
 القمر سورة
 

اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر ) اْقَتَرَبت   ْسوَتم ر) ) َوَيُقوُلووا ( َوإ ن َيَرْوا آَيًة ُيْعر ُضوا1السَّ ر  ُّس ْْ و ُُوا َواََََُّّعووا هَْووَوامُو ْ 2س  َهُّْور   َوُكو س  ( َوَكوََّّ
ْسَتق ر) ) َن اْْلَنََام َُّا ف يه  3ُّس   (4) ُُّْزَدَجر   ( َوَلَقْد َجامُو  ُّ  

  القمر

  بسورة القمر التعريف

بقودر ُّوا ووم نمننبةوة  , بالةوَّر السورة ُّن ُّطلعها إلى ختاُّها حملوة رعبَوة ُّعزعوة عةيعوة علوى قلووذ الم وَُّبن وَّه
ُّتتابعووة ك كوو  حلقووة ُّةهووا ُّشووهد ُّوون ُّشوواود  حلقووا  عميقووة وقيقووة للقلوووذ الملُّةووة المهوودقة ة ووووم ُّقسوومة إلووى

بوالْ  الَشورف فيطو طه ويهوزه ويقوو) لوه ) نيف كوان عوَّاُم ونوَّر  ختاُّهوا التعوَّي  للم وَُّبن ك ينخوَّ السويا   وم
  الط ط والهز ويقو) له )ولقد يسرنا القرآن للَّكر  ه  ُّن ُّدكر ?(ة بعد ?(ة ة ق  يرسله

المطلو  ك وُّشوهد   وم السوورة الموضووةية واردة  وم سوور ُّ يوة  وتى ة  هوم ُّشوهد ُّون ُّشواود ال ياُّوة وُّْتويوا 
وقموود ة وقووم لوو  ة و رعوون وُّل وه  وعواد م الختام ة وببةهما عرض سري  لمهوار  قووم نوو  ةُّن وَّه المشاود  

   تى ة ة صور ة وكلها ُّوضوعا  َّزخر ُها السور الم ية  م

خاصا ك يْبلها جديدة ك  الجودة ة  هوم َّعورض عةيعوة  عرضا وَّه الموضوعا  ذاَّها َّعرض  م وَّه السورة ولنن
  الهو) ك ويتةاقر حولها الرع  ك ويظللها الدُّار والعز  واالنبهار ! ُّةها يضعاصعة ك وحاسمة قاصمة ; يف

يشوهدوا الم وَُّون  . ُّ روبوة ُّا يمبزوا  م سيا  السورة هن كال ُّةها يمث  حلقة عوَّاذ روبَوة سوريعة الوثوة وهخص
دون هنعاسوه  الالوثوة انتهوت الْلقوة وبودهوا يسوتر   وذذا ك وكننموا يشوهدون هنعسوه   بهوا ك ويْسوون إيقاعوا  سويانها ة

ورةَا ة ة وو َّا حتى َّةتهم الْلقا  السَعة  م وَّا الجوو المعوز  الخوانق  ووال الم روبة عاجلته  حلقة جديدة ه د
والسو بةة ة  والطمننبةوة اْلخبور  وم السوورة ة وإذا ووو جوو آخور ك ذو روال) هخور  ة وإذا ووو اْلُّون المشوهد ة فيط 

ُّليووم ُّقتوودر(ة ة  ووم وسووط ذلووم الهووو)  عةوود جةووا  ونهوور ة  ووم ُّقعوود صوود  إنووه ُّشووهد المتقووبن )إن المتقووبن  ووم
  يوم يسْبون  م الةار على وجووه  ذوقوا ُّ  سقر(ة ة):للم َُّبن الراجف ك والعز  المزلز) ك والعَّاذ المهبن

  وهين ? ُّشهد ُّن ُّشهد ? وُّقام ُّن ُّقام ? وقوم ُّن قوم ? وُّهبر ُّن ُّهبر ?  نين

  قا  القمر وَّنَّي  النعار وَّهديدو انش 8 - 1اْلو)  الدرس

هووووامو  وكوو  هُّوور  واََّعوووا السوواعة وانشوق القموور ة وإن يووروا آيووة يعرضوووا ويقولوا سووْر ُّسووتمر ة وكوَُّوا اقتربوت
َّ ةم الةَّر ة  تو) عوةه  يووم يودعو الوداعم إلوى   ما ُّستقر ة ولقد جامو  ُّن اْلنَام ُّا فيه ُّزدجر ة ح مة بال ة
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كننه  جوراد ُّةتشور ة ُّهطعوبن إلوى الوداعم يقوو) النا رون ووَّا  اْلجداث و  يخرجون ُّن مم ننر ة خشعا هبهار 
  يوم عسر ة ة

  النونم النببر  الْدث باور ُّثبر ك على حادث كونم كببر ك وإرواص بْادث هكبر ة ال يقاس إليه ذلم ُّطل 

  اقتربت الساعة وانشق القمر(ة ة)

  الْدث اْلكبر ة يةتظروا رهوا الْدث اْلو)  ل  يبق إال هن له ُّن إرواص ! ويا له ُّن خبر ة ولقد فيا

 وم إقَوا  وقوو  الْوادث  كلهوا عن انشقا  القمر ورؤية العرذ له  م حالوة انشوقاقه هخَوار ُّتوواَّرة ة َّتعوق والروايا 
  ك وَّختلف  م رواية وب ته َّعهبال وإجماال 

عون هنو  اُون ُّالوم  , قتوادة حمد حودقةا ُّعمور ك عونة ة قوا) امُّوام ه -رضوم   عةوه  -رواية هن  ُن ُّالم  ُّن
اقتربووت السوواعة وانشووق القموور(ة ة وقووا) ): قووا) قا) سوون) هووو  ُّ ووة الةبووم ة ص ف آيووة ة  انشووق القموور بم ووة ُّوورَّبن

بشور ُون المعطو  ك حودقةا سوعبد ُون هُوم عوروة ك عون قتوادة ك عون  حودقةا الَخارف حودقةم عبود  ُون عبودالوواذ ة
 . ُبةهموا ُّ وة سونلوا رسوو)   ة ص ف هن يوريه  آيوة ة  ونراو  القمور  وقبن حتوى رهو حورام هوو  هن  ُن ُّالم ة هن

  وهخرجه الشيخان ُّن نر  هخر  عن قتادة عن هن  ة ة

حودقةا سوليمان اُون  , كثبور ة ة قوا) امُّوام هحمد حودقةا ُّْمود ُون -رضوم   عةوه  -روايوة جببور ُون ُّطعو   وُّون
هُيوه قا) انشوق القمور علوى عهود رسوو)  عون حمن ك عن ُّْمد ُن جببر ُون ُّطعو  ككثبر ك عن حهبن ُن عبدالر 

علووى وووَّا الجبوو  ك  قالوا سووْرنا ُّْموود ك  قووالوا إن كووان  و لقووة   ة ص ف  هووار  لقتووبن ة  لقووة علووى وووَّا الجبوو 
  وم الودال   ُّون الةاس كله  ة ة َّعرد به هحمد ُّن وَّا الوجه ة ة وهسةده الببهقم يسْر سْرنا  ذنه ال يستطي  هن

والببهقوم ُّون  جريور ُّْمد ُن كثبر عن هخيه سليمان ُون كثبور ك عون حهوبن ُون عبودالرحمن ة ة ورواه اُون نريق
  نر  هخر  عن جببر ُن ُّطع  كَّلم ة ة

قا) الَخارف حدقةا يْبى ُن كثبور ك حودقةا ب ور ك عون جععور  . ة -رضم   عةه  -رواية عبد  ُن ةَاس  وُّن
ُون عبود  ُون عتَوة ك عون اُون ةَواس ك قا) انشوق القمور  وم  ُّوان الةبوم ة  عببود  ن ُّالوم ك عونك عون عوراب ُو

اُون  ورو   ورواه الَخوارف هيطوا وُّسول  ُّون نريوق آخور عون عوراب بسوةده السواُق إلوى اُون ةَواس ة ة . ص ف ة
هجورة ك انشووق ال قبو  جريور ُّون نريوق هخور  إلوى علوم ُون هُوم نلْوة عون اُون ةَواس قا) قود ُّطووى ذلوم ك كوان

الطبرانوم بسوةد آخور عون ع رُّوة عون  وقوا) القمور حتوى رهوا  و يه ة ة ورو  العوو م عون اُون ةَواس نْوو ووَّا ة ة
 قالوا سووْر القموور ك  ةزلت )اقتربووت السوواعة وانشووق  [ اُوون ةَوواس قا) كسووف القموور علووى عهوود رسووو)   ة ص

  إلى قوله )ُّستمر(ة -القمر(
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عبود  الْوا أ ك وهُوو  هُوو  قوا) الْوا أ هُوو ب ور الببهقم هخبرنوا-م   عةهموا رضو -روايوة عبود  ُون عمور  وُّن
حدقةا العَاس ُن ُّْمود الودورف ك حودقةا ووو  ُون  , ب ر هحمد ُن الْسن القاضم ك قاال حدقةا هُو العَاس اْلص 

لسواعة وانشوق عون عبود  ُون عمور  وم قولوه َّعالى )اقتربوت ا , ُّجاوود جريور ك عون  وعَة ك عون اْلعمون ك عون
 على عهد رسو)   ة ص ف انشق  لقتبن  لقة ُّون دون الجبو  و لقوة خلوف الجبو  ة  قوا) ذلم القمر(قا) وقد كان

  ُّجاود ة ة عن ص ف " الله  ا هد " ة ة وو َّا رواه ُّسل  والترَُّّف ُّن نر  عن  عَة عن اْلعمن ] الةبم

هُوم نجويع عون ُّجاوود ك  اُون ُّام هحمد حدقةا سفيان عن قا) ام-رضم   عةه  -رواية عبد  ُن ُّسعود  وُّن
ص ف  وقتبن حتوى نظوروا إليوه ك  قوا)  ]   عون هُوم ُّعمور ك عون اُون ُّسوعود قا) انشوق القمور علوى عهود رسوو)

وُّسوول  ُّوون حوودين سووفيان ُوون عببةووة ة وهخرجوواه كووَّلم ُّوون  الَخووارف  رسووو)   ة ص ف " ا ووهدوا " ة وو ووَّا رواه 
 ُّعمور عبود  ُون سوخبرة ك عون اُون ُّسوعود ة وقوا) الَخارف قوا) هُوو داود هُوم اهي  عونحودين اْلعمون عون إُور 

قا) انشوق  , ُّسوعود حدقةا هُو عوانة ك عون الم بورة ك عون هُوم الطوْى ك عون ُّسورو  ك عون عبود  ُون:الطيالسم
ُّا يونَّي   ُّون السوعار  قالوا انظروا :قا) القمر على عهد رسو)   ة ص ف  قالت قرين وَّا سْر اُن هُم كَشة ة

 جوام السوعار  قوالوا ذلوم ة ة ورو  الببهقوم ُّون نريوق هخور  :قوا) ك  وذن ُّْمودا ال يسوتطي  هن يسوْر الةواس كلهو 
  بما يقرذ ُّن وَّا ة , ُّسعود عن ُّسرو  عن عبد  ُن

لو  نوَّكروا  روايوة باسوتثةام -روايوا  ُّتوواَّرة ُّون نور   وتى عون وقوو  ووَّا الْوادث ك وَّْديود ُّ انوه  وم ُّ وة   هوَّه
 ُّانوه  وم عهود الةبوم ة ص ف قبو  الهجورة ة  وَّْديود -عون عبود  ُون ُّسوعود رضوم   عةوه ك هنوه كوان  وم ُّةوى 

 لقتووبن ك و ووم روايووة واحوودة هنووه كسووف "هف خسووف" ة ة  الْووادث  انشووق  ووم ُّعظوو  الروايووا  هنووه -وَّْديود وب تووه 
  والهب ة ة المْددة للم ان والزُّان المتواَّرة قاُت ُّن وَّه الروايا 

ي وون قود وقو   عوال  هن حوادث واجوه بوه القورآن المشوركبن  وم حبةوه ; ولو  يورو عوةه  َّنوَّي  لوقوعوه ;  وال ُود وووو
 وم اييوا  ك لوو وجودوا ُّةعوَّا للتنوَّي  ة  يمارونوه بهورة يتعوَّر ُّعهوا التنوَّي  ك ولوو علوى سوبب  المورام الوَّف كوانوا

  هنعسوه  اختبوروا اْلُّور ك  عر ووا هنوه لوي  بسوْر ;  لو ن كوان قود وو ولنوةه  وكو  ُّوا روف عوةه  هنهو  قالوا سوْرنا !
  المسا رين خارج ُّ ة الَّين رهوا الْادث و هدوا به حبن س لوا عةه ة يسْر سْرو   ذنه ال

