ  هذذ  الذنو. والاةذذاة   وأنذ   اوبذذب تاذن  عذب أمذذة  أو تاذهوظ قذذ  يونذ  س ولذذو كذاك هذذو

      وبأعن       وجدت ق  ف  رو  وفذ  هذدو  وفذ  ًكأنرنذة وفذ  عقذرب    قي, قد فاا    جدت -ثبةاهةه 
وأيت  أسذاك  والده   وهها عنو  عنذ  ذقذو   أا ذقذو مذب يه ولاذه ! و وذدا   هذه  الذنو. الهذ  الااه فاه ع   ثو

  بدوت مب ثسكاعر, ! لرهقا  رب  وارايت    عودعاا بهقو عظةه   قر,فثن  كح  وجد  ثبةاهةه ماةأ قوا,

بهوجةذ  قاذوباه ورفااذا ثلذ   ونجذن اه لذ ففثنا كذهلا نجذنا الكاسذنرب.    نجذن اه قااهةذارهه لك ذ, هذها الذ ال    وقرذ,
  ونجن اه كهلا قاسهاقا. الجنا  ! . األيا  مسهو  الوفا    ونجن اه قأقدارهه والحارهه عا 

ااعكذاك   وجكذال  لاقةقذة وذا  س ذكذة  لاذها الاذاي  الاظذةه الذها عةتوذع منذارةبذهلا سذنة الناذة فذ  األ ومضذ 
فةذ  يقةقذة أبراذا ثبذةاهةه س الذها تهحذع ماهذذ  س  لهاذة  الالاعذة   وعظكذة الهسذاةه   والذها تةجذع ثلةذ  األمذة الكسذاكة

ناذا اوسهسذاله لقذدر   الاقرذدة الهذ  تقذوه باذا أو تقذوه عاراذا ولهاذة  أ ً ةاذة والها تذة  نسذح  وعقردتذ    ولهذدر 
منذ  وأول توجةذ     ث ذارة راوةة واثقة ما ةة و تسأل رباذا لكذاذا   وو تذهاجا  فذ  تاقرذ  ثرايتذ  عنذد أول ًاعة ف 

هرلذة وو ًة قذة لهقدعكذ  ثو ككذا عالاذ  هذو ثلراذا أك  لةباا وو تسهحق  لنوساا ف  نوساا  رلا س وو تههار فةكا تقدم 
  تقده !
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أك تأتةذذ  ًاراذذة ما ةذذة وافةذذة  عة ذذد ك رباذذا و عة ذذد أك عاذذهباا قذذاوبهال  س وو أك عؤذعاذذا قذذال ال  س ثنكذذالهاذذة  أ ثذذه
 واآلوهفأذا عة  مناا الصد. ف  هها أعواها مب الهضاةات , عاة  مؤيعة   مسهساكة و تقده برب عدع  س وو تهأل 

  اا ككا أكةه أقاها    لاا وفا  وأيا    وق , مناا وفّداها   وأكةم وايهس اا .

  وتةكنا عاة  ف  اآلاة ب.   )

األمذة الكسذاكة   وهذ  وارثذة  هذه  مهكور عا  توال  األجةال والقةوك   وهو أمة   وهو أبو األن ةا    وهو أبذو فاو
  الدعب  ثبةاهةه   فجاااا   ل  عقحات ونسحات ثل  عوه  ماة ماه    وقد كه    لاا وعاراا كةاية الح ة ة عا 

  ساله عا  ثبةاهةه.   )

  عاة  مب رب    ساله عسج, ف  كهاق  الحاق    و ةقه ف  ًواعا الوجوي الن رة   ساله

  كهلا نجنا الكاسنرب.   )

  نجن اه قال ال      والوفا    والهكة   والساله   والهنة ه   كهلا

  ثن  مب عحاينا الكؤمنرب.   )

  قةقه  فةكا ك   عن  ال ال  الك رب  جنا  ااعكاك   وتاا ي وهها

ثسذاا.   و جاذ,  و حذار  عهجاذ  عاةذ  ربذ  قوضذا  مذةة أاذة  وناكهذ  فراذ  لذ  ثسذاا. فذ   ذةهواه    و حاركذ  ثه
  ثساا. ن ةات مب الصالاربف

  وب ةنا  قأساا. ن ةات مب الصالارب   وباركنا عاة  وعا  ثساا..   )

هذذ  وراثذذة الكاذذة  ثنكذذا وراثذذة هذذه  الهر ذذة لاكذذا لةسذذ  وراثذذة الذذده والنسذذ مذذب قاذذدهكا ذر هاكذذا   ولنذذب  وتهاليذذ 
  أو قاردف قة   والكنا ففكب اتحع فاو ماسب   ومب اناة  فاو ظاله و عنوا  نس 

