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َ ده لهد    اْلَحْمد   َْ َ الهَذي َأنَزَل َعَلى َعْبدَدَِ اْلَكََدََ  َلَلدْي َْ د َ  (1) َعَوَجدَ ّلِله ْند   َلِّ َ  ِّ دَد دا  َلدُ لهد  َِ ُ ذدَذَر َأْسسدَ   َُ  َقيَِّمدَ  لَِّ َلَذُ ْْ د  اْلم 

ْي َأْج ا  َحَسذَ   ََلَحََت َأنه َله  َُ َْْ َمل وَن الصه َُ َفيَ  َأَبدا  )َلَ (2) الهَذ  َُ َقَل وا اتهَخَذ ّللاه  3َكَثُ   (4) َلَلدا   ( َلِّ ذَذَر الهَذ 
 

تَده  قصدأ أادحَ  الكهدف    أللهدَ هدو ال ذصد  اللَلدي هده هدذِ السدورة   ه ده القصد  أسدورة الكهدف الَ  ِّف
ل بدد الصددَل    لسدههَ تَده  قصدأ لوسددى لد  ا لهده لب ددهَ قصدأ الَذَدُُ   إددي  ِدَرة  لدى قصدأ يس  ل بلددي   

القص  ل ظي يَْت السورة   ههو لارس هده  حددو لسد  ُُ يْدأ لدُ  هذا لهه نهَ َهَ قصأ ذي الق نُُ   لِّسَل ق 
لددَ  َ قددى لددُ يْددَت السددورة هددو ت لُدد  أل ت قُددي علددى القصدد  هُهددَ   ل لددى جددوار  لل ظددي ع دد  للَ ددأ يْددأ  

القد ين هده الَ بُد   ط ِّقدأ كد ة أل ل ذدى   علدىالحيدَة الَده تصدور ه م دَهدل دَهد الييَلدأ   لب   أ د  القص 
  أَلَصوِّ   

ال قُددة لتصدحي   تصدحي  المحور الموضوعه للسورة لالذي ت ت ط أ  لوضوعَتهَ   لِّدلر حول  سيَقهَ   ههو ألَ
  لذهج الذظ  لال ك    لتصحي  الييي أمُزان هذِ ال قُدة  

  تصحي  ال قُدة فيق ِر بدؤهَ لخََلهَ   هسلَ

أسسددَ ِدد دا لددُ لدندد     لُذدذر بددد ) )الحمدد ل الددذي أندزل علددى عبددِ الكَددَ  للدي َْ دده لدد  عوجدَ   قيمددَ  ال هده
ْلذُُ الذ ُ ْ ملون الصَلحَت أن لهي أج ا حسذَ فيد  أبددا لِّذدذر الدذ ُ قَلوا)اتخدذ ا للددا   لدَ  لدَكثُُ لِّ    الم

   ن ْقولون  ال كذأَ(  كب ت كلمأ تخ ج لُ أهواههي . لهي أ  لُ علي لال آلأَ هي

ربد  هلي مده عمدا ادَلحَ  لقَ  الخََ ))قه) نمَ أنَ أ   لثلكي  وحى  له أنمَ  لهكي  ل  لاحد   همُ كَن   جو لهه
  لال ْ  ك أع َسة رب  أحدا( 

ت المهلدد  بدُُ الددذا لالَمُُدز  َسدَلق البددد  لالخَدَ  هدده  عدان الوحدانيدأ ل نكددَر ال د ك   ل إ دَت الددوحه   لهكدذا
  اإللهيأ لذلات الحواسث  

  سيَق السورة هذا الموضوع ل ات كثُ ة هه اور َِى) لِّلم 

لدُ سلند   لهدَ   لقدد  ندعوا قصأ أاحَ  الكهف ْقول ال َيأ الذ ُ يلذوا ب بهي) ربذَ ر  السمَلات لاألرض لُ هه
  قلذَ  ذا ِههَ  

  حكم  أحدا(   الَ قُي علُهَ) )لَ لهي لُ سلن  لُ لله   لال ْ  ك هه  لهه
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ْلُ لصَح   لهو ْحَلِر) أك  ت أَلذي خلقد  لدُ تد ا  لهه لدُ نه دأ إدي سدواك  إدي قصأ الَذَُُ ْقول ال جه الم
  رجا   لكُ هو ا ربه لال أِ ك ب به أحدا  

خُد  ل الحد    هدو  الوالْدأ الَ قُي علُهدَ))للي تكدُ لد  هيدأ  ذصد لن  لدُ سلن ا للدَ كدَن لذَصد ا   هذَلد  لهه
  إواأَ لخُ  عي َ( 

لهدي   لج لذدَ بُدذهي  ْسدََُبوا ل دهد لدُ ل دَهد الييَلدأ))لِّو  ْقول)ندَسلا ِد كَ ه الدذ ُ  عمدَي   هددعوهي هلدي لهده
  لوبقَ( 

أعَددنَ جهدذي للكدَه ُِّ   نَ الَ قُي على ل هد يخ ))أهحسي الذ ُ ك  لا أن  َخذلا ع َسي لُ سلنه ألليَ  ? لهه
  نزال( 

لهدي أد  علدي   لالدذ ُ  لدي  ذهج ال ك  لالذظ  هََُلى هه اسَذكَر سعَلو الم  كُُ الدذ ُ ْقولدون لدَتصحي  ل ألَ
أمدَ ْ لدي لال  َ ددِا   للدَ ال علدي لد  أد  هلُددع  ْحكدي ال ْستون على لَ ْقولون بب هَن   لهه توجي  اإلنسَن  لى أن

  ألِ   لى ا  

  (آلأَ هي  للدا   لَ لهي أ  لُ علي لاللهل  السورة) )لِّذذر الذ ُ قَلوا)اتخذ ا ه ه

ال  قولذدَ اتخدذلا لدُ سلند  يلهدأ   لدوال ْدستون  لال َيدأ أسدلهَن بدُُ و(لعذددلَ  علدُهي أادحَ  الكهدف ْقولدون) )هد
  قَلوا)ربكي أعلي أمَ لبثَي( )  َسَ لون عُ هَ ة لبثهي هه الكهف ْكلون علمهَ ل)

كلدددبهي    راأ هدددي ن عدددُ عددددسهي رجمدددَ أَللُدددي) )سددديقولون)إاإأإذَْدددَ القصدددأ  نكدددَر علدددى لدددُ  َحددددإو  لهددده
ْ لمهدي  مَقده)ربه أعلدي أ ددتهم . كلدبهي لِّقولون)سد  أ لإدَلذهي -رجمدَ أَللُدي  -لِّقولون)خمسدأ سَسسدهي كلدبهي 

  لال تسَ ت هُهي لذهي أحدا(  , ظَه ا  ال قلُه   ها تمَر هُهي  ال ل ا 

ْقدول) )رحمدأ لدُ  لوسدى َ ْك ف ل  عُ س  تص هَت  الَه أنك هدَ عليد قصأ لوسى ل  ال بد الصَل  عذدل لهه
  رب  للَ ه لَ  عُ أل ي(فيكه األل  هُهَ ل  

 لدى اإلْمدَن لال مده الصدَل   الحييييدأ تصحي  الييي أمُزان ال قُدة   هُ س هه لواض  لَ  قأ   حُث   س الييي هسلَ
  تبه  األنظَر   لَها   لِّصل  لَ عداهَ لُ الييي األرضيأ الدنُوِّأ

 ندَ ج لذدَ لدَ علدى األرض ):ل لال لَ على األرض لدُ  ِّذدأ  نمدَ ج ده لابدَا  لاالخَ دَر   لنهَ َد   لدى هذدَ  هكه
  ا ُدا ج  ا(  علُهَ  ِّذأ لهَ لذبلوهي أ هي أحسُ عما   ل نَ لََعلون لَ
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ْلذدون  ا ألسد  لأرحدي   للدو ألو اإلنسدَن  لدى كهدف خ دُ ضدُ    لال َيدأ لحمدى الكهدف ْقولدون  أادحَ  الم
 لى الكهف  ذ   لكي ربكدي لدُ رحمَد    لِّهُد   هسللا - ال ا  -أ د اعَزالهي لقولهي))ل ذ اعَزلَموهي للَ ْ بدلن 

  لكي لُ أل كي ل هقَ(

لُُ الددنيَ لأهلهدَ اللدَه الحيدَة  وج   لى ال سدول       ليصدب  ن سد  لد  أهده اإلْمدَن   اُد  ل دَل بزِّذدأ لالخهَ 
  ِّدددلن لجهدد    لال ت ددد عُذددَك عددذهي ت ِّددد  ِّذددأ  لال  دده عددُ ا )لااددب  ن سدد  لدد  الددذ ُ  دددعون ربهددي أَللددداة 

 قل د  عدُ ذك ندَ   لات د  هدوِا لكدَن ألدِ  ه طدَ   لقده)الح  لدُ ربكدي همدُ ِدَ  أا لذدَ الحيدَة الددنيَ   لال تهد  لدُ

ْلُ   للُ َِ  هليك  (  هلُ

ْلُ أيْمَند  هده لجد  المدَل لالَدَِ لالزِّذدأ   لكيدف الَذَدُُ تصدور كيدف ْ َدز لقصدأ ادَحبهَ المذدَ    َْ د  المد
ْن   على نسيَن ا) ال ل  اَح   لهو أك د ت أَلدذي خلقد  لدُ تد ا  إدي لدُ نه دأ إدي :ْحدَلِر المذَ خ أَلح    لِّ

  ال قدوة  ال أدَّلِل   ب بده أحددا   للدوال  ذ سخلدت جذَد  قلت)لدَ ِدَ  ا  أِد ك سدواك رجدا ? لكدُ هدو ا ربده لال
ْتُُ خُد ا لدُ جذَد    لِّ سده علُهدَ حسد َنَ لدُ أنَ  ن ت ن  هَصد    السدمَ  أقه لذ  لَال لللدا   ه سى ربه أن  

  ا ُدا  لقَ   أل ْص   لَؤهَ اورا هلُ تسَهي  ل  طل َ  

الددنيَ كمدَ  أنزلذدَِ  ةالحيدَ القصدأ ْ د   لدثا للحيدَة الددنيَ لسد عأ  لالهدَ أ دد ا سهَرهَ))لاضد   لهدي لثده لعقدي
  لكَن ا على كه ِه  لقَدرا(  , ال َِّح لُ السمَ    هَخَلط أ  ن َت األرض   هسا   ه يمَ تذرِل

لال َقيدَت الصدَلحَت خُد  عذدد ربد   , الددنيَ علي  ببيَن للييي الزا لأ لالييي ال َقيأ))المَل لالبذون  ِّذأ الحيَة لِّ قي
  إواأَ لخُ  ألا( 

الددذ ُ لجدددهي بددُُ  القددو  ُُ ال  ددذك  ألندد  للدد    للكددُ  ددذك  ألعمَلدد  الصددَلحأ   لحددُُ ْ دد ض عليدد القدد ن لذل
لدَال   هيند   د س علدُهي لدَ ع ضدِو لدُ  ْ هدِو السد ُ أن  بذه لهدي سددا ْحمدُهي لدُ ْدسجوج للدسجوج هده لقَبده أن