 ووذن ووَّه الروايووة  . القمور لةووا كلموة  ووم الروايوة التووم َّقوو) إن المشوركبن سوونلوا الةبوم ة ص ف آيووة ة  انشوق بقبوت
الخووار  التوم جوام  ُّو  الرسو   ةوو ُّة بخووار   م نص قرآنم ُّدلوله هن الرسو) ة ص ف ل  يرسو َّهطدم ُّ  ُّعهو 

   ح مووة وُّووا ُّةعةووا هن نرسوو  باييووا  إال هن كووَّذ ُهووا اْلولووون ة  معهوووم وووَّه اييووة هن :ُّعووبن قبلووه ك لسووب 
  لما كان ُّن َّنَّي  اْلولبن ُها ة -هف الخوار   -اقتطت ُّة  اييا  

عون حودود وريعتوه ك  خوارج َة نل  المشوركون آيوة ُّون الرسوو) ة ص ف كوان الورد يعبود هن ووَّا اْلُّورك  ُّةاس و م
ُّعجوزة ووَّا الودين الوحبودة )ق  ل ن اجتمعوت  ُوصوعه وهنه لي  إال بشرا رسوال ة وكان يردو  إلى القرآن يتْداو  بوه

عطوه  لوَعض رهبورا ة ولقود صور ةا للةواس ال ينَّون بمثله ك ولوو كوان ب القرآن امن  والجن على هن ينَّوا بمث  وَّا
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يةبوعوا هو  اْلرض ُّن ك  ُّث  ك  نُى هكثر الةاس إال كعورا ة وقالوا لن نلُّن لم حتى َّعجر لةوا ُّون القرآن  م وَّا
علبةوا كسوعا ك هو  -كموا  عموت  - السومام َّنون لم جةة ُّن نخبو  وعةو   تعجور اْلنهوار خاللهوا َّعجبورا ة هو َّسوقط

 خور  هو َّرقوى  وم السومام ك ولون نولُّن لرىيوم حتوى َّةوز) علبةوا  ُّون نة قببال ة هو ي ون لم ُبتَّنَّم باهلل والمال 
  و  كةت إال بشرا رسوال ?( ة ! ربم كتابا نقرؤه ة ق  سَْان

ُّعهووم الةهوووص  عوون يبوودو بعبودا -هف خارقوة  -بونن انشووقا  القمور كووان اسوتجابة لطلوو  المشوركبن آيووة   والقو)
وحوده ك وُّوا فيوه ُّون إعجوا  رواور ;  بوالقرآن ووَّه الرسوالة اْلخبورة إلوى ُّخانَوة القلو  الَشورف القرآنية ; وعن اَّجواه 
  القا مة  م اْلنع  واي وا  ك و وم هحوداث التواريا سووام ة  آيا  إلى -عن نريق القرآن  -ق  َّوجيه وَّا القل  

 دلوبال إكراُّوا ُّون   لعبوده ك الللرسو) ة ص ف ُّن خووار   وهد  ُهوا روايوا  صوْيْة  نوان   عال ة  نُّا ُّا وق 

  مقَا  رسالته ة ة

َّْودد ُّ وان الْووادث  التوم بوالةص القرآنوم وبالروايوا  المتوواَّرة -حوادث انشوقا  القموور  -قوو  نثبوت الْوادث  وُّون
بذ ارة القرآن إليه ُّو  ام وارة إلوى اقتوراذ  وننتعم و ُّانه ووب ته ة ونتوقف  م َّعلبله الَّف ذكرَّه بعض الروايا  ة

  للقل  الَشرف ليستيقأ ويستجب  ة ة لمسة الساعة ة باعتَار وَّه ام ارة

دا مووا إلوى اييووا  النونيووة  يوجههووا القموور إذن كوان آيووة كونيووة يوجوه القوورآن القلووذ واْلنظووار إلبهووا ك كموا وانشوقا 
  اْلخر  ةُّن ُّواقعه  َّجاه آيا    النونية  يعج  اْلخر  ; ويعج  ُّن هُّرو  وُّوقعه  إ اموا ك كما

القا موة الدا موة ك  النونيوة الخووار  الْسوية قود َّودون القلو  الَشورف  وم نعولتوه ك قبو  هن يتهيون مدراب اييوا  إن
قبو  هن َّبلو   -صولوا    علوبه   -هيدف الرس   على والتنقر بذيقاعها الثاُت الهادئ ة وك  الخوار  التم رهر 

وو هكبر ُّةها وهضخ  ك وإن كان ال يسوتثبر الْو  البودا م كموا َّسوتثبره ُّا  النون  الَشرية الر د والةطوج يوجد  م
  ! الخوار   َّلم

بْجموه ك ووضوعه ك  النوكو  هن انشوقا  القمور جوام آيوة خارقوة ة ة  وذن القمور  وم ذاَّوه آيوة هكبور ! ووَّا ولةعورض
م ب بور عمود ة ووَّه ووم وىياُّوه و وَّا  وم العطوا , و و له ك ونبيعتوه ك وُّةا لوه ك ودورَّوه ك وآقواره  وم حيواة اْلرض

وحيا) القلوذ ك َّوق  إيقاعهوا وَّلقوم راللهوا ك وَّقووم هُّوام الْو   واودا  اْلبهار ايية النبر  القا مة الدا مة حيا)
  المبدعة التم يهع  إنناروا إال عةادا هو ُّرام ! القدرة على

 بهَّاالثاُتوة ; ويهوله القا موة   جوام القورآن ليقوف بالقلو  الَشورف  وم ُّواجهوة النوون كلوه ; وُّوا فيوه ُّون آيوا  وقد

 م  ُّان ُّْدود ك يشوهدوا جبو  ُّون الةواس  وم ُّ وان ُّْودود  عارضة النون وآيا    فيه  م ك  لْظة ; ال ُّرة
  ة

وووو بجملتوه آيوة ة وكو   . َّ بو  النون كله وو ُّجا) الةظر والتنُّ   م آيا    التم ال َّةعد ك وال َّوَّو  ك وال إن
الخووار  القا موة الدا موة ك واالسوتما  إلوى  لمشواودة آيوة ة والقلو  الَشورف ُّودعو  وم كو  لْظوة صو برة فيوه وكببورة
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 كَّلم بعجا   امُدا  الممتعوة ك التوم يلتقوم  بهوا الجموا) بالنموا) ك والتوم واالستمتا   هادَّها العاصلة الْاسمة ;

  مبق ةانععا) الدون والْبرة ُّ  وجدان اميمان واالقتةا  الهادئ الع َّستجين

القلو  الَشورف ووزا ة وووو  يهوز ُّطل  وَّه السورة َّجمم َّلم ام وارة إلوى اقتوراذ السواعة وانشوقا  القمور إيقاعوا و م
هحداث الساعة  وم رو  ووَّا الْودث النوونم الوَّف  ويتهور يتوق  الساعة التم اقتربت ك ويتنُّ  ايية التم وقعت ك

  . المثبر رآه المخانبون ُهَّا اميقا 

عون هُوم حوا م ك  , اقتوراذ السواعة رو  امُّوام هحمود ة قا) حودقةا حسوبن ك حودقةا ُّْمود ُون ُّطوو  ُّوضوو  و وم
يقوو) " بعثوت هنوا والسواعة و وَّا "  - صولى   عليوه وعلوى آلوه وسول  -عن سه  ُن سعد ك قا) سومعت رسوو)   

  وا ار بنصَعيه السَابة والوسطى ة

 وم صوور  وتى ة ة  وذن  يرونهوا النوونم المثبور ك وىيوام اييوا  التوم اقتراذ الموعد المروووذ ك ووقوو  الْوادث وُّ 
بالوعبوود كمووا ال َّتونقر بذيقووا  اييووا  النثبوورة  َّتونقر َّلوم القلوووذ كانووت َّلول  ووم العةوواد ك وَّهوور علوى الطووال) ك وال

  النافية للعظة والنف عن التنَّي  

ولقود جوامو  ُّون اْلنَوام ُّوا  . مو  وكو  هُّور ُّسوتقريروا آية يعرضوا ويقولوا سْر ُّستمر ة وكَُّوا واََّعوا هووا وإن
  فيه ُّزدجر ة ح مة بال ة  ما َّ ةم الةَّر ة

آيوة القورآن ة  قالوا سوْر  ُّو  هعرضووا وقالوا سوْرنا ك ووو  يورون آيوة    وم انشوقا  القمور ة وكوان ووَّا رهيهو  ولقود
ة ك  قود قالوا إنووه سوْر ُّسووتمر ال يةقطوو  ك ُّتواصوول ُّتواليووة يولقر ة  هووَّا قووله  كلمووا رهوا آيوة ة ولمووا كانووت اييوا 

ُّعرضبن كَّلم عون داللتهوا و وهادَّها ة وكوَُّوا باييوا  وبشوهادَّها ة  , وح يقتها ُّعرضبن عن َّدُر نبيعة اييا 
المستقر  وم كو  ُّوا حووله   الثاُت ْلووا ه  ال استةادا إلى حجة ك وال ارَّنانا إلى دلب  ك وال َّدُرا للْق اََّاعا كَُّوا

  الوجود ة ة  م وَّا

الوَّف ال يتزعوز   الثاُوت وك  هُّر ُّستقر(ة ة  ن   مم  م ُّوضعه  م وَّا الوجود النببر ة وك  هُّور  وم ُّ انوه)
الهووو  المتقلوو  ك والمووزاج المت بوور ; هو  علووى وال يطووطرذ ة  وونُّر وووَّا النووون يقوووم علووى الثَووا  واالسووتقرار ك ال

 ووم ُّوضوعه و ووم  ُّانوه ك وكو  هُّوور  وم ُّ انووه و وم إبانووه ة  ومم  كو  المهواد ة العواُرة واالرَّجووا) العوارض ة ة
حووله  ك ويتجلوى  وم كو   ومم  م دورة اْل والب ك و وم سوةن الْيواة ة و وم هنووار  ُّون واالستقرار يْ   ك   ومم

التوم ال  وهعطوا ه  و وم الظوواور الثاُتوة لا ويام والموواد ة ال ُو   وم انتظوام وروا ف هجسواُّه  . والْبووان الةَوا 
ُهوو  ويسوويطر علووى كوو   وومم ُّوون  يْوويط هوو  علبهووا ة والتووم ال َّخطوو  لاووووام ! وببةمووا وووَّا االسووتقرارسوولطان ل

  إذ و  وحدو  ُّططربون َّتجاذُه  اْلووام ! . حوله  ك ويتجلى  م ك  هُّر ُّن ُبن هيديه  وُّن خلعه  ة

   م وَّا القرآن ; وهنَام له  ولقد جامو  ُّن اْلنَام ُّا فيه ُّزدجر(ة ة هنَام اييا  النونية التم صر ها  )
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ْ َموة   ا    ( َ تَوَو)َّ َعوْةُهْ  َيوْوَم َيوْد ُ 5َبال َ وة  َ َموا َُّْ ون  الةسوَُُّر ) ح  ونَ 6إ َلوى َ وْمم  نسُنور  ) الودَّ وعًا َهْبَهواُرُوْ  َيْخُرُجووَن ُّ   ( ُخشَّ

ر  ) اْْلَْجَداث   ا 7َكَننَُّهْ  َجَراد  ُّسةَتش  بَن إ َلى الدَّ ع  ر  ) َيُقو)ُ     ( ُّسْهط  َُْت َقْبَلُهْ  َقْوُم ُنو   8اْلَنا  ُروَن َوََّا َيْوم  َعس  ُُوا ( َكََّّ  َ َنََّّ

َر )   (9َعْبَدَنا َوَقاُلوا َُّْجُةون  َواْ ُدج 

ووَّا كلوه  اجور وراد  لمون يزدجور   وم قبله  وُّهارعه  ك وهنَام ايخرة التم صوروا القرآن لهو  ة ة وكوان الم َُّبن
إلوى َّودُبره الْ وي  ة ولنون القلووذ المطموسوة ال َّتعوتع  ويوجههوا ان فيوه ُّون ح موة   ُّوا يبلو  القلووذويرَّد  ة وك

إنموا ووو  .(الةوَّر باْلنَوام ك واليقظوة علوى صوو  الةوَّير بعود الةَّير )ح موة بال وة  موا َّ ون واالنتعوا  لرؤية اييوا  ك
  نعام !اميمان هَة   للقل  المتهبئ لإليمان ك المستْق لهَّا ام

ُّو  وولالم ة يتوجوه  الةوَّر ووَّا الْود ُّون َّهووير إعراضوه  وإصورارو  ك وعودم انتعواعه  باْلنَوام ك وقلوة جودو   وعةود
الوَّف ال يْعلوون الةوَّير باقترابوه ك ووو  يورون  البووم الخطاذ إلى رسو)   ة ص ف لإلعراض عةه  وَّوركه  يالقوون 