  ومب ذر هاكا ماسب وظاله لنوس  م رب.   )

  لقالات مب قصة موس  وهاروك  122 - 114الةاقعف الدرو

  ذر هاكا موس  وهاروكف ومب
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هذذه ال ذذال رب    فنذذانوا ولقذذد مننذذا عاذذ  موسذذ  وهذذاروك   ونجرناهكذذا وقوماكذذا مذذب النذذة  الاظذذةه   ونصذذةناهه)
عاراكذذا فذذ  اآلاذذة ب   سذذاله عاذذ  موسذذ   وتةكنذذا وتترناهكذذا النهذذا  الكسذذه رب   وهذذدعناهكا الصذذةا  الكسذذهقةه  

  عحاينا الكؤمنرب.    مب وهاروك   ثنا كهلا نجنا الكاسنرب   ثناكا

وبنجاتاكذا وقوماكذا  . والذالواراكا الاكاذة مذب قصذة موسذ  وهذاروك تانذ  قذأبةاز منذة   عاراكذا قااهةارهكذا هذه و 
وبالنصذة وال احذة عاذ  جاليعاذه مذب فةعذوك ومالذ     . فمب النة  الاظةه.الذها توصذا  القصذة فذ  السذور األاذة  

كسذهقةه   لذةا    الذها عاذدا ثلةذ  الكذؤمنرب   وهذداعهاكا ثلذ  الصذةا  ال . وبأعالاراكا النها  الواوو الكسه رب
وهذاروك    موسذ  فذ  األجةذال اآلتةذة والقذةوك األارذةة   وتنهاذ  هذه  الاكاذة قالسذاله مذب   عاذ  ذكةهكذا وبأققذا 

ااعكذذاك الذذها عيذذةه مذذب أجاذذ   وكةكذذة والهاقرذذ  الكهنذذةر فذذ  السذذورة لهقة ذذة نذذوك الجذذنا  الذذها عاقذذا  الكاسذذنوك س
     الكؤمنوك 

  لقالات مب قصة ثلةاو مع قوم  132 - 123الهام.ف الدرو

قاسذه ثعاةذا    وقذد أرسذ,  القذدعه تاا الاكاة لكاة م ااا عب ثلةاو س واألرجو أن  الن ذ  الكاذةو  فذ  الااذد وتاق 
  . عحايةتنال تثار مدعنة قااحا تدل عا  تثار هه  ال وما ثل  قوه ف  سور ة كانوا عا دوك لنكات عسكون  قاالت  

  ربيذه ور  تقذارنه  . الهذالقرب ثلةاو لكب الكةسارب   ثذ قال لقوم  أو تهقوك   أتدعوك قاالت وتذهروك أيسذب واك
وتةكنذا عاةذ  فذ  اآلاذة ب   سذاله عاذ  ثلةاسذرب    . الكهاصذرب األولذرب   فنذهبو  فذأناه لكاضذةوك   ثو عحذاي  

  الكؤمنرب     مب عحاينا ثن  ثنا كهلا نجنا الكاسنرب  

ِ

ِ
مَنِاْلُمْرَسمل يَنِ) َوإ نَِّ ْينَماهَُِوأَْهلَمه133ُِلُوطماًِلَّم  َِّ مينَِ (ِإ ذِْنَ  ُ يَنِ) (134) أَْجَم موزاًِف ميِاْلغَماب ر  ُِ َِع ْرنَما135إ َلَّ ِدَمَّ  (ِثُممَّ

ينَِ يَنِ) (136) اَْلَخر  ْصمب ح  مِم  وَنَِعلَمْيه  ُْق لُموَنِ)أَفَمََلِ َوب اللَّْيملِ  (137َوإ نَّكُمْمِلَتَُممر  مَنِاْلُمْرَسمل ين138َِِتَ ِلَم  ََ ِيُمونُ  (َِوإ نَّ

(139) (ِ ِاْلَمْشُحون   َ من140ِْإ ذِْأَبََقِإ لَاِاْلفُْل مينَِ (ِفََساَهَمِفََكماَنِم   ُ (142ِفَاْلتَقََممهُِاْلُحموُتَِوهُمَوُِمل ميٌمِ) (141) اْلُمدَْح

يَنِ) أَنَّمهُِ فَلَمْوََلِ مْنِاْلُمَسمبّ ح  ِإ لَماِيَمْومِ (ِلَلَب م143َكماَنِم  (145ِفَنَبَمَْنَاهُِب ماْلََُراءَِوهُمَوَِسمق يٌمِ) (144) يُْبَُثُمونَِ َثِف ميِبَْطن مه 