ُ  دَي السدد  د س األلد  ل ال لقوتد  قَل)لدَ لكذده فيد  ربده خُد (  لحدُ) المَل   ألن تمكُُ ا لد  خُد  لدُ ألدوالهي
  لُ ربه   هيذا جَ  لعد ربه ج ل  سكَ  لكَن لعد ربه حقَ(  رحمأ ال   ِّأ))قَل)هذا

ال  ال ل ن لهدي لال قيمدأ  ; نهَْأ السورة ْق ر أن أخس  الخل  أعمَال   هدي الدذ ُ ك د لا أتْدَت ربهدي للقَ د  لهه لهد
الددذ ُ ضدده سدد ُهي هدده الحيددَة الدددنيَ لهددي  أعمددَال يكي أَألخسدد ُِّل ن حسددبوا أنهددي ْحسددذون اددذ َ))قه)هه نذبدد
أتْدَت ربهدي للقَ د  هح هدت أعمدَلهي هدا نيديي لهدي  دو  الييَلدأ  ك د لا ْحسدبون أنهدي ْحسدذون ادذ َ ? ألليد  الدذ ُ

  ل نَ( 

   قُدة  أمُزان ال الييي نَد لحور السورة هو تصحي  ال قُدة   لتصحي  لذهج ال ك  لالذظ    لتصحي  لهكذا

  سيَق السورة حول هذِ الموضوعَت ال  يسيأ هه أِواط لَََأ أ) لِّسُ 
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ْلذُُ السورة أَلحمد ل الذي أنزل على ع َسِ الكََ  لإلنذار لالَ  ُ    ت  ُ  تبدأ ل ندذار الدذ ُ قَلوا)اتخدذ ا  المد
ذهَْدأ  لدى  لال لهذدَ      لَِّلدو هدذا لابدَا  لاالخَ دَر   لال هدو للددا   لتق ِّد  أن لدَ علدى األرض لدُ  ِّذدأ  نمدَ

 نمدوذج إل ثدَر اإلْمدَن علدى أَطده الحيدَة ل خ ههدَ   لااللََدَ   لدى رحمدأ ا هده لهده قصدأ أادحَ  الكهدف  

  ه بَ أَل قُدة أن تم    , الكهف

لجهد     لال  ده   ِّددلن  أَللدداة  ال وط الثَنه بَوجي  ال سول       أن ْصب  ن س  لد  الدذ ُ  ددعون ربهدي لِّبدأ
ْلُ تصدور اعَدزا  القلدي الَذَدُُ لأن ْل ده اللدَهلُُ عدُ ذكد  ا     إدي تَده  قصدأ أدَّلِل   لاسَصدلَِر ليديي  المد

  بَق ِّ  الييي الحييييأ ال َقيأ   ال وط األرض     لِّذَهه هذا

لِّذَهده ببيدَن  . . ل بلدي  الثَلث  َ مُ عدة ل َهد لَصدلأ لدُ ل دَهد الييَلدأ تَوسدههَ  ِدَرة قصدأ يس  لال وط
  أجه ل لو     لى سذأ ا هه  هاك الظَلمُُ   لرحمأ ا ل لهَل  للمذنبُُ

  قصأ لوسى ل  ال بد الصَل  ال وط ال اأ    لقصأ ذي الق نُُ ال وط الخَل    لت له

ْلذُُ ل نذارا للكدَه ُِّ   ل إ َتدَ للدوحه إي ال د ِّ    هلذسخدذ هده  ل عدُ لتذزِّهدَ تخَي السورة أمثه لَ بدأت)ت  ُ ا للم
  ال وط األلل أَلَ صُه)

  الق ين بُُ الَ  ُ  لاإلنذار لذ  الك َر 5 - 1األلل) الدرس

ْلذُُ  ِدد دا الحمد ل الذي أنزل على عبدِ الكََ  للي َْ ه ل  عوجَ   قيمَ   لُذذر أسسَ) لدُ لدند    لِّ  د  المد
لِّذذر الذ ُ قَلوا اتخذ ا للدا   لدَ لهدي أد  لدُ علدي  , أبدا الذ ُ ْ ملون الصَلحَت أن لهي أج ا حسذَ لَكثُُ في 

ْلذدوا تخد ج لدُ أهدواههي    ن ْقولدون  ال كدذأَ   هل لد  أدَخ  ن سد  علدى يإدَرهي  ن لدي كلمدأ لال آلأدَ هي   كبد ت   

علُهددَ ل ندَ لَددَعلون لددَ  , عمدا بهدذا الحددد ث أسدد َ      ندَ ج لذددَ لددَ علدى األرض  ِّذددأ لهددَ لذبلددوهي أ هدي أحسددُ
  ا ُدا ج  ا(     

ال عدوج فيد  لال  , االسدَقَلأ فيد  اسدَقَلأ   لفيد  اد الأ   لفيد  حمدد ل علدى  نزالد  الكَدَ  )علدى عبدِ(بهدذِ بدد 
  .(لدن  الَوا    لال لداراة لال لدالرة) )لُذذر أسسَ ِد دا لُ

الكَدَ    لالحمدد لد  علدى  أندزل و الدذياآلْدأ األللدى تَ د  الم دَلي   هدا لد   هده ال قُددة لال امدوض)ا هد للذدذ
  لُ للد لال ِ ِّ    ل تذزِّل    ولحمد هو عبد ل   هَلكه  ذن عبُد   للي 

عددُ ط ِّدد   إ ددَت  للدد ة ال عددوج لدد     )قيمددَ(     َكدد ر ل ذددى االسددَقَلأ لدد ة عددُ ط ِّدد  ن دده ال ددوج   لالكَددَ 
  االسَقَلأ   توكُدا لهذا الم ذى لت د دا في   
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ْلذُُ لالل ض ْ ملدون الصدَلحَت  الدذ ُ لُ  نزال الكََ  لاض  ا ِّ ) )لُذذر أسسَ ِد دا لُ لدند    لِّ  د  المد
  أن لهي أج ا حسذَ( 

ِدد دا لدُ لدند (  إدي  أسسدَ ظده اإلندذار الصدَر  هده الَ بُد  كلد    ههدو  بددأ أد  علدى لجد  اإلجمدَل) )لُذدذر لِّللدي
ْلذُُ )الددذ ُ ْ ملددون  . .(للدددا ا اتخددذ اْ ددوس  ليدد  علددى لجدد  الَخصددي ))لِّذذر الددذ ُ قددَلو  لبُذهمددَ ت  ددُ  للمدد

  سلُل  ال مله الظَه  المسَذد  لى الواق  األكُد   لإلْمَن الصَلحَت(بهذا القُد الذي َْ ه

 
 
دَ ُْ  له ُْ َعْلديَل َلاَل آَلَأدََ َهْي َكب دَ ْت َكَلَمدأ  َتْخد  ج  َلد دي َأدَ  َلد  َعَلدى ( َهَلَ لهدَ  َأدََخ ن نهْ َسد َ 5اله َكدَذأَ  )َ ن َْق ول دوَن  َ  َأْهدَواَهَهيْ  َله 

َلذ دوا َبَهدَذا اْلَحدَد َث َأَسد َ  ) ْْ ُ   َجَ ْلَذدَ ( َ نهد6َيَإََرَهْي َ ن لهْي    دْي َأْحَسد َلَ نهدَ  (7) َعَمدا   َلدَ َعَلدى اأْلَْرَض َ َِّذدأ  لهَهدَ َلَذْبل دَوه ْي َأ  ه 
َُْهَ َاَ ُ ََعل وَن َلَ َعَل ََ   (8دا  ج    ا  )َل

  ال قُدة) ق يأ ْسخذ هه ك ف المذهج ال َسد الذي  َخذلن  للحكي على أكب  الق ََْ لأخه هَ   إي

  لَ لهي أ  لُ علي لال آلأَ هي(   )

  أِذ  للَ أهظ  أن ْ  وا بهذا القول ألُ  علي   هكذا جزاهَ) همَ

  كب ت كلمأ تخ ج لُ أهواههي  ن ْقولون  ال كذأَ(   )

ههدددو  بددددأ  . ْقولونهدددَ األل دددَن بذظمهددَ هددده ال بددد ة لج سددهَ هددده الذهدد  هددده ت ظيدد  هدددذِ الكلمدددأ الَدده ت ددَ كل 
الكلمددأ الكبُدد ة تمُُددزا ل ددمُ هَ هدده  لَِّ دده أكلمأ)كب ت(لََ دد  السددَل  أَل ددخَلأ لال ظَعددأ لتمددا الَددو بهمددَ  

مدأ تخد ج لدُ أهدواههي خ لجدَ كسنمدَ تذهلد   لُهدَ   لَِّ ده هدذِ الكل االنَ دَِ الَملدأ) )كبد ت كلمدأ( َِّسة هده توجيد 
الكلمدأ  هدذِ لذهَ اندهَعَ )تخ ج لُ أهدواههي(  لت دَرك ل ظأ)أهواههي(أَ سدهَ الخدَ  هده تكبُد  لتذده  لذهَ جزاهَ

إدي تَدوالى الهدَ ان فيمَلدى   ال دي (. . لت ظي هدَ   هَلذدَط  بهدَ ْ دَ  هدَِ هده لقه هدَ األلل أمدَ فيد  لدُ لدد))أهوا  
أهدواههي(  لبدذل  ْ دَ ك نظدي الَملدأ لجد س الل ظدأ هده تصدوِّ  ):الل ظدأ ن ْهبد  علدى المديي هده نهَْدأبهمَ قبده أ

 للذ ده على ذلد  أَلَوكُدد عدُ ط ِّد  الذ ده لاالسدَثذَ ) ) ن ْقولدون  ال كدذأَ()لِّخََر لِّ قي الم ذى لرسي الظه  

لدُ اللُوندأ أَلمدد     لذلد   ِده  "لدَ" كلمأ)) ن(ال كلمأ "لَ" ألن هه األللى ا الأ أَلسكون الواض    لهه ل د 
  الكلمأ الكبُ ة     هذِ لزَِّسة الَ د د هه االسَذكَر   للزَِّسة الَوكُد لكذ 

  الدنيَ لواسَة ال سول على لَ  اقي  لُ قول  لاإلبَا  أَلحيَة 8 - 6الثَنه) الدرس
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عددُ الهدددو    لِّ  ضددوا   أددَلق ينْ دد   اإلنكددَر ْخَطددي ال سددول       الددذي كددَن ْحزندد  أن ْكددذ  قولدد لفيمددَ
  ْ    اإلنكَر ْقول لل سول      ) فيمَ لِّذهبوا هه اله ِّ  الذي ْ لي       أن  لوس بهي  لى الهاك    

ْلذوا بهذا الحد ث   أس َ(و)   هل ل  أَخ  ن س  على يإَرهي    ن لي  

ْلذوا بهذا الق ين  أي ال    للدَ ْسدَح هل ل  قَته ن س  أس َ لحزنَ علُهي    ن لي   أن تحدزن علدُهي لتسسدف    هد
ج لذَِ اخَ دَرا لالَحَندَ ألهلهدَ   لَُبدُُ لدُ  . . لألالس هدعهي هقد ج لذَ لَ على األرض لُ  خ ف للََع   لألوال

  لِّسَح  ن مَهَ   كمَ ْسَح  نعيي اآلخ ة) , ْحسُ لذهي ال مه هه الدنيَ

   هي أحسُ عما(  نَ ج لذَ لَ على األرض  ِّذأ لهَ لذبلوهي أ)