  انشقا  القمر ُبن يدف ُّجب ه 

ُّةتشوور ة  جووراد الووداعم إلووى  وومم ننوور ة خشووعا هبهووارو  يخرجووون ُّوون اْلجووداث كووننه  عووةه  يوووم يوودعو َّووو)
  ُّهطعبن إلى الداعم يقو) النا رون وَّا يوم عسر ة ة

بواقتراذ السواعة  امروواص ُّشهد ُّن ُّشاود ذلم البوم ك يةاس  ووله و دَّه رال) السورة كلها ; ويتةاسق ُّ  ووو
  كَّلم ! السورة ميقا  الموسيقم  مك وُّ  امنَام بانشقا  القمر ك وُّ  ا

ُّوون  خارجووة ووووو ُّتقووارذ سووري  ة ووووو ُّوو  سوورعته  وواخص ُّتْوورب ك ُّ تموو  السووما  والْركا  وووَّه جمووو "
المةظور المعوروض ف  َّهوور اْلجوداث  وم لْظوة واحودة كوننه  جوراد ُّةتشور ة وُّشوهد الجوراد المعهوود يسواعد علوى

نْوو الوداعم ك الوَّف يودعووا ْلُّور  ريو   سوبروا وووم َّسور   وموووَّه الجموو  خا وعة هبهواروا ُّون الوَّ) والهوو) ك 
هقةووام وووَّا التجموو  والخشووو  وامسوورا  يقووو) النووا رون  )وووَّا يوووم  و ووم ننبوور  ووديد ال َّعر ووه وال َّطموو ن إليووه ة ة

  المجهود ك الَّف يخرج لبواجه اْلُّر الهعب  الرعب ! ة الم روذ عسر(ة ة ووم قولة

لمهوبرو  فيوه  ودعهو  ووو  عةوه ُّعرضوون ك وبوه ي وَُّون ة  توو) عوةه  يووم يجومم كووو البووم الوَّف اقتورذ ك   هوَّا
  ووو وَّا المهبر الرعب  المخيف !

  لقطا  ُّن قهة نو  عليه السالم 17 - 9الثانم  الدرس

يووم ال ياُّوة ة ة ينخوَّ  وم   وم وَّا اميقا  العةيف  م ُّطل  السورة ; والمشهد الم روذ الَّف يشم  الم وَُّبن وبعد
قوبله  ك وعورض ُّهوار  اْلُّو  التوم سولنت  الم وَُّبن ض ُّشواود التةنبو  والتعوَّي  الوَّف هصواذ بالععو  هجيوا)عور 

  ُّن قب  ُّسلنه  ك باد ا بقوم نو  
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 عتْةوا هُووواذ  .  انتهور كوَُّت قوبله  قووم نوو  ك  نوَُّوا عبودنا وقووالوا ُّجةون وا دجور ة ة  ودعا ربوه هنوم ُّ لووذ)
قود قودر ة وحملةواه علوى ذا  هلووا  ودسور ة  هُّور ض عبونوا ك  والتقى الموام علوىالسمام بموام ُّةهمور ة و جرنوا اْلر 

آيوة  هو  ُّوون ُّودكر ?  نيووف كوان عوَّاُم ونووَّر ? ولقود يسوورنا  َّركةاووا َّجورف بنعبةةوا جووزام لمون كوان كعوور ة ولقود
  . .(? ُّدكر القرآن للَّكر ك  ه  ُّن

وقوالوا ُّجةون(ة ة كموا قالوت قرين رالمووة ) ة نوحوا كوَُّت قوبله  قووم نوو (ة ة بالرسوالة وباييووا  ) نوَُّوا عبودنا(ة)
ونوالبوه هن ي وف عوةه  ونهوروه بعةوف )وا دجر(ة ة ُودال ُّون  , بالسوخرية عن ُّْمد ة ص ف ووددوه بوالرج  ك وآذوه

  ! ويرعووا هن يةزجروا و 

  ه ُّ  قوُّه ك وُّاهُّر  إليه عاد نو  إلى ربه الَّف هرسله وكلعه ُّهمة التبلي  ة عاد لبةهم إليه ُّا انتهى عةد َّ

 
 

وْر ) َ وَدَعا وَمام10َربَّوُه َهن  وم َُّْ ُلووذ  َ انَته  ُْوَواَذ السَّ َةوا َه ْْ ور  ) ب َموام ( َ َعَت ْةَهم  ْرَنوا اْْلَْرَض ُعُبونوًا َ واْلَتَقى اْلَموام 11ُّس ( َوَ جَّ
َر ) َهُّْوور   َعَلوى ( َوَلَقوود 14ب َنْعُبة َةووا َجووَزام ل  َموون َكوواَن ُكع ووَر ) ْجوور ف ََّ  (13( َوَحَمْلَةوواُه َعَلووى َذا   َهْلووَوا   َوُدُسور  )12َقووْد ُقوود 

ك ر  ) آَيةً  َََّّرْكَةاَوا   (16( َ َنْيَف َكاَن َعََّاُ م َوُنَُّر  )15َ َهْ  ُّ ن ُّسدَّ

لو  َّعود لديوه ناقوة لو  يبوَّلها ك  هن إليوه جهوده وعملوه ; وُّوا انتهوت إليوه ناقتوه ووسوعه ة ويود  لوه اْلُّور بعود انتهوى
  ن ل  َّبق له حبلة وال حو) وبعد ه

   دعا ربه هنم ُّ لوذ ة  انتهر(ة ة)

انتهور هنوت يوا ربوم  . ناقتم ة انتهى جهدف ة انتهت قوَّم ة و لبت على هُّرف ة )هنم ُّ لووذ  انتهور(ة انتهت
والودعوة دعوَّوم ة وقود انتهوى  , هُّورب ة انتهور لودعوَّم ة انتهور لْقوم ة انتهور لمةهجوم ة انتهور هنوت  واْلُّر

  ! دورف 

َّشوبر البود القوادرة القواورة  حتوى َّناد وَّه النلما  َّقا) ; وُّا ي اد الرسو) يسل  اْلُّور لهواحَه الجلبو  القهوار ك وُّا
  المجلجلة  المدوية إلى عجلة النون الها لة الساحقة ة ة  تدور دورَّها

  . .(قدر  عتْةا هُواذ السمام بمام ُّةهمر ة و جرنا اْلرض عبونا  التقى المام على هُّر قد)

َُّا ورة ) عتْةا(فيْ     حركة كونية ضخمة  اُّرة َّهوروا هلعاظ وةَارا  ُّختوارة ة َّبوده بذسوةاد الععو  إلوى ووم
الجمو  ة )بموام ُّةهمور(ة ة  زيور ُّتووا) ة وبوالقوة ذاَّهوا  وبهوَّا القارئ يد الجَار َّعتع )هُواذ السمام(ة ة ُهَّا اللعوأ

 ة ة ووو َّعببر يرس  ُّشهد التعجر وكننه يةبثق ُّن اْلرض كلها ك وكننمواعبونا( اْلرض وبالْركة نعسها  )و جرنا

  كلها قد استْالت عبونا ة اْلرض
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الت يوا علوى هُّور ُّقودر ك  . الموام المةهمور ُّون السومام بالموام المتعجور ُّون اْلرض ة ة )علوى هُّور قود قودر(ة والتقوى
  للقدر ة ققانُّْ  هما على اَّعا  لتةعبَّ وَّا اْلُّر المقدر ة نا عان لاُّر ك

وقود يو   الرسوو)  . الوجوه إذا صار نو انا يط  ويع  ك وي مر وجه اْلرض ك ويطوف الدن  الَّف ي شى وَّا حتى
إلوى الرسوو) الوَّف دعوا دعوَّوه ك  تْورب لهوا  الرحيموة ُّن َّطهبره ك و ل  على هُّره  م عالجه ة اُّتد  البد القوية

  ري  وبالتن بالةجاة النون كله ة اُّتد  له وَّه البد

  وحملةاه على ذا  هلوا  ودسر ة َّجرف بنعبةةا جزام لمن كان كعر(ة ة)

لعخاُّتهوا وىيمتهوا ة  َّوَّكر ُّون العَوارة َّعخوي  السوعبةة وَّعظوي  هُّرووا ة  هوم ذا  هلووا  ودسور ة َّوصوف وال ورواور
ع بالرعايووة وجْوود وا دجور ة وووو جووزام يمسو .(كعور وووم َّجورف  ووم رعايوة   بمالحظوة هعبةووه ة )جوزام لمون كووان

ويهوور ُّود  القووة التوم يملوم رصوبدوا ُّون ي لو   وم سوبب    ة وُّون  . علوى الجعوام ك وبوالتنري  علوى االسوتهزام
 وم  كلهوا إليوه يسول  لوه هُّوره وهُّور الودعوة ويود  لوه هن يةتهور ! ة ة إن قوو  النوون الها لوة يعوود يبوَّ) ناقتوه ك قو 

  قدرَّه ةخدُّته و م نهرَّه ة و  ُّن ورا ها بجبروَّه و 

 وهد  المشوهد كننهوا َّوراه  التوم ُّشهد االنتهار الها   الناُّ  ; والمْق الْاس  الشاُّ  ك يتوجه إلوى القلووذ وعلى
  ة يتوجه إلبها ُلمسة التعقب  ك لعلها َّتنقر وَّستجب  

  ولقد َّركةاوا آية  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة)

  ? ويعتبر  ه  ُّن ُّدكر ?(يتَّكرالواقعة بمالبساَّها المعرو ة ة َّركةاوا آية لاجيا) ) وَّه

  سلا) ميقاظ القلوذ إلى وو) العَّاذ وصد  الةَّير  ق 

   نيف كان عَّاُم ونَّر ?(ة ة)

 
 

ك ر  ) َوَلَقودْ  ودَّ ون ُّس ْكر  َ َهوْ  ُّ  وْرَنا اْلُقوْرآَن ل لوَّ   َُْت 17َيسَّ ْ  ر يْواً ( إ نَّوا َهْرَسوْلَةا َعَلو18َ َنْيوَف َكواَن َعوََّاُ م َوُنوَُّر  ) َعواد   ( َكوََّّ  ْبه 

ْسوَتم ر   ) َصْرَصراً  و   ُّس ْْ ور  ) َهْعَجوا ُ  ( ََّةوز ُ  الةَّواَس َكوَننَُّه ْ 19  م َيْوم  َن ةَقع  ( 21( َ َنْيوَف َكواَن َعوََّاُ م َوُنوَُّر  )20َنْخو   ُّس
ْرَنا َوَلَقدْ  ك ر  ) َيسَّ ْكر  َ َهْ  ُّ ن ُّسدَّ َُْت َقُمودُ 22اْلُقْرآَن ل لَّ     (23) ر  ب الةسَُّ  ( َكََّّ

  العَّاذ ة ُهَّا كان كما صوره القرآن ة كان عَّابا ُّدُّرا جَارا ة وكان نَّيرا صادقا ولقد

This file was downloaded from QuranicThought.com



جاذُيوة الهود  والَسوانة ك  فيوه وو القرآن حاضرا ك سه  التةاو) ك ُّيسر امدراب ك فيه جاذُية ليقره ويتودُر ة ووَّا
علووى كثورة الورد ة وكلمووا َّودُره القلو  عوواد ُّةوه ُووزاد  يخلوق وُّوا قوة العطورة واستجا ووة الطَو  ك ال َّةعود عجا َووه ك وال

  له هلعة وبه هنسا   اد  جديد ة وكلما صْبته الةع 

  ولقد يسرنا القرآن للَّكر ك  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة)

يودعوه دعووة واد وة  الَشورف  ووو التعقبو  الوَّف يتنورر ك بعود كو  ُّشوهد يهوور ة ة ويقوف السويا  عةوده بالقلو  ووَّا
  الَّف ح  بالم َُّبن ة اْللي  دُر ك بعد هن يعرض عليه حلقة ُّن العَّاذإلى التَّكر والت

  لقطا  ُّن قهة عاد 22 - 18الثالن  الدرس

َّةوز  الةواس كوننه   , ُّسوتمر كَُّت عاد ك  نيف كان عَّاُم ونَّر ? إنا هرسلةا علبه  ريْا صرصرا  م يوم نْ )
  للَّكر  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة قرآنال هعجا  نخ  ُّةقعر ة  نيف كان عَّاُم ونَّر ? ولقد يسرنا

يقوف عليوه بعود وقعتوه  الوَّف ووم الْلقوة الثانيوة ك هو المشوهد الثوانم ُّون ُّشواود التعوَّي  العةيوف ; والمهور  وووَّه
  على ُّهر  قوم نو  ة هو) المهلنبن ة