يٍنِ) َعلَْيهِ  َوأَنبَتْنَا نِيَْقط  َرةًِّم  َِ ِأَْلٍفِأَو146َِْش ئَة  يدُونَِ (َِوأَْرَسْلنَاهُِإ لَاِم    (147) يَز 

رباذه ور  تقذاراه األولذرب   (الهذالقرب لحاذ, س وتذةكاه فأيسذب يعا ثلةاو قوم  ثلذ  الهويرذد س مسذهننةات عحذايتاه ولقد
  اسهننة ك, رسول عحاية قوم  الوثنررب   وككا ككا اسهننة ثبةاهةه عحاية أبة  وقوم  ل لناه  

الكيذهبرب   ثو مذب  جذنا  الااكحذة هذ  الهنذهع    هللا  سذحاان  عقسذه و ؤكذد أناذه سةاضذةوك ميذةهرب لراقذوا وكانذ 
  اسههاص    مب عحاي  فراه  تمب مناه و 

  قالسذاله عاذراه مذب  رسذ, الاكاة القصرةة عذب ثلةذاو تاذا الهاتكذة الكيذةرة الكقصذوية فذ  السذورة س لهنذة ه وتههه
  ق ا    ول ةاك جنا  الكاسنرب   وكةكة ثعكاك الكؤمنرب  
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فذ  اآلعذةف سذاله عاذ   الونةذة النايةذةثلةذاو تذةي هنذا ألول مذةة فذ  م ذ, تاذا الاكاذة القصذرةة   ونقذ  لذناه ق وسذرةة
ثلةذذاو قصة ةفثلةاسذذرب.عا  ًة قذذة القذذةتك فذذ   اسذذه ثلةاسذذرب فقذذد روعرذذ  الوالذذاة واعقاعاذذا الكوسذذةق  فذذ  ثرجذذاك

  ماليظة تناس  ااعقاك ف  الها رة  

  ث ارة ثل  قصة لو  138 - 133السايوف الدرو

  اة  تالةة لقصة ثبةاهةهفتأت  لكاة عب قصة لو    اله  تةي ف  الكواوع األ ثه

يمةنذا اآلاذة ب   واننذه لهكذةوك  ثذه واك لوًات لكب الكةسارب   ثذ نجرنا  وأها  أجكاذرب   ثو عجذوزات فذ  ال ذابة ب  )
  عاراه مصحارب   وبالار, أفال تاقاوك  .   

امةأتذ    وتذدمرة  ثو أ ذح  قالاكاذة الهذ  جذا ت عذب قصذة نذوه   فاذ  ت ذرة ثلذ  رسذالة لذو  ونجاتذ  مذع أهاذ  وه 
قذوه لذو  فذ  الصذحاه والكسذا  وو تسذهةقظ  يار الكيهبرب الضالرب   وتنها  باكسة لقاو  الاة  الهعب عكةوك عا 

  تها  عاكحة كااق هاا الان نة ! وو قاوباه وو تسهكع لادعن الدعار الهاو ة  

  ث ارة ثل  قصة عون. 148 - 139الساقعف الدرو

  اكاة عب عون. لاي  الاوتفهه  الاكاات ب وتههه

الاذوت وهذو م امذةه  فالهقكذ  واك عون. لكب الكةسارب   ثذ أب  ثل  الواا الك اوك   فساهه فناك مب الكديضرب  )
فن ذهنا  قذالاةا  وهذو سذقةه   وأن هنذا عاةذ   ذجةة  . عحا ذوك    فاذوو أنذ  كذاك مذب الكسذحارب   لا ذن فذ  قالنذ  ثلذ  عذوه

  أل  أو عن دوك   فآمنوا فكهاناهه ثل  يرب.    مارة مب عقالرب   وأرسانا  ثل 

وتذهكة الةواعذات أك  . الحاذة عذهكة القذةتك أعذب كذاك قذوه عذون.   ولنذب الكواذوه أناذه كذانوا فذ  ققاذة قة حذة مذب وو
م ضذذحات تققذات   فقذذاي  ال ضذ  ثلذذ   ذذاً    وغذذايرهه عذون. وذذا. لذدرات بهنذذهع  قومذ    فأنذذهرهه قاذذها  قة ذ   