لِّسدكت عمدُ ال  . عمدا ْ لدي   للكذد  َْدزي علدى لدَ ْصددر لدُ الع دَس ه دا   للدَ  َحقد  لدذهي هده الحيدَة وا
  ْحسذون ال مه ها  ذك هي ألن ل هو  الَ بُ  لاض   

يَلدأ سدهحَ قبده  دو  الي هَص   هذِ الزِّذأ لحَولأ   هسَ وس األرض لَ سة لذهَ   لسُهل  كه لَ علُهَ   لنهَْأ
  أج س خ ذَ جدَْ)

  ل نَ لََعلون لَ علُهَ ا ُدا ج  ا(   )

الل ظده   كمدَ  أَ سدهَ الَ بُ  اد الأ   لهده الم دهد الدذي   سدم  كدذل    لكلمأ)ج  ا(تصدور ل ذدى الَدد  لهه
  أن كلمأ)ا ُدا(ت سي ل هد االسَوا  لالصاسة و

ْلذدأ   كيدف تهمديُ تَده  قصدأ أادحَ  الكهدف   هَ د ض نموذجدَ لإلْمدَن هده إي ْإِ  علدى  , أد  الذ دوس الم لتد
  الذَس   لكيف   عى ا هذِ ل   ِّذأ األرض للََعهَ   لتلَس أ   لى الكهف حُُ ْ ز علُهَ أن تعي  أ 

 
 
ُْ يَََْتَذَ َأ ْ  َقيَي َكَن وا َل ََ َ   َحَسْبَت َأنه َأْاَحََ  اْلَكْهَف َلال ه ََْيأ  َ لَ  (9) َع ن َ  ى اْلَكْهَف َهَقَل وا َربهَذدَ يَتَذدَ َلدَُ ْذ َأَلو اْلَ   لهدد 

ددا  ) ُْ َأْلَ َندَ َرَِ َُ َعدَدسا  ) يَذاَنَهديْ  ( َهَ دَ ْبَذَ َعَلدى10َرْحَمدأ  َلَهُِّدْ  َلَذدَ َلد  َأي   ( إ ديه َأَ ْثَذدَه ْي َلدَذْ َليَ 11َهده اْلَكْهدَف َسدَذُ

َُ َأْحَصى َلَمَ َلَبث وا َأَلدا  ) ُْ ُ  َنق    َعَلْي َ ( 12اْلَحْزَب ََْيأن يَلذ وا َبَ بََِّهْي َلَ ْسَنَه ْي ه د و َنَ َسه ي َنْح ْي َه   (13) َأَْلَح َِّ َ نهه 

ْلذأ   لِّقُهَ ال َذأ   لِّ ملهَ أَل حمأ   الذ وس   الم

أصدور ِددَى    األسدَطُ  القصدأ رلاْدَت ِدَى   لأقَلِّدده كثُد ة   هقدد لرست هده أ د  الكَددي القدْمدأ لهده لهده
لنهد ح سدَ   ال لاْدَت لاألسدَطُ   . المسدَيقُ نحُ نقف هُهدَ عذدد حدد لدَ جدَ  هده القد ين   ههدو المصددر الوحُددل 
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أن القدد ين الكد ِّي قدد نهدى عدُ اسدَ ََ  اُد  القد ين هُهددَ    لبخَادأ الَده اندسدت هده الَ َسدُ  بدا سدذد ادحي   
  رجمَ أَللُي   لالَدل لعُ الم ا  هُهَ

ْاللرس هده سدبي نزللهدَ  لقدد     عذهمدَ لعدُ  ] ال سدول لندزلل قصدأ ذي القد نُُ أن الُهدوس أاد لا أهده لكدأ أسد
ْخَبد لن بهدَ ال سدول       لقدد ْكدون هدذا كلد   أسديلأ ال لح   أل أن أهه لكأ طلبوا  لى الُهوس أن ْصدواوا لهدي

علدديكي لذدد  ذي الق نُُ))لِّسددسلون  عددُ ذي القدد نُُ   قه)سددستلو  قصددأ أل أ  دد  اددحيحَ   هقددد جددَ  هدده ألل
أاحَ  الكهدف لثده هدذِ اإلِدَرة   هدذحُ نم ده هده القصدأ لدذاتهَ لهده لاضدحأ  قصأ ذك ا(للكُ لي تَه  عُ

  السورة كمَ بُذَ   أمحور االرت َط

  للخ  قصأ أاحَ  الكهف إي ع ض بداْأ قصَهي 16 - 9الثَلث) الدرس

ألال   إدي ال د ض  اإلجمدَله ط ِّقدأ الَلخدي اله ِّقأ الَه ات  ت هه ع ض هذِ القصأ لدُ الذَحيدأ ال ذيدأ هده   ن
ْ دد ف لددَ هُهددَ لددُ السدديَق   لهدده تبدددأ  هَددوات الَ صددُله أخُدد ا   لهدده ت دد ض هدده ل ددَهد لتَدد ك بددُُ الم ددَهد

  هكذا)

هقَلوا)ربذدَ يتذدَ لدُ لددن   , حسبت أن أاحَ  الكهدف لالد قيي كدَنوا لدُ يَْتذدَ عَ دَ    ذ ألو ال َيدأ  لدى الكهدف  
ددا   ه د بذَ علدى يذانهدي هدهرحمدأ   لهده  ل سدذُُ عددسا   إدي أ ثذدَهي لدذ لي أي الحدزبُُ  الكهدف ذدَ لدُ أل ندَ ِر

  أحصى لمَ لبثوا ألدا  

ال ن لدي  - هَيدأ تلخدي  َْمده القصدأ   لِّ سدي خهوطهدَ ال  يسديأ ال  ِّ دأ   هذ د ف أن أادحَ  الكهدف لهده
ْلذدون   لأند  ضد   علدى يذانهدي  -عددسهي  ال  -سدذُُ ل ددلسة  -أي ندَلوا  - هده الكهدفيللا  لدى الكهدف لهدي ل

هذدَك ه ِّقدَن  ََدَسالن هده ِدسنهي إدي لبثدوا هده الكهدف  كدَن لأنهدي أ ثدوا لدُ رقددتهي الهوِّلدأ   لأند  -ن لدي عددسهَ 
 حصدَ    لأن قصدَهي علدى ا ابَهدَ ليسدت أسعَدي يْدَت ا   لهده اد حَت هدذا  أسق ف  ثدوا لَُبدُُ أي ال د ِّقُُ

  هه إذََِْ لُ الل ا ي لَ ْ وق قصأ أاحَ  الكهف لال قيي  ل  ال ََ ي الكون لُ

سيقصد  ا لذهدَ هدو  لدَ هدذا الَلخدي  الم دوق للقصدأ ْسخدذ السديَق هده الَ صدُه   لِّبددأ هدذا الَ صدُه أدسن لب دد
  هصه الخهَ  هه ال لاَْت المَ َربأ   لهو الح  اليقُُ)

 ذ قدَلوا هقَلوا)ربذدَ ر   قلدوبهي ل سندَهي هددو   لربهذدَ علدىنق  علي  ن سهي أدَلح     نهدي هَيدأ يلذدوا بد بهي  حُ
ال  قولذددَ اتخددذلا لددُ سلندد  يلهددأ   لددوال   ذن السدمَلات لاألرض   لددُ ندددعو لددُ سلندد   لهددَ   لقددد قلذددَ ِددههَ   هدد

سللا هد - ال ا  -لمدُ اهَد و علدى ا كدذأَ ? ل ذ اعَزلَمدوهي للدَ ْ بددلن  أظلدي ْستون علُهي أسدلهَن بدُُ   همدُ
   ذ   لكي ربكي لُ رحمَ    لِّهه  لكي لُ أل كي ل هقَ   , الكهف  لى

  أيلهَلهي كيف(هدو هو الم هد األلل لُ ل َهد القصأ   ) نهي هَيأ يلذوا ب بهي(    )ل سنَهي هذا
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دَمََلاتَ  َعَلدى ق ل دوَبَهْي َ ْذ َقدَل وا َهَقدَل وا َرب َذدَ َر    َلَرَبْهَذدَ ْلَذدَ َ ذا   َلاأْلَْرضَ  السه لَندَ  َ َلهدَ  َلَقدْد ق  دَههَ   َلدُ نهدْدع َو َلدُ س  َِ (14) 

لَندَ  يَلَهدأ  لهدْواَل  ْ اَل  َقْول َذدَ اتهَخدذ لا َلدُ س  َُ اْهََدَ و َعَلدى َْدْست ونَ  َهد د ُْ َأْظَلدي  َلمه َُل َهَمد دْلَهَنَل َبدُِّ َُْهي َأس  ( َلَ َذ 15َكدَذأَ  ) ّللاهَ  َعَلد
َ م وه ْي لَ  لَن َ اله ّللاهَ اْعَََزْل لا َلَ َْْ ب د  ْ  َلك ْي َرب ك ي لَُِّ رهحمَ  لِّ َهُِّْ  َلك ي َهْسل  ُْ  َ َلى اْلَكْهَف َ ذ   ْ َهقَ  ) لَِّ ي لَِّ   (16َأْلَ ك 

الدذي ع هدت   ل َدزة أَإلْمدَن  الحد  ألد هي   )لربهذدَ علدى قلوبهي(هديذا هده إَبَدأ راسدخأ   لهميذدأ  لدى  ددب لن 
لالث دَت   )هقَلوا)ربذدَ ر  السدمَلات لاألرض(    ههدو  ال دز  ذ قدَلوا(    لالييدَ  ح كدأ تددل علدىالدذي اخَدَرت ) 

 لدُ سلند   لهدَ(    ههدو لاحدد بدا ِد ِّ    )لقدد قلذدَ  ذن ِدههَ(    لتََل ندَ الحد  ندعو ر  هذا الكون كل  )لُ

  عُ الصوا    لحدنَ

  ال قُدة) تكوُِّ  لن المذهج الذي ْسلكون  هه لَ َون  لى لَ علي  قولهي فيسَذك لن    لِّسَذك إي

ال  قولذَ اتخذلا لُ سلن  يلهأ   لوال ْستون علُهي أسلهَن بُُ ?(   )   ه

الذ دوس لال قدول   ل ال  علدى هو ط ِّ  االعَقدَس)أن ْكدون لإلنسدَن سلُده قدوي ْسدَذد  ليد    لب هدَن لد  سدلهَن ههذا
  على ا كذأَ ?(    اهَ و  همُ أظلي لمُههو الكذ  ال ذي    ألن  الكذ  على ا) )

أِددا  هده أجسدَلهي    , هَيدأ هذدَ  بددل لوقدف ال َيدأ لاضدحَ اد ِّحَ حَسدمَ   ال تد سس فيد  لال تل دثي      نهدي ل لدى
  أِدا  هه  ْمَنهي   أِدا  هه اسَذكَر لَ علي  قولهي    

الحيددَة   لال بدد لددُ ال دد ار  هده َ    لال للم دَركأتبددُُ اله ِّقدَن   لاخَلددف المذهَددَن   هدا سددبُه  لدى االلَقدد للقدد
الصحيحأ لِّدعوهي  لُهَ   لَِّلقدوا لدَ  َلقدَِ ال سده    نمدَ  أَل قُدة أَل قُدة    نهي ليسوا رسا  لى قولهي هُواجهوهي