ونوَّر   نيوف كوان عوَّاُم):والتهويو  بامخَوار عون َّنوَّي  عواد ة وقبو  هن ي مو  اييوة يسون) سولا) التعجبو  يبودؤه
  ?(ة ة كيف كان بعد َّنَّي  عاد ? ق  يجب  ة ة

  كما يهعه ذلم الوصف الخانف الرعب   كان

والووريع  . .(ُّةقعوور إنووا هرسوولةا علووبه  ريْووا صرصوورا  ووم يوووم نْوو  ُّسووتمر ة َّةووز  الةوواس كووننه  هعجووا  نخوو )
يهووب  قوُّووا ه وود ُّمووا الشوولم ة وهف نْوو  :والووةْ  الهرصوور الَاردة العةيعووة ة وجوورس اللعووأ يهووور نووو  الووريع ة

   تدعه  كننه  هعجا  نخ  ُّهشمة ُّقلوعة ُّن قعوروا ?! . وَّْطمه  هصاذ عاد ة والريع َّةزعه  وَّجَُّه 

قووة ُّون قوو  ووَّا  وووم ُّعز  ُّخيف ك وعاصف عةيف ة والريع التم هرسلت على عواد "ووم ُّون جةود  " والمشهد
يسولطها علوى ُّون يشوام ك ُبةموا ووم ُّاضوية  وووو اختاره ; النون ك ُّن خلق   ك َّسبر و ق الةاُّوس النونم الَّف

سووبروا النووونم ك وهدا هووا لمووا َّوولُّر بووه و ووق ُّشووب ة   ة  خووط  ووم نريقهووا ُّوو  ذلووم الةوواُّوس ك ُووال َّعووارض ُووبن
  صاح  اْلُّر وصاح  الةاُّوس 

   نيف كان عَّاُم ونَّر ?(ة ة)

  بعد عرض المشهد ة والمشهد وو الجواذ ! ي رروا

  ْلقة بالتعقب  الم رر  م السورة و ق نسقها الخاص يخت  ال ق 
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  ولقد يسرنا القرآن للَّكر  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة)

  لقطا  ُّن قهة قمود 32 - 23الراب   الدرس

  يمطم إلى المشهد التالم  م السيا  و م التاريا  ق 

الوَّكر عليوه ُّون ُبةةوا ? ُو   ههلقوم قمود بالةَّر ة  قالوا هبشرا ُّةا واحدا نتَعوه ? إنوا إذن لعوم ضوال) وسوعر ة كَُّت
  الةاقة  تةة له   ارَّقبه  واصطبر ة ُّرسلو وو كَّاذ ه ر ة سيعلمون  دا ُّن النَّاذ اْل ر ة إنا

 
 

دًا نَّتََّ ُعوُه إ نَّوا إ ذًا لَّع وم َضواَل)   َ َقاُلوا ةَّا َواح  ون َُْبة َةو (24) َوُسوُعر   َهَبَشرًا ُّ   ْكُر َعَلْيوه  ُّ  وْ  ُووَو َكوََّّاذ  َهُهْلق وَم الوَّ   ور   ا َُ  (25) َه  

وُر ) ون  اْلَنوََّّاُذ اْْلَ   وُلو ( إ نَّوا26َسَيْعَلُموَن َ ودًا َُّّ َهنَّ اْلَموام ق ْسوَمة   َوَنب  وْ ُه ْ  (27الةَّاَقوة    ْتَةوًة لَُّهوْ  َ واْرََّق ْبُهْ  َواْصوَطب ْر ) ُُّْرس 
َتَطر  ) ْْ ْرذ  ُّس   (28َُْبَةُهْ  ُك س   

 نيوف كوان عوَّاُم ونوَّر ? إنوا  . مام قسمة ُبةه  ك ك   رذ ُّْتطر ة  ةادوا صاحبه   تعانى  عقرهن ال ونب ه 
  يسرنا القرآن للَّكر ك  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة ولقد هرسلةا علبه  صيْة واحدة  نانوا كهشي  المْتظر ة ة

 وم الجةووذ وكانوت قموود  عواد كانت القببلة التم خلعت عوادا  وم القووة والتم وبن  وم جزيورة العورذ ة ة كانوت وقمود
  المشهور المعلوم  م هنْام الجزيرة ة بمهرعها  م الشما) ة وكَُّت قمود بالةَّر كما كَُّت عاد ك  بر ُّعتبرة

  ُ  وو كَّاذ ه ر ة ة ? ُبةةا هبشرا ُّةا واحدا نتَعه ? إنا إذن لعم ضال) وسعر ة ههلقم الَّكر عليه ُّن: قالوا

ُّن ُبةةوا(? كموا هنهوا ووم  عليه م  م صدور الم َُّبن جبال بعد جب   )ههلقم الَّكرالشبهة الم رورة التم َّْي ووم
  َّةظر إلى  خص الداةية  )هبشرا ُّةا واحدا نتَعه ?(! إنما النبريام الجو ام التم ال َّةظر إلى ح يقة الدعوة ك

هف الووحم وُّوا  -عليوه الوَّكر   بلقم  م هن يختار   واحدا ُّن ةَاده ة ة و  هعل  حبن يجع  رسالته ة ة وُّاذا
لعبد ُّن ةَاده يعل  ُّةه َّهبله واسوتعداده ة وووو خوالق  االختيار ُّاذا  م وَّا -يْمله ُّن َّوجبها  للتَّكر والتدُر 

 وم  َّةظور إنها  بهة واهية ال َّقوم إال  وم الةعووس المةْر وة ة الةعووس التوم ال َّريود هن ? الَّكر الخلق ة ووو ُّةز)
 ورد ُّون الَشور ك ُّخا وة هن  اََّوا  ا  بها ُّن الْق والهد  ; ولنن إلى الداةية  تستنبر عونالدعو  لتر  ُّقدار ُّ

  والتسلي  ة امذعان ي ون  م اََّاعها له إيثار وله َّعظي  ة ووم َّستنبر عن

وقوو  ُّةووا وووَّا اْلُّوور  لووو قوو  يقولووون ْلنعسووه   هبشوورا ُّةووا واحوودا نتَعووه ? إنووا إذا لعووم ضووال) وسووعر ة ة هف وُّوون
ال  وم  -وهن يْسوبوا هنعسوه   وم سوعر  ! الهود  نر ! وهعجو   ومم هن يهوعوا هنعسوه  بالطوال) لوو اََّعوواالمسوتة

  ! اميمان إذا و   اموا إلى رال) -سعبر واحد 
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والطمو   )ُو  ووو  بالنوَّذ قو  يتهموون رسووله  الوَّف اختواره   ليقوودو   وم نريوق الْوق والقهود ة يتهمونوه وُّون
نعسوه بالم انوة ! وووو االَّهوام الوَّف  اختهواص ق عليوه الوَّكر ة ه ر  وديد الطمو   ومكوَّاذ ه ور(ة ة كوَّاذ لو  يلو

سوتارا لتْقبوق ُّو رذ وُّهوالع ة وووم دعوو  المطموسوبن الوَّين ال  الودعوة يواجوه بوه كو  داةيوة ة اَّهاُّوه بننوه يتخوَّ
  وُّْركا  القلوذ ة الةعوس يدركون دوا  

اْلُّوور حاضوور ة  وكننمووا  ووم التوواريا ة ة يلتعووت  جوونة يجوورف السوويا  علووى هسوولوذ الْ ايووة لقهووة  بوور  وببةمووا
  واْلحداث جارية ة  بتْدث عما سي ون ة ويهدد ُهَّا الَّف سي ون 

  سيعلمون  دا ُّن النَّاذ اْل ر(!)

وَّْبلهوا ُّوون  , القهوة إحود  نور  العوورض القرآنيوة للقهوص ة وووم نريقوة َّوةعا رو  الْيواة الواقعيوة  ووم وووَّه
  اين ك ويرَّقبونها  م ُّقب  الزُّان ! هحداقها َّعرض على اْلنظار ك يترق  الةظارةح اية َّْ ى ك إلى واقعة 

ُّن وق  وَّه الْ يقوة ة  بمةجاة سيعلمون  دا ُّن النَّاذ اْل ر(ة ة وسي شف له  ال د عن الْ يقة ة ولن ي ونوا)
   ستنشف عن البالم المدُّر للنَّاذ اْل ر !

  ُّْتطر ة ة  رذ اصطبر ة ونب ه  هن المام قسمة ُبةه  ة ك ُّرسلو الةاقة  تةة له  ة  ارَّقبه  و  إنا

 -ويقووف الرسووو)  . لْ يقوته  القوارئ يترقوو  ُّوا سوويق  ك عةوودُّا يرسو    الةاقووة  تةووة لهو  ك واُّتْانووا ُّمبوزا ويقوف
ن ة االصوطَار علوبه  حتوى َّقو  العتةوة ويوت  االُّتْوا  وم ُّرَّ َا ُّا سويق  ك ُّولَّمرا بونُّر ربوه -رسوله  عليه السالم 

وال ُود هنهوا كانوت ناقوة خاصوة ذا  خهوا ص  -قسومة ُبوةه  وبوبن الةاقوة  القببلوة وُّعه التعليما  ة ة هن الموام  وم
 وربه   ويةوالون  َّْطور يوُّهوا ويْطورون يووُّه  ة وَّةوا)  وربها - بوم لهوا ويووم لهو   -آية وعالُّة  َّجعلها ُّعبةة

  ة

 
 

َبُهْ  َ َتَعاَنى َ َعَقَر ) َ َةاَدْوا وي    (30) َ َنْيوَف َكواَن َعوََّاُ م َوُنوَُّر   (29َصاح  وَدًة َ َنواُنوا َكَهش  ًة َواح  َْ ْ  َصوْي  إ نَّوا َهْرَسوْلَةا َعَلوْبه 

ر   َتظ  ْْ ْكر  َ َهْ  ُّ ن (31) اْلُم ْرَنا اْلُقْرآَن ل لَّ   ك ر   َوَلَقْد َيسَّ َُْت َقْوُم ُلو   ب الةسَُّر  ) (32) ُّسدَّ وًَا  َلوْبه  ْ عَ  ( إ نَّا َهْرَسوْلَةا33َكََّّ َحاص 
ر  ) َْ ْبَةاُو  ب َس   (34إ الَّ آَ) ُلو   نَّجَّ

  يعود السيا  إلى هسلوذ الْ اية ة فيقص ُّا كان بعد ذلم ُّةه   ق 

   ةادوا صاحبه   تعانى  عقر(ة ة)
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ط المديةوة َّسوعة روو  وم ووو هحود الوروط المعسودين  وم المديةوة ك الوَّين قوا) عوةه   وم سوورة الةم  )وكوان وصواحبه 
  إذ انَعن ه قاوا(ة ة):الشم  يعسدون  م اْلرض وال يهلْون(ة ة ووو الَّف قا) عةه  م سورة

التوم هرسولها    الةاقوة إنه َّعوانى الخمور  سو ر ليهوبر جري وا علوى الععلوة التوم ووو ُّقودم علبهوا ة وووم عقور:وقب 
صواحبه   تعوانى  عقر(وَّموت العتةوة  ةوادوا ). . آيوة لهو  ; وحوَّرو  رسووله  هن يمسوووا بسووم فينخوَّو  عوَّاذ هلوي 

  ووق  البالم ة

   نيف كان عَّاُم ونَّر ?(ة ة)

  سلا) التعجب  والتهوي  ة قب  ذكر ُّا ح  ُّن العَّاذ بعد الةَّر  ووو

  إنا هرسلةا علبه  صيْة واحدة  نانوا كهشي  المْتظر(ة ة)

 ووذن ):صوواعقة " َّوصووف بننهووايعهوو  القوورآن وووَّه الهوويْة ة وإن كانووت  ووم ُّوضوو  آخوور  ووم سووورة " هوولت وال
للهويْة ة  هوم صويْة  وصوعا هعرضوا  ق  هنَّرَّن  صاعقة ُّث  صاعقة عواد وقموود(ة ة وقود َّنوون كلموة صواعقة

 وب ا واحودا ة وقود َّنوون الهويْة ووم صوو   والهواعقة صاعقة ة وقد َّنون َّعببرا عن ح يقتها ة  تنون الهويْة
  التم ال ندرف ُّن صاحبها ة الهيْة آقار الهاعقة ة هو َّنون الهاعقة هقرا ُّن

كهشوي  المْتظور(ة ة ) هيوة حوا)  قود هرسولت علوى القووم صويْة واحودة ك  ععلوت ُهو  ُّوا  علوت ك ُّموا جعلهو  وعلوى
الجا ووة حووبن َّبووَ  وَّووتْط   كوواْلعواد والمْتظوور صووان  الْظبوورة ة ووووو يهووةعها ُّوون هعووواد جا ووة ة  هوو  صوواروا

ُّون اْلعوواد الجا ووة والعشو  الةا وف ة وقود صووار  َّنكلوه وشويماوَّهوَع وشويما ة هو هن المْتظور يجمو  لما ووبته 
  ! الواحدة القوم كهَّا الهشي  بعد الهيْة

ووشوي  ُّهوبن ة  . وشوي  ُّشوهد ُّعجو  ُّعوز  ة يعورض ردا علوى التعوالم والتنبور ة  وذذا المتعوالون المتنبورون  وووو
  كهشي  المْتظر !