الاجة ناوأتاذا الة ذاه واألمذوا    وكذاك هذها ثعذهانات عنذد القذوه قذأك مذب  وسط ن رك  سورنة م اونة   وف الحاة ير
ال ذة.    مذب م ضذوبات عاةذ  ألنذ  ارتنذ  االرلذة   وأنذ  و بذد أك عاقذ  فذ  الكذا  لهنجذو السذورنة راكحذات  بذرب الةكذا 

قالصذاله   ولنذب سذاك  اذة   عنذدهه اةوفذات وكذاك م -فذاقهةعوا عاذ  مذب عاقونذ  مذب السذورنة   فهذة  سذاه عذون. 
الاذوت وهذوفم اةه.أا مسذذها  لاذوه س ألنذ  تهاذ  عذذب  فالهقكذ  ق ذي, أكرذد فذألقو  فذ  الحاذذة   أو ألقذ  هذو نوسذ   

وتذة  قومذ  م اوذحات ق ذ, أك عذأذك   لذ    وعنذدما أيذ. قالضذر  فذ  قالذب الاذوت  , الكاكذة الهذ  أرسذا    باذا
فسذكع  .(الظذالكرب كذة أنذ  كذاك مذب الظذالكرب   وقذالف فو ثلذ  ثو أنذ  سذحاانا ثنذ  كنذ  مذبواسذه وة  وذ   سذحو

فذ  قالنذ  ثلذ  عذوه عحا ذوك.  وقذد اذة   لا ذن   يعا   واسهجا  ل    فاوظ  الاوت  ففاوو أن  كاك مب الكسحارب
ِ القةك   عظاا  وأن هنا عاة   جةة مب عقالرب.  وهو). مب قالب الاوت سقةكات عار ات عا  ال اً  

ِ
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ِ

يٍنِ) فَآَمنُوا ُْنَاهُْمِإ لَاِح    (148فََمتَّ

مذب تذدبرة   ولالوذ    فاكذا  هذها الاذة ض و كنذع عنذ  الذهقا  الذها عقذال ثنذ  و عقذة  هذه  ال ذجةة   وكذاك بورقذ 
  قاذد اةوجذ  س وكذانوا قذد اذافوا مذا أنذهرهه قذ  مذب الاذها . م اوذحات  اسهنك, عافرهذ  ري    ثلذ  قومذ  الذهعب تذةكاه

ا ذذوا الاوذذو مذذب   فسذذكع لاذذه ولذذه عنذذنل باذذه عذذها  الكيذذهبربفففآمنوا فكهانذذاهه ثلذذ  , فذذآمنوا س واسذذه وةوا  ًو

  وكانوا مارة أل  عن دوك وو عنقصوك   وقد تمنوا أجكارب  (يرب

كحذة الذهعب و عؤمنذوك   عا مذب الاكاة قسةاقاا هنا ت رب عاكحة الهعب تمنوا س قجانذ  مذا ت رنذ  القصذ  السذاققة وهه 
  فةههار قوه ماكد   م   ثيد  الااق هرب ككا ع ا وك !!

نذذذوه س مذذذع  لذذذدك عنهاذذذ  هذذذها ال ذذذو  مذذذب السذذذورة قاذذذد تاذذذا الجولذذذة الواسذذذاة عاذذذ  مذذذدار الهذذذار ش مذذذب وكذذذهلا
  الكنهر بفالكؤمنرب مناه وغرة الكؤمنرب    

ِ وال ةكا  ل الكالرنة والجبالكوووكفنقض أفنار النوار يو  182 - 149ال ال ةف الويدة

ِ

ِ

مِْ ِاْلبَنَاُتَِولَُهُمِاْلبَنُوَنِ) فَاْستَْفت ه  ََ دُوَنِ) اْلَمََلئ َكةَِ (ِأَْمَِخلَْقنَا149أَل َربّ  م150ِْإ نَاثاًَِوهُْمَِشاه  ه  ْنِإ ْفك   لَيَقُولُمونَِ (ِأَََلِإ نَُّهمِّم 

بُوَنِ) (151) َُِوإ نَُّهمْمِلََكماذ   (ِأَفَمََل154ِ(َِمماِلَكُمْمَِكْيمَفِتَْحكُُمموَنِ)153َعلَماِاْلبَن ميَنِ) اْلبَنَماتِ  ْصمَطفَا(ِأ152ََِولَمدَِهَّ

ب يٌنِ) (155) تَََكَُّرونَِ تَاب كُم156ِْأَْمِلَكُْمِسُْلَطاٌنِم  ق يَنِ) إ ن (ِفَأْتُواِب ك    (157كُنتُْمَِصاد 