 , هدَب هه لسط ظَلي كَه    لال حيدَة لهدي هده هدذا الوسدط  ن هدي أعلذدوا عقُددتهي لجدَه لا الهدو هي هَيأ تبُُ لهي

سدبُه الَييدأ لِّخ دوا ع دَستهي  علدى لهي ال ْهيقون كذل  أن  دارلا القو  لِّ الرسهي   لِّ بدلا لَ ْ بددلن لدُ اآللهدأ
ْ دد لا بدد ذهي  لددى ا   لأن ْخَددَرلا الكهدف علددى  ِّذددأ  أن ل   لاألرجد  أن ألدد هي قدد ك ددف   هددا سدبُه لهددي  ال

  ي) َذَجون بُذه ههي الحيَة   لقد أجم وا أل هي

لِّهده  لكدي لدُ ألد كي  , رحمَد  هدسللا  لدى الكهدف    ذ د  لكدي ربكدي لدُ - ال ا  -اعَزلَمدوهي للدَ ْ بددلن  ل ذ
  ل هقَ    

ال  ال َيدأ الدذ ُ ْ َزلدون قدولهي   لهذَ ْلذدأ   ههد سْدَرهي   لِّ دَرقون  لِّهَد لن   ذك ف ال َي هه ِسن القلو  الم
ال أهلهي   لََِّ سلن لُ  ِّذأ األرض للََع  ال   الذ ُ الحيَة   ه ْسللن  لدى الكهدف ال دُ  الخ دُ المظلدي   هد

ظلُلدأ هسديحأ لمَددة   ) ذ د  لكدي ربكدي لدُ رحمَ (لل ظأ) ذ د (تلقه  ال حمأ ْسَ لجون رحمأ ا   لِّحسون هذِ
 خُوطهدَ لاالن سدَح   هديذا الكهدف ه دَ  هسدي  رحُدي لسدي  تذَ د  فيد  ال حمدأ لتَسد  لال حبوحدأ ظدال السد أ
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ل ن الَددران الصدلدة لَد ق   ل ن  , لتمَدد ظالهدَ   لت دملهي أدَل ه  لاللدُُ لال خدَ       ن الحددلس ال ديقأ لَذدزاح
  . لاالرت َق الوح أ الموالأ لَ ف   هيذا ال حمأ لال ه  لال احأ

  اإلْمَن      ن 

حيدَتهي األرضديأ ?  ن  هده الذدَسقيمدأ الظدواه  ? للدَ قيمدأ اليديي لاأللضدَع لالمددلوالت الَده ت دَرف علُهدَ  للدَ
عَلمددَ تظللددد  ال حمدددأ لال هددد   . أددَل حمُ هذَلدد  عَلمدددَ يخددد  هدده جذ دددَت القلدددي الملمددور أَإلْمدددَن   المدددسنوس

  لاالطميذَن لال ضوان  

  علُهي الذ َس   ا السََر على هذا الم هد   لُ ه  على ل هد يخ  لال َيأ هه الكهف لقد ض   لِّسدل

  تصوِّ  حه لوض هي ساخه الكهف 18 - 17ال اأ ) الدرس

لهدي هده هَدوة لذد     , لت و ال م   ذا طل ت تزالر عُ كه هدي ذات اليمدُُ   ل ذا ا بدت تق ضدهي ذات ال دمَل)
دا   لتحسبهي أْقَظَ ل  ذل  لُ يَْت ا   لُ  هد ا ههو المهَد   للُ ْ له هلُ تَد   لليَ لِ 

 
 

ْمَ  َ َذا َطَل َ  َلَتَ و  َُ ال ه ْذ    َلَ َذا ت تهَزاَلر  َعُ َكْهَ َهْي َذاَت اْلَيَمُ َوةَل لَِّ َْ َمََل َله ْي َهه َه ْي َذاَت ال ِّ ه  ُْ  َذَلد َ  َاَ َبت تهْقَ ض  َلد
َََد َلَلُ ْ ْ َلهْ  َو اْلم ْه َ َلُ َ ْهَد ّللاه  َهه  ددا  ) َهَلُ يَََْت ّللاه َِ ْ َد َل   َلَليَِّ  ل  ََ يْ 17َت َْْقَظدَ  َله ديْ ( َلَتْحَسدب ه  ْي َذاَت  ر ق دوسن   َأ َلن َقلَِّدب ه 

َمََل َلَكْلب ه ي َأََسطن  َُ َلَذاَت ال ِّ يْ  َذَراَعْي َ  اْلَيَمُ َُْهْي َلَولهَُْت َلْذه  ْي ر ْع َ  ) َهَ ارا   َأَْلَوَاَُد َلَو اطهَلْ َت َعَل   (18َلَلم َلْيَت َلْذه 

لدو اطل دت علدُهي لولُدت لدذهي  . مَل   لكلدبهي أَسدط ذراعيد  أَلوادُدرقدوس   لنقلدبهي ذات اليمدُُ لذات ال د لهدي
  ه ارا   للمليت لذهي رع َ( 

لال دم  تهلد   . لَحد ك ل هد تصوِّ ي عَُي    ذقه أَلكلمَت هُيأ ال َيأ هده الكهدف   كمدَ  لَقههدَ ِد ِّط لهو
راسة هده عملهدَ   لال دم  تلد   ظده اإل لتلقده على الكهف هَمُه عذ  كسنهَ لَ مدة   لل  )تزالر(تصور لدلولهَ

  هَََل هي  لى ال مَل لهي هه هَوة لذ     

تَخلده سديَق القصد   الَده أن ْكمده نقده الم دهد ال َُدي ْ لد  علدى لضد هي ذاك أسحدد الَ ليقدَت الق ينيدأ لقبده
  لَوجي  القلو  هه اللحظأ المذَس أ )

لهددي هدده  . أ ددو هَ َلهي أسِدد َهَ لتقدد   لددذهيذلدد  لددُ يْددَت ا(    لضدد هي هكددذا هدده الكهددف لال ددم  ال تذدد)
  لكَنهي ال ْموتون لال  َح كون  
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ددا(    لللهددو لال دال) همدُ اهَددو أتْدَت  . ندَلوس لُ  هد ا ههو المهَد   للدُ ْ دله هلدُ تَدد لد  لليدَ لِ 
ال  لهد  الذدَلوس أسسد َ  الهددو ضده   لجدَ  ضد ْسخدذ ا هقد هدِا ا له  نَلوس  لهو المهَدي حقَ   للُ لي

  لُ أ د هَسَْ   ل  اإللهه هقد أضل  ا  ذن   للُ تَد

فيحسدبهي ال ا ده  . الهوِّلدأ ْم ه السيَق ْكمه الم دهد ال َُدي   لهدي ْقلبدون لدُ جذدي  لدى جذدي هده ندولَهي إي
ْح سدهي   لهدي  أَل ذَ  ق ِّ دَ لدُ أدَ  الكهدف كسند  ذراعي  أَسط -على عَسة الكا   -أْقَظَ لهي رقوس   لكلبهي 

قلي لُ ْهل  علدُهي    ذ  د اهي نيَلدَ كَألْقدَن    َقلبدون لال ْسدَيقظون   لذلد   هه هه هُيَهي هذِ  ثُ لن ال عي
  ا كه ال    ث بهي عَبث   حَى ْحُُ الوقت الم لو    تدبُ  لُ

  أ سنهي لل سول األحداث بُُ  سَيقَظهي لبذَ  المسَد علُهي لتوجي  24 - 19الخَل ) الدرس

  تد  هُهي الحيَة   هلذذظ  للذسم ) لهَسة

 و    قَلوا)ربكي أعلدي أمدَ لبثدَي  أ   أ ثذَهي لَُسَ لوا بُذهي   قَل قَ ه لذهي)كي لبثَي ? قَلوا)لبثذَ  ولَ أل لكذل 
  ن أكدي أ هدَ أ كدى ط َلدَ هليدستكي بد  ق لذد  للَُلهدف لال ْ د هلُذظد    هدَأ ثوا أحددكي بدورقكي هدذِ  لدى المد ذدأ  

  عليكي   جموكي أل ْ ُدلكي هه للَهي   للُ ت لحوا  ذن أبدا     ْظه لا أحدا    نهي  ن

ال ْ  هدون كدي لبثدوا  لهدي السيَق ْحَ   أَلم َجسة هه عد ض القصدأ   في د ض هدذا الم دهد   لال َيدأ ْسدَيقظون   ن
خد ُِّ فيسدسل)كي لبثدَي ? كمدَ ْسدسل لدُ  لدى اآل أحددهي لذدذ أن أسركهدي الذ دَس      نهدي ْ  كدون أعُدذهي   لِّلَ دت

  ْح  أتإَر نو  طوِّه   )قَلوا)لبثذَ  ولَ أل أ    و (و كَن ْسَيق  لُ نو  طوِّه   لال بد أن 

ْلُ هده كده لدَ ْ د ض  - رألا أن  َ كوا هذِ المسسلأ الَه ال طَ ه لرا  ال حدث هُهدَ   لِّددعو أل هدَ ل إي ِدسن المد
نقددوس ه دديأ خ جدددوا بهددَ لددُ المد ذدددأ)  للدددد هي ِددسن عملددده   ههددي جددَ  ون   لأن ْسخدددذلا هدده -لدد  لمددَ َْهلدد  

بورقكي هذِ  لى المد ذأ   هلُذظ  أ هَ أ كى ط َلَ هليستكي بد  ق لذد (     أحدكي )قَلوا)ربكي أعلي أمَ لبثَي   هَأ ثوا
  أطُي ط َ  هه المد ذأ هليستكي أ ه  لذ    هليخَ  أي

 
 

ْي َكيْ َأَ ْثَذَه ْي لَ  َلَكَذَل َ  ْذه  ْي َقََل َقََ هن لَِّ َُْذه  َََسَ ل وا َب َ يْ  َُ َ ْي َهدَْأَ ث وا  َأْعَلدي   َقَل وا َلَبْثَذَ َ ْولَ  َأْل َأْ َ  َ ْو َل َقَل وا َرب ك يْ  َلَبْث َأَمدَ َلَبْثد
ْذد    َيدْسَتك ي َبدَ ْ قَل َهْلَُذظ دْ  َأ  َهدَ َأْ َكدى َطَ َلدَ  َهلْ  اْلَمَد َذدأَ  َأَحدَدك ي َبدَوَرَقك ْي َهدَذَِ َ َلدى دْي َأَحددا  ) لَِّ َََلههدْف َلاَل ْ ْ دَ َ نه َأك  ( 19َلْلَُ

دْي َ ن لا َ نهه  ْي َهده َللهدَََهْي َلَلدُ َْْظَهد   ْي َأْل ْ َ ُدد لك  م دوك  دوا َعَلدْيك ْي َ ْ ج  َُْهْي َلَيْ َلم دوا20َ ذا  َأَبددا  ) ت ْ َلح   َأنه  ( َلَكدَذَلَ  َأْعَثْ َندَ َعَلد