  ُّيسر للتَّكر والتدُر  ووو القرآن لبتَّكروا ويتدُروا ةوَّا المشهد العةيف المخيف ك يرد قلوبه  إلى  وهُّام

  ولقد يسرنا القرآن للَّكر ة  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة)

يودعو ُّون يوَّكر ويتعنور  والقرآن الستار على الهشي  المهبن ة و م العبن ُّةه ُّشهد ة و م القل  ُّةه هقر ة ويسد)
  ة ة ة

  ملقطا  ُّن قهة لو  عليه السال 40 - 35الخاُّ   الدرس

  كَّلم  العربية  م التاريا ك  م ُّْيط الجزيرة -بعد ذلم  -ير   الستار عن حلقة جديدة َّالية  ق 
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عةودنا ة كوَّلم نجوزف ُّون  ُّن كَُّت قوم لو  بالةَّر ة إنا هرسلةا علبه  حاصَا إال آ) لو  نجبةاو  بسْر ة نعمة)
 طمسوةا هعبووةه   ووَّوقوا عوَّاُم ونووَّر ة ولقوود  ضويعه  و ر ة ولقوود هنوَّرو  بطشووتةا  تموواروا بالةوَّر ة ولقوود راودوه عون

  ولقد يسرنا القرآن للَّكر  ه  ُّن ُّدكر ?(ة ة . ونَّر صَْه  ب رة عَّاذ ُّستقر ة  َّوقوا عَّاُم

إنموا ووم العبورة  , قوم لوو  ورد  ُّعهولة  وم ُّواضو  هخور  ة والمقهوود بعرضوها وةوا لوي  ووو َّعهوبالَّها وقهة
ُّوةه  ُّون َّنوَّي  بالةَّر )كوَُّت قووم لوو   وقو  شوديد ة ُّون قو  َّبوده ُوَّكر ُّواُّون عاىَوة التنوَّي  ك واْلخوَّ اْللوي  ال

  ُه  ُّن الةنا)  نز) بالةَّر(ة ة وعلى إقر وَّه ام ارة يهف ُّا

  . .(  ر إنا هرسلةا علبه  حاصَا إال آ) لو  نجبةاو  بسْر ة نعمة ُّن عةدنا كَّلم نجزف ُّن)

 
 

َنا َكوََّل َم َنْجوز ف َُّون ن ْعَموةً  ةود  وْن ع   ( َوَلَقوْد َراَوُدوُه َعون َضوْيع ه  36َ َتَمواَرْوا ب الةسوَُّر  ) َبْطَشوَتَةا ( َوَلَقوْد َهنوَََّرُو 35َ وَ َر ) ُّ  

ُه 37َهْعُبَةُهْ  َ َُّوُقوا َعََّاُ م َوُنَُّر  ) َ َطَمْسَةا َْ ْسوَتق ر) ) ُبْنوَرةً  ( َوَلَقوْد َصوََّ  َلَقودْ ( وَ 39( َ وَُّوُقوا َعوََّاُ م َوُنوَُّر  )38َعوََّاذ  ُّس

ْرَنا ك ر  ) َيسَّ ودَّ ون ُّس ْكر  َ َهوْ  ُّ  ُُوا ب  َياَّ َةوا ُكل  َهوا َ َنَخوََّْناُوْ  َهْخوََّ 41الةسوَُُّر )   ْرَعوْونَ  ( َوَلَقوْد َجوام آ)َ 40اْلُقْرآَن ل لَّ    َعز يوز   ( َكوََّّ

ر  ) ْقَتد    (42ُّس

نوبن ك ولعظوة الْاصو  ذا   ُّون ارةالريع َّْم  الْجارة ة و م ُّواض  هخر  ورد هنه هرس  إلوبه  حجو:والْاص 
نعموة ُّون  -إال اُّرهَّوه  -يوةل إال آ) لوو   ولو  جورس كننوه وقو  الْجوارة ك وفيوه  ودة وعةوف َّةاسو  جوو المشوهد ة

  ُّن   ر(ة  ةةجيه ونةع  عليه  م وسط المهالم والمخاو  ة نجزف  عةد   جزام إيمانه  و  رو  ة ة )كَّلم

التعهوب  فيموا  ُّون ر  التنوَّي  ونور  اْلخوَّ الشوديد ة  ذنوه يعوود لشومموقود عورض القهوة ُّون نر بهوا ن واين
إيْاما  ُّعبةوة ُّون إيرادووا  وم ووَّا  إُرا  وق  ُبن الطر بن ة ة ووَّه إحد  نر  العرض القرآنية للقهة حبن يراد

  الةسق ة وَّه التعهبال  وم 

عوَّاُم ونوَّر ة ولقود صوَْه    وَّوقوا عبوةه  كولقد هنَّرو  بطشتةا  تماروا بالةَّر ة ولقد راودوه عن ضويعه  طمسوةا ه )
  ب رة عَّاذ ُّستقر(ة ة

 بهوا وارَّواُوا ك وََّوادلوا الشوم  و  وا هنَّر لو  قوُّه عاىَة المةنر الشاذ الَّف كانوا ينَّونه ك  تماروا بالةَّر ك ونالما
يوراودوه ووو نعسوه عون ضويعه فيوه ة وبلو  ُّوةه  العجوور واالسوتهتار هن  نببه  واالرَّياذ فيما ُبةه  وَّداولوه ك وجادلوا

 االعتودام وقد حسبوو   لمانا صَاحا  هاج سعارو  الشاذ الملوث القوَّر ! وسواوروا لونوا يريودون  - ُّن المال نة -

الوَّف حوَّرو  وهنوَّرو   نبوبه  المةنور علوى ضوبو ه ك  بور ُّْتشومبن وال ُّسوتْببن ك وال ُّتْورجبن ُّون انتهواب حرُّوة
  عاىَة وَّا الشَّوذ القَّر المريض ة
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 لو  يعوودوا يورون  وب ا (هعبوةه  َّدخلت يد القدرة ك وَّْرب المال نة ْلدام ُّا كلعوه وجاموا ُّن هجله  ) طمسوةا عةد َّ
بطويعه ! وام وارة إلوى نمو  هعبوةه  ال َّورد إال  وم  امُّسواب وال هحودا ; ولو  يعوودوا يقودرون علوى ُّسواورة لوو  وال

 ا يا لو  إنا رس  ربم لون يهولوا إليوم(ة ة  وزاد وةوا ذكورُّوض  آخر ورد  )قالو   عم وَّا الموض  ُهَّا الوضو  ة

  التم صار  َّمةعه  ُّن هن يهلوا إليه ة ووم انطماس العبون ! الْالة

 وَّوقوا عوَّاُم ) :المعوَُّبن السويا  يجورف ُّجور  الْ ايوة ك إذا بوه حاضور ُّشوهود ك وإذا الخطواذ يوجوه إلوى وببةموا
  َّماريت   بها ! التم ووَّه وم الةَّرونَّر(ة ة  هَّا وو العَّاذ الَّف حَّرَّ  ُّةه ك 

  نم  العبون  م المسام ة ة  م انتظار الهَا  الَّف قدره   ْلخَّو  جميعا  وكان

  ولقد صَْه  ب رة عَّاذ ُّستقر(ة ة)

وُّون ذلووم  اللوقووة ذلوم العووَّاذ الوَّف عجوو  ُوَّكره  وم السوويا  ة وووو الْاصوو  الوَّف نهوور اْلرض ُّون َّلووم وووو
  العساد ة

  وو  يعانون العَّاذ  المعَُّون  ت بر نريقة العرض ك ويستْطر المشهد كننه اللْظة واق  ة ويةاد هخر  َّ وُّرة

   َّوقوا عَّاُم ونَّر(!!!)

  يجمم التعقب  المنلو  ك عق  المشهد العةيف  ق 

  ولقد يسرنا القرآن للَّكر  ه  ُّن ُّدكر(?)

  إ ارة إلى  رعون ووالكه 42 - 41السادس  الدرس

  إ ارة سريعة خانعة   م ْلقا  بْلقة خارج الجزيرة ك وُّهر  ُّن المهار  المشهورة المَّكورة ةوَّه ال وَّخت 

 
 

ْن ُهْوَل  ُنْ  َهْم َلُن  ََُرامة    م الزسُبر  ) َهُكعَّاُرُك ْ  ر  ) َهمْ  (43َخْبر  ُّ   ُن َجم ي   ُّسةَته  ْْ   (44َيُقوُلوَن َن

  . .(ُّقتدر ا كلها ك  نخَّناو  هخَّ عزيزولقد جام آ)  رعون الةَّر ة كَُّوا ب ياَّة)

جامو  ُهوا رسووله  ة  التم َّختهر قهة  رعون وُّل ه  م نر بها ُّجئ الةَّر ي)  رعون وَّنَّيبه  باييا  وو َّا
َّلقم رال) الشدة  م اْلخوَّ ; و بهوا َّعوريض بعوزة  واالقتدار وهخَّو  بعد ذلم هخَّ عزيز ُّقتدر ة وام ارة إلى العزة

 -ووو وآلوه  - قد ضاعت العزة الَانلة ك وسقط االقتدار الموووم ة وهخوَّه    . والظل  على الَ م  رعون واقتداره
  . وجبرو  عزيز حقا ُّقتدر صدقا ة هخَّو  هخَّا  ديدا يةاس  ُّا كانوا عليه ُّن رل  و ش  وبطن هخَّ
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  وَّه الْلقة اْلخبرة على ُّهر   رعون الجَار ة يسد) الستار ة ة وعلى

  والب الظالمبن  م الدنيا وعَّاُه   م ايخرة 48 - 43اب  الس الدرس

ويتلقوى حسوه  إيقوا   ; يشوهدون  وقد هسد) الستار على آخر ُّشهد ُّن ُّشاود العوَّاذ والةنوا) ة والم وَُّون  . واين
على حسه  ة ة اين يتوجه إلوبه  بالخطواذ ;  ضا طة وَّه المشاود اين والمهار  المتتالية حاضرة  م خياله  ك

  ُّا وو هدوى وه ظ   ويةَّرو  َّْرو  ُّهرعا كهَّه المهار  ةي

الجمو  ويولوون الودُر  سوبهزم هكعارك  خبر ُّن هول ن  ? هم لن  ُرامة  م الزبور ? هم يقولوون نْن جميو  ُّةتهور ?)
وسووعر ة يوووم يسووْبون  ووم الةووار علووى  ضووال) ة ُوو  السوواعة ُّوعوودو  والسوواعة هدوووى وهُّوور ة إن المجوورُّبن  ووم

وُّوا هُّرنوا إال واحودة كلموع بالَهور ة ولقود هولنةوا ه وياع    . ا ُّو  سوقر ة إنوا كو   ومم خلقةواه بقودروجووه  ذوقوو 
   م الزبر ة وك  ص بر وكببر ُّستطر(ة ة  علوه  ه  ُّن ُّدكر ة وك   مم

وسود كو  ق ورة وكو   امنوَّار امنوَّار بعوَّاذ الودنيا وعوَّاذ ايخورة ; وإسوقا  كو   وبهة وكو   وم  وم صود  ووَّا إنوه
  ! الجزام  م الهرذ والعناب ; هو الم الطة  م الْساذ والعرار ُّننم  

وُّوا ُّبوزة  . .(? هولو ن  كانت ُّهوار  الم وَُّبن ة  موا يموةع   هنوت  ُّون ُّثو  ذلوم المهوبر ? )هكعوارك  خبور ُّون َّلم
النعوور المةزلووة ك  تععوووا إذن ُّوون جرا وور  الهووْا ف كعووارك  علووى هولوو ن  ? )هم لنوو  ُوورامة  ووم الزبوور(ة ة َّشووهد ُهووا

ُّون هولو ن  ك وليسوت لنو  ُورامة  وم الهوْا ف المةزلوة ك ولوي  وةالوم إال  خبورا والتنَّي  ? ال وَّه وال َّلوم ة  لسوت 
  ل يه النعار ُّن قبلن   م الهورة التم يقدروا   لن  ة الَّف لقام المهبر

  يلتعت عن خطاُه  إلى خطاذ عام ك يعج  فيه ُّن هُّرو   ق 

  ةتهر(ةهم يقولون نْن جمي  ُّ)

  لةا وال  ال  ? وا م حبن يرون جمعه   تعجبه  قوَّه  ك وي ترون ُتجمعه  ك فيقولون إنا ُّةتهرون ال وذلم

  يعلةها علبه  ُّدوية قاضية حاسمة  وةا

  سبهزم الجم  ويولون الدُر(ة ة)

د كوان ذلوم ة كموا ال ُود ولقو . يعهمه  َّجمعه  ك وال َّةهرو  قوَّه  ة والَّف يعلةها علبه  ووو القهوار الجَوار ة  ال
  هن ي ون !