الصذاة بذرب    يقةقذة هك, عاةذ  مذبوذو  ذلذا القصذ  الذها سذ   قذ  ال ذو  ال ذان  فذ  السذورة س ومذا ا ذ عاذ 
أو ع ذةكوك ماذ  قاذض ااقذ    وعاذ  وذو     وعحذاي  س ومذب أاذه  الكيذهبرب باذه  الاقةقذة س الذهعب عا ذدوك غرذة

السذورة     عوجذ  فذ  هذها ال ذو  األارذة مذب السذورة الةسذذول    فذ  تاذا الاقةقذة ذاتاذا ككذا تضذكناا الذدرو األول
 اله  عنعكوك فراا أك الكالرنذة بنذات     واألسذالورة األاذة  الهذ  عنعكذوك  الورةاألس م   أك عناق  مااه تاا

هذه  الةسذالة مذب تكنذراه  تذأتراه وبرب الجنة نسحات   وأك عواجااه قكا كانوا عقولون  ق ذ, أك -سحاان   -أك برن   فراا
ةف كوةوا عنذدما جذا هه الةسذول   لو جا هه رسول   وك لااد  أك عةس,   فراه رسووت س ومب أناه عا  اسهاداي

 لةسذا  أناذه هذه ال ذال وك س وبهنن ذ    سذحاان  عكذا عصذووك   والهوجذ  قالاكذد ف     وتههه السورة بهسجر, وعذد

  الاالكرب     ر 

  نقض أفنار النوار يول الكالرنة والجب 166 - 149األولف الدرو

مذب ثفناذه لةقولوكفولذد      ثناذه ا الكالرنذة ثناثذات وهذه  ذاهدوك   أوألةبا ال نات ولاه ال نذوك   أه ااقنذ فاسهوهاه
تايكذوك   أفذال تذهكةوك   أه لنذه سذاالاك م ذذرب    كةذف واناذه لنذاذبوك   ألذالو  ال نذات عاذ  ال نذرب   مذالنه

  فأتوا قيهاقيه ثك كنهه لايقرب    
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وهذه كذانوا عذؤثةوك  . فراذا لذهاه الهذ  ععة ذوك عاالة أسالورتاه ف  ك, مسارباا ش و ااجاه قكنالقاه ومنال  بر ثن 
مهاوقذات أقذ, رتحذة مذب الذهكة   ثذه هذه هذه الذهعب  األن ذ  ال نذرب عاذ  ال نذات ش و اذدوك ووية األن ذ  مانذة س و اذدوك 

    ! بنات عدعوك أك الكالرنة ثنا    وأناه

  قكقاعةساه ال اراةف يه  ة وسهوااهنا عسهالةي مااه وف  منالقاه س و أاههه ق  لرةوا مد  تااف  األسالور  فاو

  فاسهوهاه     ألةبا ال نات ولاه ال نوك. )

أو ااهذار   ال نذات وتذة  لاذه  !? كاك اانا  أق, رتحة ككا عدعوك ش جااوا لةباه ال نذات واسذهأثةوا هذه قذال نرب أثذا
  ه  النعه الكهااف  السقة هها ال نرب  ! ثك هها أو ذا  و عسهقةه ! فاسألاه عب

 ذادوا ااقاذه فاةفذوا  هذه كهلا عب من أ األسالورة كااا   مب أعذب جذا هه عاذه أك الكالرنذة ثنذا    وهذ, واسهوهاه
  جنساه  

  أه ااقنا الكالرنة ثناثات وهه  اهدوك  . )

  ن  مقولهاه الكوهةاة الناذقة عا   ف و سهاةل

    أو ثناه مب ثفناه لةقولوكفولد     واناه لناذبوك. )

الذالو     فنةذف كذاذبوك يهذ  قايذه عذةفاه ال ذارع ومذنالقاه الجذارا فذ  الذالوا  ال نذرب عاذ  ال نذات   وهذه
  ال نات عا  ال نرب  

  ألالو  ال نات عا  ال نرب.!)

  مب ييكاه الها عنسوك فة  منالقاه الجاراف و اج 

  كةف تايكوك   أفال تهكةوك     ? مالنه

  دلر, عا  الايه الكنعوه  أعب تسهكدوك السند وال ومب

  أه لنه ساالاك م رب   فأتوا قيهاقيه ثك كنهه لايقرب.   )

ِ

ِ

نَّةُِ َوَجَُلُوا  ِ ِاْل ِنََسباًَِولَقَدَِْعل َم   نَّة   ِ ُروَنِ) إ نَُّهمِْ بَْينَهَُِوبَْيَنِاْل َُ مفُوَنِ)158لَُمْح ماِيَص  159ِ(ِسُْبَحاَنِهَّ َِعمَّ بَمادَِ (ِإ َلَّ  ع 