دََعَأ اَل َرِّْدَي َهَُهدَ َ ذْ لَ  َ َحد و َلَأنه السه َََذدََ ع ونَ  ْعدَد ّللاه َُْهي ب ْذَيَندَ   َ  ْي َأْلدَ ه ْي َهَقدَل وا اْبذ دوا َعَلد ُْدَذه  ديْ  َب َُ  رهب ه  َأْعَلدي  َبَهدْي َقدََل الهدَذ 
َهَخَذنه  َاَلب وا َعَلى َأْلَ َهيْ  دا  ) َلَذ ََ ْس َُْهي له   (21َعَل
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ْهي   فيسخددذهي أاددحَ  السددلهَن هددهْحددذر  لهددي  -فيقَلددوهي رجمددَ  المد ذددأ لن أن  ذك ددف ألدد هي لِّ دد ف لخبدد
أل ْ َذدوهي عدُ عقُددتهي أَلَ دذ ي  -الم د كأ و  المد ذدأ بوا هي خَرجُُ على الد ُ ألنهي ْ بدلن  لهَ لاحددا هده

 ْ د  ن أكدي أحددا    نهددي  ن ال سدول أن ْكدون حدذرا ل قدَ) للَُلهددف لال  واددون    لهدذِ هده الَده  َقونهدَ   لددذل 
 لدى ال د ك    اإلْمدَن   جموكي أل ْ ُدلكي هه للَهي للُ ت لحوا  ذا أبددا     همدَ ْ لد  لدُ   تدد عدُ عليكي ْظه لا

  ل نهَ للخسَرة الكب و  

 لأن عَلدأ الدزلُ قدد , كد ت ن دهد ال َيدأ  َذدَجون فيمدَ بُدذهي   حدذرُِّ خدَ  ُُ   ال  ددرلن أن األعدوا  قدد لهكدذا
تلُد ت ل َلمهدَ   لأن المَسدلهُُ الدذ ُ ْخ دونهي  قدد سارت   لأن أجيدَال قدد ت َقبدت   لأن لدد ذَهي الَده ْ  هونهدَ

ال َيدأ الدذ ُ هد لا بدد ذهي هده عهدد الملد  الظدَلي قدد تذَقلهدَ الخلدف عدُ  قصدأ علدى عقُددتهي قدد سالدت سللدَهي   لأن
  لحول ال َ ة الَه ل ت لذذ اخَ َ هي   حولهي لَ َرضأ   حول عقُدتهي   األقَلِّه السلف   لأن

هده السديَق  لَ لكدأ ْسددل السدََر علدى ل دهدهي هده الكهدف لُ هد  علدى ل دهد يخد    لبدُُ الم دهد ُ هَدوة لهذدَ
  الق ينه  

ْلذُُ أ دد أن لن هدي ْلذدون   ههدي ِدد دل الح دَلة أَل َيدأ المد ألد هي بدذهَ  أحددهي  انك دف أن أهده المد ذدأ الُدو  ل
  لذذ عهد أ ُد   بد ذهي     لع ف الذَس أن  أحد ال َيأ الذ ُ ه لال  ا  اله َ

قددد ل دى علُهددَ ال هددد  المد ذدأ أ ددد أن أْقددُ  لدُلهي أن -أن نَصدور ضددخَلأ الم َجددسة الَده اعَدد ت ال َيدأ  للذدَ
هوند  لجدوس ْ دد ل ده  لمدَ  ذك لند  لال ل ده  لمدَ ْ    هلدي الهوِّه لذذ أن هَرقوهَ   لأن الدنيَ قد تبدلت لُ حولهي

لأنهي أعَوبأ هه نظ  الذَس لحسدهي   هلدُ ْمكدُ أن ْ دَللوهي ك  د   . الق لن  و لأنهي لُ جُه قدْي ل ت علي 
ههدي أِد    , كه لَ   بههي أَُلهي لُ ق اأَت لل َلات لل َع  لعَسات لتقَلُدد     كلد  قدد تقهد  لأن عَس ُُ  

  . هَُوهَهي ي ا لُ هذا كل أَلذك و الحيأ لذهي أَألِخَ  الواقعيأ     هُ حمه

خددَرج الكهددف  لالذددَس أن نَصددور هددذا كلدد    ألددَ السدديَق الق يندده في دد ض الم ددهد األخُدد    ل ددهد لهددَتهي   لذددَ
لاجيدَل   لِّ هدد ل َِد ة  لدى ال بد ة  ذكد اهي  َذدَ عون هده ِدسنهي)على أي س دُ كدَنوا   لكيدف ْخلددلنهي لِّح ظدون 

  المسَقَة لُ هذا الحَسث ال َُي)

بُدذهي ألد هي   هقدَلوا)ابذوا   َذدَ عون  لكدذل  أعث ندَ علدُهي لي لمدوا أن لعدد ا حد    لأن السدَعأ ال رِّدي هُهدَ    ذ)
  أل هي)لذَخذن علُهي لسَدا(  على علُهي بذيَنَ ربهي أعلي بهي   قَل الذ ُ البوا

ال  ال َيدأ هده ساللَهدَ علدى ال  دث أمثده لاق ده ق ِّدي  ن  لدى الذدَس ق ديأ  ْقد   لحسدوس   ال بد ة هده خَتمدأ هد
لعلددى هدذا الذحددو أ ددث ا ال َيددأ لددُ  . . هُهدَ ال  دث   في لمددوا أن لعددد ا أَل  ددث حد    لأن السددَعأ ال رِّددي

  نولَهي لأعث  قولهي علُهي  
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 لددُ عقُدددة   لقددَل عليدد  أ دد  الذددَس) )ابذددوا علددُهي بذيَنددَ(ال ْحدددس عقُدددتهي )ربهددي أعلددي بهي(لبمددَ كددَنوا لقددَل
علدى ط ِّقدأ الُهدوس لالذصدَرو هده  , ل بدد أادحَ  السدلهَن هده ذلد  األلان) )لذَخدذن علدُهي لسَدا(لالمقصدوس

ْصذ  الُو  لُ ْقلدلنهي لُ المسدلمُُ لخدَل ُُ لهددو ال سدول  لكمَ اتخَذ الم َبد على لقَب  األنبيَ  لالقدْسُُ  
  لاَلحُهي لسَجد "  لالذصَرو   اتخذلا قبور أنبيَ هي  الُهوس       " ل ُ ا

   َذَقلون  الذَس على عَسة -السََر على هذا الم هد   إي   ه  لذسم  الَدل حول أاحَ  الكهف  لِّسدل

 
 

يْ  َسدَيق ول ونَ  ده  ْي َلَِّق ول دوَن َخْمَسدأن َسََسس  دْي َكْلدب ه  يْ  َإَاإَدأن رهاَأ  ه  يْ َرْجمدَ  َأَْلَلُْدَي َلَِّق ول دوَن َسدْ َ أن َلإَدَلَ  َكْلدب ه  ْي َكْلدب ه  بَِّده  ق ده ذ ه  ره
دْي َ اله َقَلُدهن َهدَا ت َمدَرَ  دَ َْْ َلم ه  َتَهي له ْي َأَحددا  ) َهدَُهيْ  َأْعَلدي  َأَ دده دْذه  ََْ َت َهدَُهي لَِّ ُه َلَ دْه َل  َلاَل  (22َ اله َلدَ ا  َظدََه ا  َلاَل َتْسد َتق دوَل

َُ َربَِّده ّللاه   ( َ اله َأن ََْ دَ َ 23َ نِّده َهََعدهن َذَلدَ  َاددا  ) بهدَ  َ َذا َنَسدَُت َلق دْه َعَسدى َأن َ ْهدَدَ  ددا   أَلَْقدَ  َ  َلاْذك د  ره ُْ َهدَذا َرَِ َلد
(24)  

أ د جُده   حَدى تَ دخي لتَحدول    جُا لاألخ َر   لِّزِّدلن هُهَ لِّذقصون   لِّ ي ون  لُهَ لُ خيَلهي ال لاَْت
  كلمَ ل ت الق لن) احدالو  لتكث  األقَلِّه حول الخب  الواحد أل الحَسث

سد  أ لإدَلذهي كلدبهي   :لِّقولدون  رجمدَ أَللُدي   -سديقولون)إاإأ راأ هدي كلدبهي   لِّقولون)خمسدأ سَسسدهي كلدبهي )
   ال ل ا  ظَه ا   لال تسَ ت هُهي لذهي أحدا(    هُهي قه)ربه أعلي أ دتهي   لَ ْ لمهي  ال قلُه   ها تمَر

سد  أ   أل أكثد    لألد هي  أل َ ه لرا ِ   ل ن  ليسدَوي أن ْكوندوا إاإدأ أل خمسدأالَدل حول عدس ال َيأ ال ط ههذا
تثبَدوا لدُ الحدَسث عذدد لقوعد  أل لدُ رلا َد  الصدحيحأ    الدذ ُ لوكول  لى ا   لعلمهي عذد ا   لعذدد القلُلدُُ

 ُ    لدذل   وجد  القد ينحدول عددسهي   لال بد ة هده ألد هي حَادلأ أَلقلُده لبدَلكث الهوِّده هدا ضد لرة  ذن للَددل

تم ديَ لد   . ِدسنهي      لدى تد ك الَددل هده هدذِ الق ديأ   ل لدى عدد  اسدَ ََ  أحدد لدُ المََدَسلُُ هده ] ال سول
أال ْق دو المسدلي لدَ لدي  لد  أد  علدي لإُد   لهده لذهج اإلسا  هه ايَنأ الهَقأ ال قليأ أن تبدس هه اُ  لَ ْ ُدد  

  الموكول  لى علي ا   هلَُ ك  لى علي ا   اللُي لُ   لهذا الحَسث الذي طوِا الزلُ هو

ْقد  فيد    هَإلنسدَن  للدَ الذهه عُ الَدل هه اُي المَضه     س الذهه عُ الحكي على اُي المسَقبه لبمذَس أ
  ال  دري لَ ْكون هه المسَقبه حَى ْقه  ب أي في )

عسددى أن  هددد ُ ربدده :لقدده لاذكدد  ربدد   ذا نسددُت   - ال أن ْ ددَ  ا  -لال تقددولُ ل دده ) نه هَعدده ذلدد  ادددا )
دا(      ألق   لُ هذا ِر
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لسدبه ْحَدي لدَ لرا   اللُدي كه ح كأ لكه نسلأ   به كه ن   لُ أن َس الحه   ل هون أيراسة ا   لسدَف  ن
ا ْقده لعقلد  لهمدَ علدي قَاد  كلُده   هد ; المسددل اللحظدأ الحَضد ة   لعدُُ اإلنسدَن ال تمَدد  لدى لدَ لرا  السدَ 

  لأسََر اُي ا سلن ال واقي   ا  نسَن) نه هَعه ذل  ادا   لادا هه اُي

 ولدَ بُدو    لحظدأ بلحظدأ  ْعدي  ل ذى هذا أن ْق د اإلنسَن   ال ْ ك  هه ألد  المسدَقبه لال  ددب  لد    لأن للي 
ي لحسدَ  الم دُيأ الَده أن ْحسدي حسدَ  اللُد ل ذدَِ   لأال ْصه لَضه حيَتد  أحَضدِ  لقَبلد      كدا   للكدُ