عهودب ووعودب  هنشودب  إن الةبوم ة ص ف قوا) وووو  وم ىَوة لوه يووم ُودر "-الَخوارف بذسوةاده إلوى اُون ةَواس  قوا)
    عةه رضم الله  إن   ت ل  َّعبد بعد البوم  م اْلرض هُدا " ة  نخَّ هُو ب ر
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َُُر ) َسُبْهَزمُ  ُدُو ْ ( َُ 45اْلَجْمُ  َوُيَولسوَن الدس اَعُة َُّْوع  اَعةُ     السَّ  ( إ نَّ اْلُمْجور ُّ بَن   وم َضواَل)  َوُسوُعر  46َهْدَوى َوَهَُّورس ) َوالسَّ

ْ  ُذوُقوا َُّ َّ َسَقَر ) (47) ُبوَن   م الةَّار  َعَلى ُوُجوو ه  َْ   (49ُك َّ َ ْمم  َخَلْقَةاُه ب َقَدر  ) إ نَّا (48َيْوَم ُيْس

يقو) )سوبهزم الجمو  ويولوون  وووو و)   هلْْت على ربم !  خرج ووو يثو   وم الودر  كوقا) حسَم يا رس , ُبده
  الدُر ة ة ة(ة

قوا) عموور هف جموو  (الوودُر روايووة الُون هُووم حواَّ  بذسووةاده إلوى ع رُّووة ك قا) لمووا نزلت)سوبهزم الجموو  ويولوون  و وم
ف يثوو   ووم الوودر  ك ووووو  ص ]   يهووزم ? هف هف جموو  ي لوو  ? قووا) عمر  لمووا كووان يوووم ُوودر رهيووت رسووو)

  ! يوُّ َّ يقو) )سبهزم الجم  ويولون الدُر(ة  عر ت َّنويلها

يطورذ عون ذكرووا لبوَّكر   هوو وَّه وزيمة الدنيا ة ولنةها ليست وم اْلخبرة ة وليست وم اْل د واْلدوى ; وكانت
  اْلخر  

  ُ  الساعة ُّوعدو  والساعة هدوى وهُّر(ة ة)

فيموا ُّور ة ُّون  ُّرسووُّا يرونوه  وم ووَّه اْلرض وهدووى وهُّور ُّون كو  ُّشوهد رهوهوهُّر ُّن كو  عوَّاذ رهوه هو  هدوى
  وآله هخَّ عزيز ُّقتدر !  رعون  الطو ان ك إلى الهرصر ة إلى الهاعقة ة إلى الْاص  ة إلى آخَّ

  يعه  كيف وم هدوى وهُّر ة يعه  وَّا  م ُّشهد عةيف ُّن ُّشاود ال ياُّة  ق 

  بون  م الةار على وجووه  ذوقوا ُّ  سقر(ة ةإن المجرُّبن  م ضال) وسعر ة يوم يسْ)

يقولوون وو  وهُّثواله   كوانوا ضوال) يعوَّذ العقوو) والةعووس ك و وم سوعر َّنووف الجلوود واْلُودان ة ة  وم ُّقاُو  ُّوا  وم
  هين ي ون الطال) وهين َّنون السعر ! ليعر وا ُّن قب   هبشرا ُّةا واحدا نتَعه ? إنا إذا لعم ضال) وسعر ة

ووو  يوزادون عوَّابا  . واالسوتنَار لةار على وجووه   م عةف وَّْقبر ك  وم ُّقاُو  امعتوزا  بوالقوةيسْبون  م ا وو 
  على اْلسما  واْلنظار  )ذوقوا ُّ  سقر(! ُّعروضا باميالم الةعسم ك الَّف كننما يشهد اللْظة حاضرا

  ك  ُّخلو   هو بقدر   49الثاُّن  الدرس

ليقور  وم قلووبه  ح يقوة  . خاصوة ه بالبيوان إلوى الةواس كا وة ك وإلوى القوومرو  ووَّا المشوهد المورو  المزلوز) يتجو و وم
  قدر   وح مته وَّدُبره ة ة

This file was downloaded from QuranicThought.com



وُّون قورآن و بور ة وُّوا  , ونوَّر ذلوم اْلخوَّ  وم الودنيا ك وووَّا العوَّاذ  وم ايخورة ة وُّوا كوان قبلهموا ُّون رسواال  إن
  حو) ذلم كله ُّن خلق ووجود وَّهريف لهَّا الوجود ة ة

ال  ومم عبون  . جوزا  ك وك  ص برة وكببرة ُّخلوقة بقدر ك ُّهر ة بقهد ك ُّودُرة بْ موة ة ال  وممذلم كله  إن
  ة ال  مم ُّهاد ة ة ال  مم ارَّجا) 

  إنا ك   مم خلقةاه بقدر(ة)

حاضور  وكو   مم ة ة ك  ص بر وك  كببر ة ك  نانق وك  صاُّت ة ك  ُّتْورب وكو  سواكن ة كو  ُّواض ك 
   مم ة ة خلقةاه بقدر ة ة ة ك  ُّعلوم وك  ُّجهو) ة ك 

ارََّانوه بسوا ر ُّوا حولوه  ويْودد يْدد ح يقته ة ويْدد صعته ة ويْدد ُّقداره ة ويْدد  ُّانوه ة ويْودد ُّ انوه ة قدر
  ُّن ه يام ة وَّنقبره  م كيان وَّا الوجود ة

د كلوه ة ح يقوة الوجوو  ووَّا وَّا الةص القرآنم القهبر اليسبر ليشبر إلى ح يقة ضخمة وا لة  واُّلة ك ُّهوداقها وإن
عةوه ك ويْو  هنوه خليقوة ُّتةاسوقة َّةاسوقا دىيقوا  ويتلقوى يدركها القل  جملة ووو يواجه وَّا الوجود ك ويتجاوذ ُّعه ك

  المطلق ك الَّف يةطَ  رله  م القل  جملة ووو يواجه وَّا الوجود ة التةاسق ة ك   مم فيه بقدر يْقق وَّا

القودر الوَّف َّهب وه ووَّه الوسوا   ك ويطيقوه العقو  الَشورف ك  الْ يقوة َّهيبلو  الَْون والرؤيوة والتجربوة ُّون إدراب وو قو 
 وورام ووَّا القودر يَقوى دا موا ُّوا ووو هعظو  وهكمو  ك َّدركوه العطورة ويةطَو   بهوا . الطريوق ويملوم ُّعر توه عون ووَّا

  در ة مم فيه بق ك  اميقا  النونم المتةاسق  بها ك ووم ذاَّها بعض وَّا النون المتةاسق المخلو   ُتنقبر

المهب وة لوه ة ة وصو   ُوسوا له وصو  العلو  الْودين إلوى هنورا  ُّون ووَّه الْ يقوة ك فيموا يملوم هن يدركوه ُّةهوا ولقد
وجاذُبتها بعطوها لوَعض إلوى حود هن يْودد العلموام  وكتلها  م إدراب التةاسق ُبن هبعاد الةجوم والنواك  وهحجاُّها

ودووا  وم المواضو  التوم حوددووا ة  وجودووا  وم ووَّه المواقو  التةاسق يقتطوم وج ْلن ُّواق  كواك  ل  يرووا بعد ;
 َّْ يقوه روواور ُّعبةوة  وم حركوة النواكو  التوم رصودووا ة ة قو  يتْقوق ووَّا الوَّف  رضووه ة ويود) يعسور ووو الوَّف

المقودرة ك التوم ال يتةاولهوا خلو   الةسو  على الدقة المتةاهية  م َّو ي  وَّه اْلجرام ك  وم ووَّا العطوام الها و  ك ُهوَّه
  هو اضطراذ !

التوم قودر   هن  الْيواة  م إدراب التةاسق  وم وضو  ووَّه اْلرض التوم نعوين علبهوا ك لتنوون صوالْة لةوو  ووص 
يوودف ُهوَّه الْيواة كلهوا ك هو ال يسومع هصوال  نسوبها َّنوون  بهوا إلوى حود هن ا توراض هف اخوتال)  وم هيوة نسوَة ُّون

الشووم  ة وكتلووة وووَّه الشووم  ك ودرجووة حرارَّهووا ة وُّبوو  وبعوودوا عوون  , ب ياُّهووا ة  ْجوو  وووَّه اْلرض ك وكتلتهووا
وسورعتها  وم دورَّهوا حوو) نعسوها وحوو) الشوم  ة وبعود القمور عون اْلرض ة  , القودر اْلرض علوى ُّْورووا ُهوَّا
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لوو وقو   , َّقوديرا وَّو يو  الموام واليواب   وم ووَّه اْلرض ة ة ة إلوى آال  ُّون ووَّه الةسو  المقودرة . وكتلتوه وحجموه
  وَّه الْياة على وَّه اْلرض ! لعمر ُّةها لتبد) ك   مم ; ولنانت وم الةهاية المقدرةاالختال)  م هف 

والظوورو   اْلحيووام  ووم إدراب التةاسووق ُووبن عوودد كببوور ُّوون الطوووابط التووم َّطووَط الْيوواة ; وَّةسووق ُووبن ووصوو 
َّشوبر إلبهووا  العميقوة النببورة التووم الْ يقوة المْيطوة ُهوا ; وبووبن بعطوها وبعوض ة ة إلووى حود يعطوم  نوورة عون َّلووم

المووو  والعةووام  وم البب ووة و ووم نبيعووة اْلحيووام ُّْعورووة دا مووا  وعواُّوو  اييوة ة  الةسووَة ُووبن عواُّوو  الْيوواة والَقووام
 َّنعوم الْيواة وبقا هوا واُّتودادوا ة و وم الوقوت ذاَّوه يْود ُّون انتشواروا إلوى الْود الوَّف ال ُةشونة بالقودر الوَّف يسومع

  عالته  وإعا ته  !الظرو  المهينة لاحيام ك  م وقت ُّا ك م

ُوَعض ة إذ كةوا قود  اْلحيوام ُّن المعبد هن نشبر إ ارة سوريعة إلوى  ومم ُّون ووَّا التووا ن  وم عالقوا  بعوض ولعله
  و م ررو  اْلرض ة ة , النون  ه رنا بشمم ُّن التعهب   م سور هخر  إلى التةاسق  م ُةام

 طوال علوى هنهووا ال  , التعوريا قلبلوة البويض ك قلبلوةإن الجووار  التوم َّت وَّ  بهو ار الطبوور قلبلوة العودد ك ْلنهوا "
اْلعموار ة ولووو كانووت ُّوو  عمروووا الطويوو  ك  نويلووة َّعوين إال  ووم ُّوووانن خاصووة ُّْوودودة ة وووم  ووم ُّقاُوو  وووَّا

لقطوت علوى صو ار الطبوور وه ةتهوا علوى كثرَّهوا وكثورة َّعريخهوا ة هو  , ُّونن كثبرة العراخ ُّستطيعة الْياة  م ك 
اْلخور  ك  بندوارووا لنببورة الال ُّوة ُودوروا لطعوام ووَّه الجووار  وسوواوا ُّون ُةوم امنسوان ك ولل يواما هعودادوا قللت ُّن

  وورا عها النثبرة  م وَّه اْلرض !

  الطبر هكثروا  راخا وهم الهقر ُّقال  نزور ب اث

    والَ اث !الجوار  ُبن للْ مة التم قدروا   كما رهيةا ك كم َّتعاد) عواُّ  الَقام وعواُّ  العةام وذلم

إال هسوبوعبن ة ولوو كانوت َّعوين بطوعة هعووام ك َّبويض  بهوا  َّعوين َّبويض ُّاليوبن البويطوا  ة ولنةهوا ال والَّبابوة
ُّسوتْبلة  -وهولهوا امنسوان  -اْلرض ُةتاجوه ; ول ود  حيواة كثبور ُّون اْلجةواس  وجوه ُهوَّه الةسوَة ل طوى الوَّباذ

ُوبن كثورة  وا نوت ت  ك  وم يود القودرة التوم َّودُر ووَّا النوون كاْلرض ة ولنن عجلة التوا ن التم ال َّخ وَّه على وجه
  الةس  وقهر العمر  نان وَّا الَّف نراه !