يَنِ)هَّ ِالِْ ُْبُدُوَنِ)160ُمْخلَص  ِب فَات ن يَنِ) أَنتُمِْ (َِما161(ِفَإ نَّكُْمَِوَماِتَ ِ)162َعلَْيه  يم  ح  َِ ِاْل َِمْنِهَُوَِصال   َوَمما (163(ِإ َلَّ
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ُْلُوٌمِ) ِلَهَُِمقَاٌمِمَّ نَّاِإ َلَّ اف ون164َِم   (167(َِوإ ْنَِكانُواِلَيَقُولُوَنِ)166)َوإ نَّاِلَنَْحُنِاْلُمَسبّ ُحوَنِ (165) (َِوإ نَّاِلَنَْحُنِالصَّ

ل يَنِ) لَوِْ ْنِاْْلَوَّ ْكراًِّم  ندَنَاِذ  ِع  بَادَِهَّ 168ِأَنَّ ينَِ (ِلَكُنَّاِع  ُْلَُموَنِ) (169) اْلُمْخلَص  ِفََسْوَ ِيَ   (170فََكفَُرواِب ه 

  وبرب الجنةف -سحاان   -األاة    أسالورة الصاة برن   واألسالورة

    وبرب الجنة نسحات   ولقد عاك  الجنة ثناه لكاضةوك.   وجااوا برن)

والقةاقذة ! والجذب تااذه  النسذ  ولذدتاه لذ  الجنذة ! وذلذا هذو -بذنعكاه  -عنعكذوك أك الكالرنذة هذه بنذات    وكذانوا
  وما هيها تنوك مااماة النس  والصاة ! .   أناا اا  مب اا      وأناا ماضةة عوه القةامة قأذك

  عنن  ذات  سحاان  عب هها اافا الكهااف ف هناو 

  سحااك   عكا عصووك.   )

  مؤمنوك     الجب مب الجب الهعب عاضةوك لااها  ميةهرب تاا الالاروة الكؤمنة   وقد كاك ف  و سه ن 

  ثو عحاي   الكهاصرب.   )

عهوجذ  الهالذا   . مناةفذة ه عاة  مب عقاردعهوج  الهالا  ثل  الك ةكرب وما عا دوك مب تلاة منعومة س وما ه ثه
  ثلراه س مب الكالرنة ككا ع دو مب الها رةف

مقذاه مااذوه   وانذا لذناب  لذ  فذأننه ومذا تا ذدوك س مذا أنذهه عاةذ  قوذاتنرب س ثو مذب هذو لذال الجاذةه   ومذا منذا ثو)
  الصافوك   وانا لناب الكسحاوك. 

الجاذةه س الذهعب قذدر  أهذ,  تضذاوك مذب عحذاي  ثو مذب هذو ماسذو  مذبثننه وما تا ذدوك و توهنذوك عاذ    وو أا
ماسو  مذب الالذارارب   فااجاذةه وقذوي مذب نذوك  الوالةة عاراه أك عصاوها   وما أنهه ققاير ب عا  فهنة قا  مؤمب

  و سهكع لاواتنرب   ; لاوهنة ماةو  س ً ةاه  تؤها  أك عسهجر 

    لاذه وظذار  فذ   ااذ  ناه مقامذ  الذها و عهاذدا    فاذه عحذاي مذبالكالرنذة عاذ  األسذالورة س قذأك لنذ, مذ و ذةي
مذناه عاذ  يرجذة و عهجذاوز يذد    هللا  هذو  كذ, ًاعذة     فاذه عصذووك لاصذالة س و سذحاوك قاكذد     و قذ 

     

  ذه النوار ووعد بنصة الكؤمنرب 171 - 167ال ان ف الدرو

كذانوا عاسذدوك  عذوه الاقذوك هذه  األسذاًرة ش فةاذةل عاذويهه ووعذويهه سعاذوي لااذدعن عذب الك ذةكرب الذهعب ع ثذه
لننذا  -مذب ثبذةاهةه أو مذب جذا  قاذد   - األولذرب أه, النها  عا  أناه أه, كها  ش و قولوك لو كاك عنذدنا ذكذة مذب

  و صالورناف أجااا عا  يرجة مب ااعكاك عسههاصنا   مب

This file was downloaded from QuranicThought.com



  األولرب   لننا عحاي   الكهاصرب.    واك كانوا لةقولوكفلو أك عندنا ذكةات مب)

  ثذا جا هه ذكة هو أعظه ما جا  ثل  هه  األرل تننةوا لكا كانوا عقولوكف يه 

  فنوةوا ق    فسو  عااكوك.   )