ا على لَ ْ ز    لِّسَ    أن  دد ا هدوق  ددِ   هدا ْسدَ  د أن ْكدون  أم ُيأ تدبِ    لأن ْ ز  لَ ْ ز  لِّسَ ُُ
لدي ْحدزن للدي  يدسس    سبد  اُد  تددبُِ    هدين لق دأ ا  لدى لدَ اعَدز  هبهدَ   ل ن جد ت ل دُيأ ا ألُد  لدَ تدبُ  ل

  خُ ا  ألن األل  ل ألال لأ

لأند  ال ْملد   ال لدَ ْمددِ ا  , ا اإلنسَن للُدب    للكدُ لي د   أند   نمدَ ْ كد  بَيسدُ  ا   لِّددب  بَوهُد  هلي ك 
ت اخ   أل ضد ف أل هَدور   بده علدى ال كد  ْمددِ أَلثقدأ لالقدوة  أل أ  لُ ت كُ  لتدبُ    للُ  دعو هذا  لى كسه

 لالهمسنُذدأ َ  اللُدي عدُ تددبُ  ل اُد  تددبُِ    هلَُقبده ق دَ  ا أَل ضدىانك ف س هيذا لاالطميذَن لال زِّمأ  

  لاالسَسا    ألن  األاه الذي كَن لَهوال ل  هك ف عذ  السََر  

لِّددب    لال ْحدد   ْ كد  هدو المدذهج الدذي ْسخدذ أد  اإلسدا  قلدي المسدلي   هدا ْ د   أَلوحددة لالوح دأ لهدو هدذا
ْ  دده لِّخ دد    بدده   قددى هدده كدده أحوالدد   لهددو لِّددذَ    لال ْسَ دد   القذددوط لاليددسسأددَلل لر لالَ هدد  لهددو ْ لدد  

   َِْ   لسلمَ أق َ   لقدِر   اُ  لَ ه  لال قذوط   لَوفيق  لَصا أَّلِل   قوَِّ أَالعَمَس علي    َِك ا

  لاذك  رب   ذا نسُت(     ذا نسُت هذا الَوجي  لاالتََِ هَذك  رب  لارج   لي   )

 
 

لا َتْس َ  ) ث واَلَلبَ  َُ َلاْ َساس  دَمََلاَت َلاأْلَْرَض َأْأَصد ْ  ّللاه   ( ق هَ 25َهه َكْهَ َهْي َإَاَث َلَيأَل َسَذُ  َأد َ  َأْعَلدي  َأَمدَ َلَبث دوا َلد   َاُْدي  السه

ْكَمد َ  لَندَ  َلدُ َلَلدهَِّل َلاَل ْ ْ دَ ك  َهده ح  دُ س  دي لَِّ لَ َلاْتده  َلد (26) َأَحددا   َلَأْسدَمْ  َلدَ َله   َ أ لَحدَه َ َلْيدَ  َلدُ َكََدََ  َربَِّدَ  اَل ل َبددَِّ

َََحدا  ) َلَكَلَمََت َ  لَنَ  ل ْل َد َلُ س  ََ   (27َلَلُ َت

دا(    لُ هدذا الدذهج الدذي ْصده القلدي سا مدَ) هده كده لدَ  هدي  , أدَّلِل لقه)عسى أن  هد ُ ربه ألق   لُ هذا ِر
  أ  لكه لَ  َوج   لي   

لاسدَوا  عليد  هده  الدا مدأ ق  (للداللأ علدى ارت دَع هدذا الم تقدى   لضد لرة المحَللدأكلمأ)عسدى(لكلمأ)أل لتَه 
  جمي  األحوال  

  لدة لبثهي هه الكهف 26 - 25السَسس) الدرس
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  :اليقُُ هذَ لي نكُ ن لي)كي لبث ال َيأ هه الكهف   هلذ  ه  اآلن لذ  ه  على لج  ل لى

لاألرض   أأصد  أد   السدمَلات لا تسد َ   قده)ا أعلدي أمدَ لبثدوا لد  اُديهده كه هدي إاإمَ دأ سدذُُ   لا ساس للبثدوا
  لأسم     

سد حَن    هدا  ! أسدم   هو هصه الخهَ  هه أل هي   ْق ِر عَلي اُي السمَلات لاألرض   لَ أأصِ    للدَ ههذا
  جدال أ د هذا لال ل ا   

  توجي  لل سول أَإلسَمسَك أَلق ين 27ال اأ ) الدرس

سلند  لدُ للده   لال  لدُ علدى القصدأ أديعان الوحدانيدأ الظدَه ة األإد  هده سدُ  القصدأ لأحدداإهَ) )لدَ لهدي لِّ قدي
  ْ  ك هه حكم  أحدا(   

 -ال ْستيد  ال َطده  الدذي لهدو الحد  -ال سول        لى تالة لَ ألحَِ ربد   ليد    لفيد  هصده الخهدَ   لبَوجي 
)  لي   حمَِ   لقد ه لاالتََِ  لى ا لحدِ   هلي  لُ حمى  ال   أاحَ  الكهف ه ملهي ب حمَ  لهدِا

  لَ ألحى  لي  لُ كََ  رب  ال لبدل لكلمَت    للُ تَد لُ سلن  للَحدا     لاته

هده القد ين   لد   القصد  تذَهده القصدأ   تسد قهَ لتَخللهدَ لت قبهدَ تلد  الَوجُهدَت الَده لدُ أجلهدَ ْسدَق لهكدذا
  الد ذه لال  ض ال ذه هه السيَق  الَذَس  المهل  بُُ الَوجي  

  الوحدة لقدلأ الَذَُُ الموضوع)تق ِّ  الييي أمُزان ال قُدة لقصأ اَحي 46 - 28الثَنيأ) الوحدة

لليسدت هده الَدَِ   لليسدت  , الددرس كلد  تق ِّد  لليديي هده لُدزان ال قُددة    ن اليديي الحييييدأ ليسدت هده المدَل هدذا
 ن هدذِ كلهدَ قديي  ا  دأ لقديي  ا لدأ   لاإلسدا  ال  . .  ذ لالمََع هه هذِ الحيدَةهه السلهَن   كذل  ليست هه اللذا

 لذهَ اَْأ لحيدَة اإلنسدَن   همدُ ِدَ  أن  َمَد  بهدَ هلَُمَد    للكدُ لُدذك  ا َْ ه ْح   الهُي لذهَ   للكذ  ال

  . أأقىأن ي بهَ   للي كِ  على الذ مأ أَل مه الصَل    هَل َقيَت الصَلحَت خُ  ل  الذي

  لِّهمه  بدأ بَوجي  ال سول       أن ْصب  ن س  ل  الذ ُ  ََهون  لى ا   لأن ْل ه لهو

 
 

دي َأَْلَلدَداَة َلاْلَ َ دهَِّ  َلاْاَب ْ  َُ َ ْدع وَن َربهه  ْي ت َ ِّدد  َ َِّذدَأ اْلَحَيدَةَ    َ ِّدد لنَ  َنْ َسَ  َلَ  الهَذ  َلاَل  ْنَيَالدد   َلْجَهد   َلاَل َتْ دد  َعَُْذدََك َعدْذه 
ُْ َأْاَ ْلَذَ َقْلَ    َعُ َذْكَ َندَ َلاتهَ د َ  ِ  ه   طدَ  ) َهدَواِ   ت َهْ  َل دَ 28َلَكدََن َأْلد   َِ بَِّك دْي َهَمدُ  َلُ ( َلق دَه اْلَحد   َلدُ ره ْْ دَ   َهْلُ د َِ َلَلدُ 
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َُ َندَرا   دَ اَسق َهَ َأَحدَطَ  َهْلَيْك  دْ  َ نهدَ َأْعََدْدَنَ َللظهدََلَمُ َََلُث وا ْ َلدَإ وا َأَمدَ  َكَْلم ْهدهَ  َبَهدْي س  دَ ا    َْْ دَوي  َلَ ن َْْسد دوَِ َبدْيَ  ال ه اْلو ج 
َُ 29َلَسَ ْت ل ْ َتَ قَ  ) َُ َعَما   يَلذ وا ( َ نه الهَذ  ُْ َأْحَس ََلَحََت َ نهَ اَل ن َ ي   َأْجَ  َل   (30) َلَعَمل وا الصه

لُ لَل لعدزة للَدَع   لاآلخد   ألته قُُ لثا رجلُُ)أحدهمَ ْ َز أمَْل لون عُ ذك  ا   إي ْ    لل  ِّ الذ ُ
ْ قي أمثه ْ    للحيَة الددنيَ كلهدَ   هديذا هده قصدُ ة  إي ْ َز أَإلْمَن الخَل    لِّ جو عذد رب  لَ هو خُ   

 لحيددَة الدددنيَ  لِّذَهدده لددُ ذلدد  كلدد  بَق ِّدد  الحييقددأ ال َقيددأ))المَل لالبذددون  ِّذددأ ا .  ا لددأ كَله دديي تددذرِل ال ِّددَح

  الصَلحَت خُ  عذد رب  إواأَ لخُ  ألا(    لال َقيَت

  ال قُدة ال قَ  ل  الصَلحُُ لت ك الكَه ُِّ لل ن الذَس على أسَس 29 - 28األلل) الدرس

ت ِّدد  ِّذدأ الحيدَة الددنيَ    عذهي لااب  ن س  ل  الذ ُ  دعون ربهي أَللداة لال  ه   ِّدلن لجه    لال ت د عُذَك)
ْلُ   للدُ  ألدِ  ال ته  لُ أا لذَ قل   عُ ذك نَ   لات د  هدوِا لكدَنل  ه طدَ   لقده)الح  لدُ ربكدي   همدُ ِدَ  هلُد

  َِ  هليك  (   

ْلذُُ أنهدَ نزلددت هده أِدد اف قد ِّ    حددُُ طلبدوا  لددى ال سدول       أن ْهدد س هقد ا   د لي  لددُ ألثدَل بددال  المد
أل أن َْ دده لهددي لَلسددَ اُدد   . قدد ِّ   ْمددَن رؤلس لاددهُي لعمددَر لخ ددَ  لابددُ لسدد وس  ذا كددَن ْهمدد  هدده

ال  الذ     ألن علُهي ج َأَ ت وح لذهَ ْذي السَسة لُ كب ا  ق ِّ  و را حأ لَل  ه   ال  ق   هَ

لجده) )لاادب  ن سد   عدز أن ال سدول       طمد  هده  ْمدَنهي هحدإَد  ن سد  فيمدَ طلبدوا  ليد    هدسنزل ا لِّد لو 
الحييييدأ   لتيديي المُدزان الدذي ال ْخهده     اليديي اة لال  ده      (أنزلهدَ ت لدُ عدُلد  الدذ ُ  ددعون ربهدي أَللدد

ْلُ للُ َِ  هَإلسا  ال  َملد  أحددا   لال  دزن الذدَس أمدوا ُِّ الََهليدأ األللدى   (هليك   لب د ذل  )همُ َِ  هلُ
  تييي للذَس لُزانَ اُ  لُزان    جَهليأ لال أْأ

هدَّلِل ادَ َهي    . .(لجهد  تسدَ َه )لد  الدذ ُ  ددعون ربهدي أَللدداة لال  ده   ِّددلن  لاادب  ن سد (    ال تمده لال)
رضَِ   للَ  بَلون  أجه لأعلى لدُ كده لدَ  بَ يد    ال  ََهون  لي  أَللداة لال  ه   ال  َحولون عذ    لال  بَلون 