اْلحيوام ُّقاوُّووة  هضوعف ووم كوَّلم -وووم هكثوور اْلحيوام عوددا ك وهسورعها َّنواقرا ك وه ودوا  تنوا  - والمي روبوا 
طووم ك وُّون هحمواض المعودا  ك وُّون ال وُّون وهقهوروا عمورا ة َّموو  بماليوبن الماليوبن ُّون البورد ك وُّون الْور ك

إال علوى عودد ُّْودود ُّون الْبووان وامنسوان ة ولوو كانوت قويوة  َّت ل  هُّها) الدم ك وُّن عواُّ  هخر  كثبرة ة وال
  لدُّر  الْياة واْلحيام ! العمر المقاوُّة هو نويلة

ووَّه اْلسولْة وَّتةوو   لفوَّخت حم ُّن اْلحيام ُّزود بسال  يتقم به وجما  هعدا ه وي ال  به خطر العةام ة وك 
  . . وهنوا  ة  نثرة العدد سال  ة وقوة الَطن سال  ة وببةهما هلوان
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بقوة العطو  ك وُّون قو  يةودر  ُّزودة اله برة ُّزودة بالس  هو بالسرعة للهرذ ُّن هعدا ها ة والثعاُبن النببرة الْيا 
   بها السام !

ُّون يلمسوها ك وقايوة ُّون  كو  ذا  را ْوة كريهوة ك َّهوبها علوىُّوزودة بموادة كاويوة  -ووم قلبلة الْبلوة  - والخةعسام
  اْلعدام !

  بقوة الَنس واال تراس ! زودةُّزودة بسرعة الجرف والقعز ك واْلسود ُّ والظَام

  ك  حم ُّن اْلحيام اله ار والنَار على السوام ة وو َّا

اللوون ُّوون  ُهوَّا ةتعوو  ُّعهواحوم ُّوزود كوَّلم بالخهووا ص والوسوا   التوم يْهو  ُهووا علوى نعاُّوه ك والتوم ي وكو 
  الطعام ة ة اْلنسان والْبوان والطبر وهدنن هنوا  اْلحيام سوام ة ة

جوودار الورح  حولهووا  َّموز   بعود َّل يْهووا بوالْبوان المةوووف َّلهوق بووالرح  ة وووم ُّووزودة بخاصوية هكالووة ك البويطوة
ربط الجةوبن بنُّوه لبت وَّ  ُّةهووا الوَّف يو السورف  وَّْولوه إلوى ُركوة ُّون الودم المةاسو  الُّتهاصوها ونموووا ! والْبو 

الوَّف َّنوون ُّون هجلوه ك دون إنالوة قود َّسوب  َّخمور ال وَّام  ال ورض حتى يت  وضعه ك روعم  وم َّنويةوه ُّوا يْقوق
  ال َّام اليه بما قد يلذيه" ة اند ا  فيه ك هو قهر قد يلدف إلى

صوة    هن ووَّا  عجبو  نوالثودف يعور   وم نهايوة الْمو  وبودم الوضو  سوا ال هُويض ُّوا ال إلوى االصوعرار ة وُّو"
و وم البووم التوالم للموبالد يبوده اللوبن  وم  . اْلُّوراض السوا   ةَوارة عون ُّوواد كيماويوة ذا َوة َّقوم الطعو  ُّون عودو  

هن يووزداد ُّقوودار اللووبن الووَّف يعوور ه الثوودف يوُّووا بعوود يوووم ك حتووى يهوو  إلووى  اْلعظوو  التنوووين ة وُّوون َّوودُبر الموودُر
وال يقووف  . ك ُبةمووا ال َّزيود كمبتووه  وم اْليووام اْلولووى علوى بطوو  هوىيوا  ونهووف  وم البوووم بعوود سوةة لبتوور حووالم

كوَّلم َّت بور ُّ وناَّوه ك وَّتركوز  اللوبن امعجا  عةد كمية اللوبن التوم َّزيود علوى حسو   يوادة الطعو  ; ُو  إن َّركبو 
 تزيود نسووبته والسو ريا   وم هو) اْلُّور ك قوو  َّتركوز ُّ وناَّوه  الةشوويا  ُّوواده ك  هوو ي واد ي وون ُّووام بوه القلبو  ُّون

  . "الةمو  ترة بعد هخر  ك ُ  يوُّا بعد يوم بما يوا ق هنسجة وهجهزة الطع  المستمر والدوةية الةشوية والس رية

ونريقة عملهوا ك ودور كو  ُّةهوا  وم المْا ظوة علوى حياَّوه  , وورا عها اْلجهزة المختلعة  م َّنوين امنسان ك وَّتَ 
 ة التقدير وكموا) التودُبر ة ويريةوا يود   وووم َّودُر هُّور كو   ورد ةالعجاذ  م دق العج  وصْته ة ة ي شف عن

نعهوو  وووَّه  هن كوو  عطووو ة ُوو  كوو  خليووة ُّوون خاليوواه ة وعووبن   عليووه َّنلووله وَّرعوواه ة ولوون نسووتطي  وةووا ُوو 
جهوا  ال وودد الهو  "َّلووم  . اْلجهوزة العجا و   ةنتعوم بذ ووارة سوريعة إلووى التقودير الوودقبق  وم جهووا  واحود ُّوون ووَّه

النيماويوة الطورورية ك والتوم يبلو  ُّون قوَّهوا هن جوزما ُّون  بالتركبَوا  عاُّو  النيماويوة الهو برة التوم َّمود الجسو الم
 ال ودة َّْدث آقارا خطبرة  م جس  امنسان ة ووم ُّرََّة بْبن هن إ را  ك   دة ي م  إ را  ُّةها هلف ُلبون جزم

وهن هف اخوتال)  وم إ را ووا  , لتركبو  َّعقبودا ُّدوشوااْلخور  ة وكو  ُّوا كوان يعور  عون ووَّه ام ورا ا  هنهوا ُّعقودة ا
  االختال) وقتا قهبرا ة وَّا يسب  َّلعا عاُّا  م الجس  ك يبل  حد الخطورة ة إذا دام
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  الْبوان  تختلف هجهزَّه باختال  هنواعه وبب اَّه وُّالبسا  حياَّه ة ة هُّا

العوالة ك وال  وَّام لهوا إال   وم ناسورة التوم َّعوين ود  ه واه ايسواد والةموور والوَّ اذ والطوَا  ك وكو  الْبوانوا  ال"
بننيواذ قانعوة ك وهسوةان حوادة ك وهضوراس صولَة ة  , علبهوا ُّوا َّعترسوه ُّون كا ةوا  ال ُود ُّون ُّهاجمتهوا ك والت لو 

عطوالَّها ك  ارجلهوا عطوال  قويوة ك سولْت بنروا ر وُّخالو  حوادة ك  َّسوتعم  ولموا كانوت  وم وجوُّهوا ال ُود هن
  واْلنزيما  الهاضمة للْوم والعظام ة ضاْلحما وحو  ُّعدَّها

  . به الْبوانا  المجترة المستننسة التم َّعين على المراعم ك  هم َّختلف فيما  ود   نُّا

ُّون اْلنيواذ القويوة  َّجورد  وقود صوممت هجهزَّهوا الهاضومة بموا يتةاسو  ُّو  البب وة ك  ن واوهوا واسوعة نسوبيا ; وقود"
قاصومة قانعوة ;  هوم َّنكو  الْشوا ن والةَاَّوا   بننهوا ْلسوةان التوم َّتمبوزواْلضوراس الهولَة ة وبودال ُّةهوا َّوجود ا

حتوى يم ةهوا هن َّولدف لإلنسوان ُّوا خلقوت ْلجلوه ُّون خودُّا  ة وقود هوجود   , بسرعة ك وَّبتلعها كوَّلم د عوة واحودة
ُّوا   وذذا كالهةف هعج  هجهزة للهط  ك  الطعام الَّف َّنكله يةز) إلى النرش ك وووو ُّخوزن لوه  لهَّا العةاية الخالقة

قو  يرجو  إلوى العو  ك  . [ القلةسووة انتهوى عمو  الْبووان البووُّم وجلو  للراحوة ك يوَّو  الطعوام إلوى َّجويوف يسومى ة
هم التالفيوف ف ك قو  إلوى رابو  يسومى ة امنعْوة  ] يسومى فيمط  قانية ُّط ا جبدا ك حبن يَّو  إلوى َّجويوف قالون

إذ كثبورا ُّوا ي وون وود ا لهجووم حبوانوا  كاسورة  وم المراعوم ك الْبووان ك  لْمايوة ف وكو  ووَّه العمليوة الطويلوة هعود 
إذ هن  , وحبويوة هن يْه  على  َّا ه بسرعة ويختعم ة ويقو) العلو  إن عمليوة االجتورار ضورورية ُو  عليه  وج 

الخاليوا الةَاَّيوة ك ولهطومه يْتواج  جميو  العش  ُّن الةَاَّا  العسرة الهط  ك لما يْتويه ُّن السلبلو  الوَّف ي لوف
وبمعدَّوه ُّخوزن خواص ك لطوا  وقوت نويو   وم الرعوم ك ي واد  , الْبوان إلى وقت نوي  جدا ك  لو لو  ي ون ُّجتورا

الْبوووان علووى كعايتووه ُّوون ال ووَّام ك وْلجهوود العطووال   ووم عمليووا  التةوواو)  يْهوو  ي ووون يوُّووا بنكملووه ك دون هن
والبلو  ك  والطْون لتخمور ك لببوده المطو سرعة اْلك  ك ق  َّخزيةه وإعادَّوه بعود هن يهوب   وب ا ُّون ا إنما والمط  ة

  َّْقق كا ة ه راض الْبوان ُّن عم  و َّام وحسن وط  ة  سَْان المدُر ة

ُبةمووا لوإلو  والووَط  . الجارحوة كووالبوم والْودهة ذا  ُّةقووار ُّقووس حواد علووى  و   خطوا  لتمزيووق اللْووم والطبوور
  وا ودالطبن والمام ة وعلوى جانو  المةقار   م مُّةاقبر عريطة ُّةَسطة ُّعلطْة كالم ر ة ك َّوا   الَْن عن ال َّا

  الْشا ن ة قط  ص برة كاْلسةان لتساعد على

لتولدف ووَّا ال ورض ة ُبةموا  ُّدَُة الدجاج والْمام وباقم الطبور التم َّلتقط الْ  ُّن اْلرض  مةاقبروا قهبرة هُّا
ي ووون كشووَ ة الهووياد ة إذ هن كووي  يشووَه الجووراذ ل هسووعله ُّةقووار الَجعووة ُّووثال نويوو  نوووال ُّلْورووا ك ويمتوود ُّوون

  السمم وو  َّام الَجعة اْلساسم ة

 الَوا ُّوا َّنوون َّْوت  التوم الهدوود وهُوو قوردان نويو  ُّودُ  ك هعود بذَّقوان للَْون عون الْشورا  والديودان ك وُّةقوار
  ُّن الةظرة العاُرة إلى ُّةقاره ة نبر سطع اْلرض ة ويقو) العل  إنه يم ن لإلنسان هن يعر   َّام هف
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وقانهوة َّهطو   حوصولة قم الجهوا  الهطومم للطبور  هوو  ريو  عجبو  ة  لموا لو  يعوط هسوةانا  قود خلقوت لوهبا هُّا
  . الطعام الطعام ة ويلتقط الطبر ُّواد صلَة وحهى لتساعد القانهة على وط 

ْوو ك الْية على ووَّا الة واْلجةاس ُةا االستعراض ك ونخرج على ُّةهل وَّه الظال) ك لو رحةا نتتَ  اْلنوا  ويطو)
لةور  يود   ُّعهوا ك وعبةوه علبهوا ك وووو يقودر لهوا هُّرووا  , الواحودة  ةسور  الخطوى إلوى ة امُّبَوا ف وووم ذا  الخليوة

  َّقديرا ة

 وم القوا  ة وال يور   الراسوَة وامُّبَا كا ن حم دقبق الْجو  ة يعوين  وم البورب والمسوتةقعا  ك هو علوى اْلحجوار ]
  لها ُت بر الظرو  والْاجوا  ة  عةودُّا َّتْورب َّود    يت بر ك كتلة والُّية كبالعبن إنالقا ة ووو ير  بالمجاور 

 َّستعملها كاْلقدام ك للسبر ُها إلى الم ان المر وذ ة ولَّا َّسومى ووَّه الزوا ود ,  وا د بنجزام ُّن جسمها َّنون به

واضوومة ك  تت ووَّ   رةعهوا الناذبووة ة وإذا وجود   ووَّام لهووا هُّسوو ت بووه ُزا وودة هو  ا وودَّبن ك وَّعور  عليووه باْلقودام
بنخووَّ اْلكسوووجبن ُّوون المووام ة ة  جسوومها بالمعبوود ُّةهووا ك هُّووا الَوواقم  تطوورده ُّوون جسوومها ! ووووم َّتووةع  ُّوون كوو 