الهادعذد عقذةر وعذد    وبكناسذحة الهو  ف  قول ف ففسو  عااكوك.هو الالرذ  قذالنوة قاذد الهكنذ  والوعذوي ! فالهادعد
  النصة وال احةفلةسا  ق

  . .(ال ال وك  ولقد سحق  كاكهنا لعحاينا الكةسارب   ثناه لاه الكنصوروك   واك جندنا لاه)

عاذ  الذةغه مذب جكةذع  , ااعكذاك واقع وكاكة   قاركة   ولقد اسهقةت جهور الاقرذدة فذ  األرل ش وقذاه بنذا  والوعد
الهننرذذ, قالذذدعاة والكهحاذذرب   ولقذذد ذه ذذ  عقارذذد  مذذب غهالاوارذذ  س وعاذذ  الذذةغه مذذب تنذذهع  الكيذذهبرب س وعاذذ  الذذة 

وبقرذ  الاقارذد الهذ  جذا  باذا الةسذ,   تسذةالة عاذ  قاذو  النذاو  ; ويولذهاه الك ذةكرب والنوذار   وذه ذ  سذالوتاه
ِ عسةالة تصوراتاه وأفااماه   وما تنال عا  الةغه مب ك,     ه  أظاة وأقق  ما وتنةف وعقولاه س

ِ

ِ

نَماِاْلُمْرَسمل يَنِ)َِسبَقَ ِْ َولَقَدِْ بَاد   ُ ُِجنمدَنَاِلَُهمُمِاْلغَمال بُوَنِ) (172) اْلَمنُصموُرونَِ (ِإ نَُّهمْمِلَُهمم171َُِكل َمتُنَاِل   (ِفَتَمَول173ََِّوإ نَّ

يٍنِ) َعْنُهمِْ ُروَنِ)174َحتَّاِح  ْرهُْمِفََسْوَ ِيُْبص  لُوَنِ) أَفَب َََُاب نَا (175(َِوأَْبص   ِ ُْ ْمِفََسماء(ِفَمإ ذَا176ِيَْستَ  نَمَزَلِب َسماَحت ه 

يَنِ) َصبَافُِ   (177اْلُمنََر 

الهذ  جذا  باذا الةسذ, س وت ارذ   االاةذة الح ذة فذ  أناذا  األرل   وكذ, الكاذاووت الهذ  بذهل  لكاذو الاقارذد عاذ 
يهذذ  فذ  األرل الهذ  نحاذذن مناذا   ويقذ  كاكذذة    قالو ذ, أعذة فنذةة أو فاسذوة أاذذة  قذد قذا ت قالو ذذ,   قذا ت

  واك جند  لاه ال ال وك   الكنصوروك  حاي  الكةسارب   ثناه لاهلع

  قصوة عامة   وه  ظاهةة مااوظة   ف  جكةع ققاك األرل   ف  جكةع الاصور   هه 

منصذورة ماكذا ووذا   غالحذة كهلا مهاققة ف  ك, يعوة ف   عها  فراذا الجنذد س و هجذةي لاذا الذدعاة   ثناذا وه 
الحاًذ, مذب قذو  الادعذد والنذار س وقذو  الدعاعذة  لاذا م  ف  ًة قاا الاةاقر,   وماكا رلذدف  س رااا الاوار  س وقا

واك هذذ  ثو ماذذار  تههاذذ  نهارجاذذا   ثذذه تنهاذذ  ثلذذ  الوعذذد الذذها وعذذد     , واوفهذذةا  س وقذذو  الاذذة  والكقاومذذة
   احة والهكيرب  و عها  ولو قام  قو  األرل كااا ف  ًة ق    الوعد قالنصة وال والها لةسا   

الكنهظكذة ش وككذا  يوراتاذا الوعد سنة مب سنب   النونةة   سنة ماوةة ككا تكضذ  هذه  النواكذ  والنجذوه فذ  هها
الاةذاة فذ  األرل الكرهذة عنذنل عاراذا الكذا       تن  ذ  عهااقذ  الارذ, والناذار فذ  األرل عاذ  مذدار النمذاك ش وككذا

 يرب ع ا    ولقد تحال   تثارها الظاهةة قالقةذاو ثلذ  أعكذار الح ذة الكاذدوية   عاققاا ولنناا مةهونة بهقدعة   س

This file was downloaded from QuranicThought.com



مذب لذور النصذة  الكذألو  و تها  أبذدات وو تههاذ  وقذد تهاقذ  فذ  لذورة و عذدركاا الح ذة ألناذه عالا ذوك  ولنناا
  وال احة س وو عدركوك تاق  السنة ف  لورة جدعدة ثو قاد يرب !