  طا  الحيَة  

ال    ادَحبهي لجَلسدهي لعلمهدي   ه دُهي الخُد    ل  اادب  هَلددعوات ال  . الددعوات علدى لدثلهي تقدو ن سد  لد  هد
األت دَع   للدُ ْ َذقونهدَ ليحققدوا بهدَ األطمدَع    بهدَ تقدو  علدى لدُ ْ َذقونهدَ ألنهدَ اَل دأ   للدُ ْ َذقونهدَ ليقدوسلا

لدذهي لت دَع و  نمدَ تقدو  الددعوات بهدذِ القلدو  الَده تََد   لدى ا خَلصدأ  ت دَ ي  للََُ لا بهدَ هده سدوق الددعوات
   له جَهَ لال لََعَ لال انَ َعَ    نمَ تبَله لجه  لت جو رضَِ  ت ال ل   

الحيدَة الَده ْسدَمَ  بهددَ  لظدَه  لال ت دد عُذدَك عدذهي ت ِّدد  ِّذدأ الحيدَة الددنيَ(    لال  َحدول اهَمَلد  عدذهي  لدى)
دعون ربهدي أَللدداة األهد  ال دَله الدذي  َهلد   ليد  لدُ  د ذلد  أاحَ  الزِّذأ   ههذِ  ِّذأ الحيَة)الدنيَ(ال ت ت د   لدى

  لال  ه   ِّدلن لجه   
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ْهلبدون لدُ تمُُدز بُدذهي  فيمدَ لال تهد  لدُ أا لذدَ قل د  عدُ ذك ندَ   لات د  هدوِا   لكدَن ألدِ  ه طدَ(    ال ته هدي)
لدُ الدوا هي   لخ  دوا لدُ تلد  الهَلدَت المَ دَلخأ    لخ  دوا لبُُ ال ق ا    هلو ذك لا ا لهدَلذوا لدُ كب ِّدَ هي  

 هه ظل  ال ؤلس   لأحسوا راأهأ ال قُدة الَه ْص   بهَ الذدَس  خدوة   للكدذهي تَسَلو  لا جال ا الذيلاسَ    

ضدَ   ال ْسدَح   ال  سد    َ  دون أهدوا هي   أهدوا  الََهليدأ   لِّحكمدون لقَ يسدهَ هده الع دَس   ههدو لأقدوالهي  نمدَ
  اإلا َل جزا  لَ ا لوا عُ ذك  ا  

 لقدييههدذِ قديي  ا  دأ   . جدَِ ي بدُُ الد ؤلس ألدَ  ا   هدا ت َضده بُذهدَ أمدَل لال نسدي لالجدَ  اإلسدا  ليسدو  لقدد

عذدد ا  دو ن أقددر اتََههدَ  ليد  لتَ سهدَ لد    للدَ عددا هدذا ههدو  للكَنهدَ  ا لأ    نمَ الَ َضه أمكَنهَ عذدد ا  
  لال هان   لالس   الهوو 

ل لدى أبذَ د    ل لدى لََعد   , لَلد  أا لذدَ قل د  حدُُ اتَد   لدى ذاتد    ل لدىلال تهد  لدُ أا لذدَ قل د  عدُ ذك ندَ(    )
دهوات    هلدي ْ دد هده قل د  لَسد  ل   الدذي ْ دَله بهدذِ ال دوااه   لَِّ لهدَ اَْدأ حيَتد  ال جد    لالقلدي للذا دذِ ِل

ا  أعددِ  دْد    لِّلقدى لدَ ا ا لأ   لِّمله ل  فيمَ هو في    حَى ت لدت األْدَ  لدُ بدُُ هُزِّدِ ْل ه عُ ذك  ا  
  أللثَل  الذ ُ ْظلمون أن سهي   لِّظلمون اُ هي)

ْلُ للُ َِ  هليك  (   )   لقه)الح  لُ ربكي   همُ َِ  هلُ

هه ط ِّقد  قيمدَ ال عدوج فيد   ْسُ  ال زة   لبهذِ الص احأ   لبهذِ الص الأ   هَلح  ال  ذثذه لال  ذحذه    نمَ بهذِ
ْلُ  ِّحَ ال لدالرة في    همُ َِ   قوَِّ ال ض ف في    ا للدُ ِدَ  هليك د    للدُ لدي ْ َ د  الحد  هلُدذهي  هلُ

عذد ا ها لََللأ على حسَ  ال قُدة   للُ لدي ْحدُ هَلَد  لِّهدَلُ لدُ  لُ   للُ لي َْ ه هوِا ت  َ لمَ جَ 
  جال ا ها حَجأ أَل قُدة  لي    ألَ  كب َِّ  

لال قُددة ال ت َدز لال  . ال دَلمُُ ى ََْلده هُهدَ    نمدَ هده للد  ل   وا اذده عدُال قُدة ليست للكَ ألحدد حَد  ن
ْلذُُ الددذ ُ  ْسخددذلنهَ تذَصدد  أمددُ ال   ِّدددلنهَ لددذاتهَ خَلصددأ   لال كمددَ هدده بددا تحددوِّ    لالددذي  َ هدد  عددُ المدد

    ِّدلن لجه  ال   جى لذ  خُ  لإلسا  لال المسلمُُ   لال  ه  دعون ربهي أَللداة 

ْلذُُ لعذا  الكَه ُِّ 31 - 29الثَنه) لدرسا   بُُ نعيي الم

ْلذُُ هه ل هد لُ ل َهد الييَلأ) إي   ْ  ض لَ أعد للكَه ُِّ   للَ أعد للم

الوجددِو   بددي  ال دد ا   ْ ددوي   نددَ أعَدددنَ للظددَلمُُ نددَرا أحددَط بهددي سدد اسقهَ   ل ن ْسددَلُثوا ْلددَإوا أمددَ  كَلمهدده)
أجد  لدُ أحسدُ عمدا   ألليد  لهدي جذدَت عددن  ن دي  لعملدوا الصدَلحَت  ندَ اللسدَ ت ل ت قدَ    ن الدذ ُ يلذدوا 

لُ ذهدي   لِّل سدون إيَأدَ خ د ا لدُ سدذدس ل سدَب ق   لَكيدُُ  أسَلر تَ ي لُ تحَهي األنهَر   ْحلون هُهَ لُ
  الثوا  لحسذت ل ت قَ(  ن ي هُهَ على األرا    
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لال تسددَل ق  لذددَ  , إلْقَسهددَ َ     ههدده ال تحَددَج  لددى جهددد نددَ أعَدددنَ للظددَلمُُ نددَرا(    أعدددسنَهَ لأح دد نَه)
كدُ   فيكدون    ال أن الَ بُد  هذدَ بل  )اعَددنَ( لقه :اإلراسة إلعداسهَ و لل  أن خل  أي ِه  ال ْقَ ه  ال كلمأ

  لاألخذ الم َِ   لى الذَر الم دة المهيسة لاسَي َل و , لاالسَ داس ظه الس عأ لالَهُْ

لال لهمد  هده لذ دذ  . لاإلهدات اسق ْحيط أَلظَلمُُ   ها سبُه  لدى الهد     لال ألده هده الذَدَةنَر ذات س   لهه
  تهي لذ  نسمأ   أل ْكون في  اسَ لاح و

لكَلصد د السدَخُ هده قدول  , قول اسَلَإوا لُ الح ِّ  لالظمس أاُثوا     أاُثوا أمَ  كدرسي الزِّت الملله هه هين
بدي  ال د ا (الذي ْلدَث أد  الملهوهدون لدُ ) تََ عد  هكيدف أدَلحلوق لال هدون الَدهو ْ دوي الوجدِو أدَلق   لذهدَ 

لارت َق لاالتكَ    لهه ذكد  االرت دَق هده سد اسق الذدَر تهكدي ل ِّد    همدَ  لكَنَ الح ِّ  و لَِّ لسو  الذَر لس اسقهَ
هذَلد  هده الَذدَن  الصدَلحَت لدوالارت َق    نمَ هي لاَِوا  و للكذهَ لقَبلأ ل  ارت دَق الدذ ُ يلذدوا لعم هذَل  هي

ََن ََِن و       ِل

ال  كذل   ذا الذ ُ يلذوا لعملدوا الصدَلحَت هده جذدَت عددن   لإلقَلدأ   لبُذمَ لدُ تحدَهي األنهدَر أدَل ي  تَد ي  ه
  لَكيُُ هُهَ على األرا  (لهي راهلون هه) لبهَأ المذظ  لاعَدال الذسيي   لهي هذَل  لارت َق حقَ

 
 

َ ي َلُ َتْحَََهي  اأْلَْنَهَر  لَ  أ ْلَلَي َ  َْ ْي َجذهَت  َعْدنَل َت دُ ْ َحلهْونَ  ه  ْ د ا  لَِّ وَن َإَيَأدَ  خ  ُْ َأَسََلَر َلُ َذَهيَل َلِّْلَ س  دذد سَل  َهَُهَ َل  س 

َُ َهَُهدَ َعَلدى اأْلََراَ دَ  َنْ دَي الثهدَوا    َهَكَيدُ ََْبَ قَل ل  دَذْت  َلَ ْسد َُ َجَ ْلَذدَ( َلاْضدَ ْ  31ل ْ َتَ قدَ  ) َلَحس  ُْ َلد دَثا  رهج  دي له  أَلََحدَدَهَمَ  َله 

ُْ َأْعَذدَ َل َلَحَ ْ َذَه َمدَ َبَذْخدهَل َلَجَ ْلَذدَ َُ َلد ُْ َمدَ َجذهََد َُْذه  َُ يتَدْت أ ك َلَهدَ َلَلدْي َتْظَلديْ 32َ ْرعدَ  ) َب ُْ ذهََد ََ ْ َندَ  َلْذد    ( َكْلََدَ اْل َه ُْيَ  َلَه د َِ
َمَ َنَه ا  ) ِ  َأَندَ َأْكثَد   َلذدَ  َلدَال  َلَأَعدز   َهَقدَلَ  ََن َلد   َإَمد ن ( َلَكد33َخَاَله  َلَسَخدَه َجذهََد   َله دَو  (34) َنَ د ا   َلَصدََحَ َ  َله دَو ْ َحدََلر 

ُ  َأن َسست  35َهدَذَِ َأَبددا  ) َتَبُددَ  َظدََلين لََِّذْ َسدَ  َقدََل َلدَ َأظ د دََعَأ َقََ َمدأ  َلَلدَيُ ر  ُ  السه ْذَهدَ  َلدى َ  ( َلَلدَ َأظ د َربَِّده أَلََجدَدنه َخُْد ا  لَِّ
ِ  َأَكَ ْ َت َأَلهدَذي َخَلَقدَ  َلدُ ت دَ ا َل إ ديه َلدُ ن ْهَ دأَل  َله وَ  ( َقََل َل   َاََح     36ل ذَقَل َ  ) دا  ) إ ديه  ْ َحََلر  ( لهَكذهدَ ه دَو 37َسدوهاَك َرج 