ويتْورب ك ويت وَّ  ويتوةع  ك ويخورج  طوالَّه !  وذذا ُّوا َّو   يعين  تهور وَّا النا ن الَّف ال ير  إنالقا بالعبن ك
  جديدا ف ة ةك  قس  حبوانا  لي ون  نموه انقس  إلى قسمبن ك

والطبور والتقودير  والْبووان الْيواة  وم الةَوا  ال َّقو   وم إقوارة العجو  والدوشوة عون عجا بهوا  وم امنسوان وعجا و 
   قدره َّقديرا( ة ة  مم  بها ال يق  رهورا وبرو ا عةه  م َّلم اْلحيام ة )وخلق ك 

بنحووداقها ووقا عهووا  كلووه وووَّا النووون  هن اْلُّوور هعظوو  ُّوون وووَّا كلووه وه ووم   ووم التقوودير والتوودُبر ة إن حركووة علووى
انععوا)  وم نعو   ورد ك ك و  نعو  يخورج ُّون  ك و  وَّياراَّهوا ُّقودرة ُّودُرة صو بروا وكببرووا ة كو  حركوة  وم التواريا

ُّ انوه ك ُّقودر  وم ررو وه كلهوا ك ُّورََّط ُةظوام الوجوود وحركوة   وم صودر ! إن ووَّا الوةع  ُّقودر  وم وقتوه ك ُّقودر
  النونم ك كاْلحداث العظام الطخام ! قالتةاس النون ك ُّْسوذ حسابه  م

وووو يولدف وريعوة َّورََّط  . العوود البورف الةاُوت وحوده وةواب  وم الهوْرام ة ة إنوه ووو ايخور قوا   وةواب بقودر وووَّا
وووَّه الخليووة السوابْة  ووم الموام ة كوواْل الب  . الطووا رة بوالوجود كلوه ُّةووَّ كوان ! ووووَّه الةملوة السوواربة وووَّه الهَوامة

  لة سوام !واْلجرام الها 

ُّطلووق ُووبن جميوو   وَّةاسووق  ووم الزُّوان ك وَّقوودير  ووم الم ووان ك وَّقوودير  ووم المقوودار ك وَّقوودير  وم الهووورة ة َّقودير
  المالبسا  واْلحوا) ة

 
 

َدة  َكَلْمع  ب اْلَََهر  ) َوَُّا   (50َهُُّْرَنا إ الَّ َواح 
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لو  ي ون حادقوا  خهويا  , هخيوه اُّبنذا الوَّف يوَّكر ُّوثال هن  واج يعقووذ ُّون اُّورهة هخور  ووم هم يوسوف وبةيو ُّون
 -وال يقتلووه  -عليوه ك فينخوَّوه  بلقووه  وم الجو   هُّوه  رديوا ة ة إنموا كوان قودرا ُّقودورا ليْقود إخووة يوسوف ُّون  بور

لبةشون  وم قهور العزيوز ة لتوراوده اُّورهة العزيوز عون نعسوه ة ليسوتعلم علوى  . ُّهور لتلتقطوه السويارة ة لتبيعوه ة  وم
لمواذا ? إلوى  . سجن ة ة لماذا ? لبتالقى  م السجن ُّ  خادُّم الملم ة ليعسر لهموا الرؤيوا ة م ال لبلقى ام رام ة

رذ يتعوَّذ يوسوف ? لمواذا يوا رذ  يوا َّلوم اللْظوة ال يوجود جوواذ ! ويقوف نواس ُّون الةواس يسونلون لماذا ? لمواذا
زكوم كو  ووَّا اْللو  ك المةوو  ولماذا يسام يوسف الطبو  ال ? يتعَّذ يعقوذ ? لماذا يعقد وَّا الةبم بهره ُّن الْزن 

َّجومم هو) إجابوة بعود هكثور ُّون ربو  قورن  وم العوَّاذ ك ْلن القودر يعوده لبتوولى  ُّورة اْل و ا) ? لمواذا ? ة ة وْلو)
لي وون ُّون  . والشوعوذ المجواورة  وم سوةم القْوط السوَعة ! قو  ُّواذا ? قو  ليسوتقدم هُويوه وإخوَّوه و وعبها هُّر ُّهور

حياَّوه ُّون َّقودير وَّودُبر  صواح  وُّوا -و   رعوون ة لبةشون ُّون ُبوةه  ُّوسوى نسله   ع  ُةم إسورا ب  ة ليطوطهد
 بهوا البووم ب لبتوه ! وَّولقر  وم ُّجور  حيواة العوال   العوال  لتةشن ُّون ورام ذلوم كلوه قطوايا وهحوداث وَّيوارا  يعوين -

  جميعه !

 رديوا ة إنموا كوان  ا خهوي ذا الَّف يَّكر ُّثال هن  واج إُراهي  جود يعقووذ ُّون وواجر المهورية لو  ي ون حادقوا وُّن
العورا  وُّوروره بمهور ك لينخوَّ ُّةهوا وواجر ك   وم وُّوا سوَقه  وم حيواة إُوراهي  ُّون هحوداث هد  إلوى ُّ ادرَّوه ُّونةوه

عليووه  -الببووت المْوورم ة لبةشوون ُّْموود ة ص ف ُّوون نسوو  إُووراهي   عةوود لتلوود لووه إسووماعب  ة ليسوو ن إسووماعب  وهُّووه
 اْلرض لرسوالة امسوالم ة ة لي وون ُّون ذلوم كلوه ذلوم الْودثهصولع ُّ وان علوى وجوه  . الجزيرة  م وَّه -السالم 

   م َّاريا الَشرية العام ! اْلكبر

نقطوة ك وكو  خطووة ك  كو  قدر   ورام نر  الخويط الَعبود ة لنو  حوادث ة ولنو  نشونة ة ولنو  ُّهوبر ة وورام إنه
  وك  َّبدي  هو َّ ببر ة

  قدر   الةا َّ ك الشاُّ  ك الدقبق ك العمبق ة إنه

ُوبن المبوده والمهوبر  وم  الوزُّن يور  الَشور نور  الخويط القريو  وال يورون نر وه الَعبود ة وهحيانوا يتطواو) وهحيانوا
  وقد يسخطون ة هو يتطاولون ! . ويقترحون  عمرو  القهبر ك  تخعى علبه  ح مة التدُبر ة فيستعجلون 

وَّسوتريع ويسوبروا  قلووبه  ُّور ك وَّطمو نيعلمهو   وم ووَّا القورآن هن كو   ومم بقودر ليسولموا اْلُّور لهواح  اْل و 
  المطم ن الثاُت الوقبق ة ة خطوه ُّ  قدر    م َّوا ق و م َّةاسق ك و م هن  بهَْة القدر  م

  قدرة   المطلقة 50التاس   الدرس

  التقدير والتدُبر ك القدرة التم َّعع  هعظ  اْلحداث بنيسر ام ارا   وُّ 

  الَهر(ة ةوُّا هُّرنا إال واحدة كلمع ب)
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جلبو  وال صو بر ة إنموا  وةالوم إ ارة واحدة ة هو كلمة واحودة يوت  ُهوا كو  هُّر الجلبو  والهو بر سووام ة ولوي   هم
الَهور ة إنموا ووو َّشوبيه لتقريو  اْلُّور إلوى حو   لموع ذلم َّقدير الَشر لا يام ة ولي  وةالم  ُّون وال ُّوا يعواد)

دورة هرضوه  الهو برة ك وال وجوود لوه  وم حسواذ   المطلوق ُّون  نا ومم الَشور ة  والزُّن إن ووو إال َّهوور بشورف 
  ! المْدودة ُّن وَّه التهورا 

  ة وواحودة َّْبوم كو   يشوام َّةشوئ ووَّا الوجوود الها و  ة وواحودة َّبود) فيوه وَّ بور ة وواحودة َّوَّو  بوه كموا واحودة
رة ُّون الهووور ة وواحوودة وواحودة ََّعثووه  وم صووو  . حوم ة وواحوودة َّوَّو  بووه وةوا ووةوواب ة وواحوودة َّورده إلووى الموو 

 والْساذ ة الْشر ََّعن الخال ق جميعا ة وواحدة َّجمعه  لبوم

 
 

ك ر  ) َوَلَقدْ  ُبور  ) َ َعُلوهُ  ( َوُك س َ ْمم  51هَْوَلْنَةا َهْ َياَعُنْ  َ َهْ  ُّ ن ُّسدَّ بر  َوَكب بور  ُُّْسوَتَطر  )52  وم الزس  ( إ نَّ 53( َوُكو س َصو  

ةَد َُّل يم  54ا   َوَنَهر  )  م َجةَّ  اْلُمتَّق بنَ  ْد   ع  ر   (   م َُّْقَعد  ص  ْقَتد    (55) ُّس

  وك  هُّر ُّعها ُّقدر ُّيسور ة . التقدير ال َّْتاج إلى جهد ك وال َّْتاج إلى  ُّن ة واحدة  بها القدرة وُّعها واحدة

  والب النعار  م الدنيا وعَّاُه   م ايخرة 53 - 51العا ر  الدرس

  :الم َُّبن لم َُّبن على ُّدار القرون ة و م وَّه يَّكرو  بمهبر هُّثاله  ُّنكان والب ا وبواحدة

  .(ُّستطر ولقد هولنةا ه ياع    ه  ُّن ُّدكر ? وك   مم  علوه  م الزبر ك وك  ص بر وكببر)

ُّودكر ?(ة ة يتوَّكر  ُّون ُّهوار  الم وَُّبن ك ُّعروضوة  وم الْلقوا  التوم َّطومةتها السوورة ُّون قبو  ة ة ) هو   هوَّه
  ?ويعتبر 

 وم الزبور(ة ة ُّسوطر   علووه يةته حساُه  بمهارعه  اْلليمة ك  وورامو  حسواذ ال يعلوت ُّةوه  ومم )وك   ومم ول 
   مم ووو ُّسطور  م كتاذ ! ُّةه  م الهْا ف لبوم الْساذ )وك  ص بر وكببر ُّستطر(ة ة ال يةسى

  َّنري  الملُّةبن  م الجةة 55 - 54الْادف عشر  الدرس

ويعورض صوورة  . الم وَُّبن رض والتعقبو  ك يلتعوت السويا  إلوى صوعْة هخور   بور صوعْةووَّا الْود ُّون العو وعةود
  هخر   م ر  واد  هُّبن ة صورة المتقبن 

  إن المتقبن  م جةا  ونهر ة  م ُّقعد صد  عةد ُّليم ُّقتدر(ة ة)
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  كمووا بالتننبو ويلوَّعون  ُبةمووا المجرُّوون  وم ضووال) وسوعر ة يسوْبون  ووم الةوار علووى وجوووه   وم ُّهانووة ة ذلوم
  يلَّعون بالسعبر  )ذوقوا ُّ  سقر(ة ة

  صورة للةعي  بطرفيه  ) م جةا  ونهر(ة) م ُّقعد صد  عةد ُّليم ُّقتدر(ة ووم

 وم لعظوه الةواع   حتوى الْ  والجوار   وم َّعببور جواُّ   واُّ   ) وم جةوا  ونهر(يلقوم روال) الةعموام واليسور نعي 
ُو  كوَّلم ملقوام رو  اليسور والةعوُّوة  ووم  . هر(بعتع الهوامالمةسواذ ة ة ولوي  لمجورد إيقوا  القافيوة َّجومم كلموة)ن

  جرس اللعأ وإيقا  التعببر !

قاُوت ُّطمو ن ك قريو   ُّقعود القل  والرو  ة نعي  القرذ والتنري  ) م ُّقعود صود  عةود ُّليوم ُّقتودر(ة ة  هوو ونعي 
ون ة و  ال يجمو  علوى نعو  المترقبو . الخوا عون  كوري  ك ُّوننوس بوالقرذ ك ُّطمو ن بوالتم بن ة ذلوم هنهو  المتقوون ة

ال ياُّة ة  من اَّقاه  م العاجلة هُّةوه  وم ايجلوة ة وُّو  اْلُّوان  وم ه وز   يوم خو بن خو ها ُّةه  م الدنيا ك وخو ها
  باْلن  والتنري  ة ي مره ُّونن ك

واْلخوَّ والتودُّبر والنورذ  بوالعز  وَّا اميقا  الهادئ ك  م وَّا الظ  ايُّن ك َّةتهم السورة التم حعلوت حلقاَّهوا وعةد
وووَّه ووم التربيوة الناُّلوة ة َّربيوة العلوي  الْ وي   . . وهرو  ة  وذذا للظو  ايُّون واميقوا  الهوادئ نعو  ورو  هعموق

  ووَّا وو التقدير الدقبق لخالق ك   مم بقدر ك ووو اللطيف الخببر ة ة . القلوذ بمسارذ الةعوس وُّداخ 

 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com