لذورة أاذة  أككذ, وأققذ     رنة مب لور النصة وال احذة لجنذد   وأتحذاك رسذا    و ة ذدعة د الح ة لورة ما ولقد
أك ذة مكذا كذانوا عنهظذةوك     ولقذد أراي الكسذاكوك  األمذد   فةيوك ما عة د      ولو تنا  الجند مب الك قة وًول

 عقذاتاوا اذة الارنذة ش وأك عقذاباوا النورذة وأكقذة   وأراي   أك توذوتاه القافاذة الةاق عرذة ق ر, غذنوة بذدر أك تنذوك لاذه

الذها أراي    لةسذول  وجنذد   النصذة الالاروة ذات ال وكة   وكاك ما أراي    هو الهرة لاه ولإلسذاله   وكذاك هذو
  ويعوت  عا  مد  األعاه  

ألك   عاذدهه لانصذة  ; ال اوبذه عانه جنوي   ف  ماةكة مب الكاار  س وتدور عاراه الذدارةة س و قسذو عاذراه ولقد
النصذة عوملذذه ثكذذار  فذذ  مجذال أوسذذع س وفذذ  اذذط  لرذذؤت  فذ  ماةكذذة أك ذذة   وألك   عارذ   الظذذةو  مذذب يذذولاه

  أًول س وف  أثة أيوه  

  سحق  كاكة   س ومض  ثرايت  بوعد  س وث ه  سنه  و تهها  وو تاردف لقد

  .(ال ال وك  لاه الكنصوروك واك جندنا لاهولقد سحق  كاكهنا لعحاينا الكةسارب ثناه )

  تادعد النوار قالاها  القايه 179 - 174ال النف الدرو

عذناه س و ذدعاه لوعذد    عهذول  ثعالك هها الوعد القاًع س وهه  الناكة الساققة س عذأمة   رسذول    م   أك وعند
  صةوا و ةوا رأ  الارب كةف تنوكفلرح و دعاه وكاكه  س و هةق  لرحصةهه وقد يق  عاراه الناكة س

فسذذا  لذذحاه  قسذذايهاه فهذذول عذذناه يهذذ  يذذرب   وأقصذذةهه فسذذو  عحصذذةوك   أفحاذذهابنا عسذذهاجاوك   فذذأذا نذذنل)
  الكنهر ب   وتول عناه يه  يرب   وأقصة فسو  عحصةوك.   

وعذد   فةذا وفذراه   واذا   ثلة عناه س وأعةل وو تاوااه ش ويعاه لاروه الها تةاهه فة  و ةوك هه ما عنها  فهول
ثذا نذنل قسذاية قذوه لذحااه قكذا عسذو  س وقذد قذده لذ  النذهعة  فأن  كانوا عسهاجاوك قاهابنا س فةاو ااه عوه عننل باه  

   

ِ

ِ
ميٍنِ) َوتَمَولَِّ مُروَنِ)178َعمْنُهْمَِحتَّماِح  مْرِفََسمْوَ ِيُْبص  م سُمْبَحانَِ (179(َِوأَْبص  ة َِعمَّ مزَّ  ُ َِرّب ِاْل ََ مفُوَنِ)َربّ م (180ِاِيَص 

يَنِ) (181) اْلُمْرَسل ينَِ َوَسََلٌمَِعلَا َّ َِرّب ِاْلَُالَم    (181َواْلَحْمدُِه 
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وتذذول عذذناه يهذذ  ):الكهةذذف األمذذة قذذااعةال عذذناه وااهكذذال ل ذذأناه والهادعذذد الكاوذذو  فذذ  ذلذذا األمذذة و يذذةر
و دعذذ  مجكذذالت عذذوي  قذذالاول  . .(عحصذذةوك  يذذرب.    ككذذا عيذذةر اا ذذارة ثلذذ  هذذول مذذا سةيوكففوأقصذذة فسذذو 

  الكةهو     

  تنن     ويكد  182 - 180الةاقعف الدرو

الاكذد ف الوايذد      وبذأعالك السورة بهنن     سذحاان  وااهصالذ  قذالانة   وبالسذاله مذب   عاذ  رسذا    و ههه
  ر  الاالكرب بال  ة ا    

  . .(الاالكرب ه عا  الكةسارب   والاكد ف ر عكا عصووك   وسال -ر  الانة  -سحااك ربا )

  الههاه الكناس  لكوووعات السورة   الكاه  لاقضاعا اله  عالجهاا السورة   وهو
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