َ ك   ِْ دَ  ّللاه  ( لَ 38َأَحدا  ) َبَ بَِّه ّللاه  َربَِّه َلاَل أ  َِ َََ  ق ْلَت َلَ  َ َ ن ت دَ َن َأَندَ َأَقدهه َلذدَ  َلدَال   اَل  َلْواَل َ ْذ َسَخْلَت َجذه ق دوهَة َ اله َأدَّلِله
َُْهدَ (39) َلَلَلددا   دُ َجذهََدَ  َلِّ ْ َسدَه َعَل َُ َخُْد ا  لَِّ َتَُ ْْ ْسدَ َنَ   َهَ َسدى َربَِّده َأن   د َ ْصدَ َ  َادَ ُ ح  دَمََ  َه َُ السه د ( َأْل 40دا  َ َلقدَ  )لَِّ

  (41َاْورا  َهَلُ َتْسَََهيَ  َل   َطَل َ  ) َلَؤ َهَ ْ ْصَ  َ 

لددُ ذهددي للزِّذددأ  أسددَلر لددُ الح ِّدد    لددُ سددذدس نددَعي ختيددف للددُ  سددَب ق لخمدده كثيددف   تزِّددد علُهددَ ألددوان
  لالمََع) )ن ي الثوا  لحسذت ل ت قَ(و

ْلُ للدُ ِدَ  هليك للُ ْلذُُ  د    للدُ ِدَ  هليَدَل  هقد ا َِ  هليخَ    للُ ِدَ  هلُد لج دَبهي ت دوح لذهدَ  , المد
الَ ددَ    الَدده ت ددي القلددو  الزكيددأ بددذك  ا    تلدد  را حددأ ال دد ق أل هلُذ دد    همددُ لددي ت ضدد  را حددأ ال دد ق لددُ

  الزِّت أل اليي  ْلَث أ  لُ الذَر     بدرسي هلُ ت   هه س اسق الذَر   للُهذس
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  َحي الَذَُُقصأ ا 44 - 32الثَلث) الدرس

لاضدحُُ للدذ   الم َدزة  نمدوذجُُ تَه  قصأ ال جلُُ لالَذَُُ ت    لثا للييي الزا لأ لالييي ال َقيأ   لت سدي إي
لهَ  ددأ لددُ الذَس)اددَحي الَذَددُُ نمددوذج لل جدده   نسددَنه بزِّذددأ الحيددَة   لالددذ   الم َددزة أددَّلِل   لكاهمددَ نمددوذج

 هُذسى القوة الكب و الَده تسديه  علدى أقددار الذدَس لالحيدَة   لِّحسدي هدذِ , الذ مأ الث ي   تذهل  الث لة   لت هِ 

ْلُ الذ مأ أيْمَند    الدذاك  ل بد     الم َدز خَلدة ال ت ذى   هلُ تخذلد  القدوة لال الَدَِ   لادَح   نمدوذج لل جده المد
م دهد الَذَدُُ هده ا سهدَر لَحدوسِ لك دِ    لتبددأ القصدأ أ ال   و الذ مأ سلُا على المذ ي   لوج أ لحمدِ لذكِ   

  لهخَلأ)

 رعددَ   كلَددَ  بُذهمددَ لاضدد   لهددي لددثا رجلددُُ ج لذددَ ألحدددهمَ جذَددُُ لددُ أعذددَ    لح  ذَهمددَ بذخدده   لج لذددَ)
  ل  إم (    لكَن الَذَُُ يتت أكلهَ للي تظلي لذ  ُِيَ   لهَ نَ خالهمَ نه ا  

بُذهمدَ نهد       ند   لَِّ َد  ذخُده   تَوسدههمَ الدزرلع  جذََن لثم تدَن لدُ الكد ل    لح وهَدَن أسديَج لدُ ال ههمَ
  المذظ  البهيج لالحُوِّأ الداهقأ لالمََع لالمَل)

تدذق  لتمذد    لَقَبده بدُُ  ل ذدى كلَدَ الَذَدُُ يتدت أكلهدَ للدي تظلدي لذد  ِدُيَ(    لِّخَدَر الَ بُد  كلمدأ)تظلي(هه)
  لتكب    لا سهى الَذَُُ لاَحبهمَ الذي ظلي ن س  ف ه  للي ْ ك   

لِّذدَ   كَلددْ    لِّخَدَل  , هو ذا اَحي الَذَُُ تمَله  ن س  بهمَ   لِّزسهي  الذظ   لُهمدَ   فديح  أدَلزهو لهَ
  أنَ أكث  لذ  لَال لأعز ن  ا(    - ْحَلِر لهو -كَلهَللس   لَِّ َلى على اَح   ال قُ ) )هقَل لصَح   

ا   لنسده أن ْ دكِ   نسده ه    لله  جذ   الل لر   لقدْخهو أصَح    لى  حدو الَذَُُ   لله  ن س  ال  إي
قيدَ  السدَعأ أادا   لهبهدَ قَلدت هسديَد هذَلد   أنكد  على لَ أعهَِ   لظُ أن هذِ الَذَن المثم ة لُ تبُد أبددا  

  هه الدنيَ ها بد أن ْكون جذَأ  للحوظَ هه اآلخ ة و الَذَن ال عَْأ لاإل ثَر و ألي  لُ أاحَ 

للديُ رسست  لدى ربده  . قَ مدأ   لهدو ظدَلي لذ سد    قَل)لدَ أظدُ أن تبُدد هدذِ أبددا   للدَ أظدُ السدَعألسخده جذَد)
  ألجدن خُ ا لذهَ لذقل َ(و

أهده هدذِ الددنيَ ال َنيدأ تظده  بهدَ اللد لر ْخُده لدذلي الَدَِ لالسدلهَن لالمَدَع لالثد ا    أن اليديي الَده ْ دَللهي  ند 
على أهه هذِ األرض ها بد أن ْكون لهدي عذدد السدمَ   ْسَهُلون  همَ سالوالح وظأ لهي حَى هه الما األعلى و 

  لكَن للحوظَ و

هدو أأقدى لأعلدى   ل َدز  أمدَ ادَح   ال قُد  الدذي ال لدَل لد  لال ن د    لال جذدأ عذددِ لال إمد      هيند  ل َدز هسلدَ
هد  الملد لر لذكد ا عليد  أهدِ  لكبدِ    ادَح   المَ  َْ د  أ قُدت  ل ْمَن    ل َدز أدَّلِل الدذي ت ذدو لد  الَ دَِ   ههدو

This file was downloaded from QuranicThought.com



لِّوجهد   لدى األس  الواجدي هده حد  المدذ ي   لِّذدذِر عَق دأ ال هد  لالكبد     , لطدُُ  ذكِ  أمذ ي  المهُُ لُ لدَ 
  رب  لَ هو خُ  لُ الَذأ لالثمَر) عذد لِّ جو

 
 

ْيَ  َعَلى َلَ َأنَ َ  َهُهَ  َلأ َحيطَ  دَ ْك َبَ بَِّده َلَههَ  ََبَثَمَ َِ َهَسْاَ َ  ْ َقلَِّي  َكته ِْ َََذده َلدْي أ  ُْ دَهَ َلَِّق دول  َْدَ َل لَِ  َأَحددا   َخََلَِّدأن َعَلدى ع   

َ َلَلدَ (42) لَن   َلدُ س لَن ّللاه د   َ اْلَحد َِّ ه دَو َخُْد ن 43ل ذَََصد ا  ) َكدَنَ  َلَلدْي َتك دُ لهد   َهَيدأن َ ذص  َلَخُْد ن  َإَواأدَ   ( ه َذََلدَ  اْلَواَلَْدأ  ّلِله
  (44َ  )ع ْي 

لكذدَ هدو ا ربده    ? أك  ت أَلذي خلق  لُ ت ا  إدي لدُ نه دأ إدي سدواك رجدا -لهو ْحَلِر  -قَل ل  اَح   )
 ال أدَّلِل    ن تد ن أندَ أقده لذد  لدَال لللددا    قدوة لال أِد ك ب بده أحددا   للدوال  ذ سخلدت جذَد  قلت)لدَ ِدَ  ا ال

ْتُُ خُد ا لدُ جذَد    ُهدَ حسد َنَ لدُ السدمَ  هَصد   اد ُدا  لقدَ   أل ْصد   لَؤهدَ عل لِّ سده ه سدى ربده أن  د
  . .(طل َ اورا هلُ تسَهي  ل 

ْلذدأ   هدا ت دَله المدَل لالذ د    لال تدداري  لهكذا لال هد    لال تَل دثي هده  اللذدى تذدَ   عدزة اإلْمدَن هده الدذ   الم
ْلُ لََِ لالمدَل   لأن لدَ عذدد ا خُد  لدُ عزِّز ألَ  ا أن  الح    لال تََله في  األاحَ    لهكذا ْسَ    الم

دديكأ أن تصددُي  عظدديي أعدد اض الحيددَة   لأن ه دده ا لهددو ْهمدد  هدده ه دده ا   لأن نقمددأ ا ج ددَرة لأنهددَ ِل
  . المَ ه ُِّ اللَهلُُ

ى ال هد    لاالسدَك َر  لد هُيدأ  ذقلذدَ السديَق لدُ ل دهد الذمدَ  لاال سهدَر  لدى ل دهد الددلَر لالبدوار   للدُ لهَدسة
ْلُ هُيأ الذد  لاالسَل َر   هلقد كَن لَ توق   ال جه   :الم

دهَ  ) ْدَ لَُذده لدي أِد ك ب بده :لِّقدول لأحيط بثمِ  هسا   ْقلي كتي  علدى لدَ أن د  هُهدَ   لهده خَلِّدأ علدى ع ِل
  أحدا(   

لدى خَلِّدأ ع لالَذدأ ل دهد ِدَخ  كَلده)الثم  كلد  لددل  كسنمدَ أخدذ لدُ كده جَندي هلدي ْسدلي لذد  ِده    لهدو
دهَ له دمأ لحهمدأ   لادَحبهَ ْقلدي كتيد  أسد َ لحزندَ علدى لَلد  لجهددِ الدذاهي   لهدو ندَس  علدى  ال دَ   ع ِل

للدد  أندد  لددي ْصدد ح أكلمددأ ال دد ك    ال أن اعَددزاِ  أييمددأ أخدد و  .  ِدد اك  أددَّلِل   ْ َدد ف اآلن ب بوبَُدد  للحدانَُدد 
  لِّسَ ُذ لذ  أ د هوات األلان  ِ كَ  ذكِ  اآلن   لِّذد  علي   كَن أرضيأ اُ  قيمأ اإلْمَن

خُد  الثدوا    للدَ   قدى عذددِ للمد    هدو  َ  س ا أَلوالْأ لالقدرة)ها قوة  ال قوت    لال نص   ال نصِ    لإواأ  هذَ
  لُ خُ  ههو خُ  لَ  َ قى)
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إواأدَ لخُد  عي دَ(   هدو خُد  , للي تكُ ل  هيأ  ذص لن  لُ سلن ا   للَ كَن لذَصد ا   هذَلد  الوالْدأ ل الحد )
   

دهَ   للوقدف ادَحبهَ ْقلدي كتيد  أسد َ لِّسددل لجدال ا  , لنددلَ السدََر علدى ل دهد الَذدأ الخَلِّدأ علدى ع ِل
  ْظله الموقف   حُث تَوارو قدرة اإلنسَن    

   لال الدنيَ ل ِّذَهَ لبقَ  اآلخ ة 46 - 45ال اأ ) الدرس

قصدُ ة قصدُ ة   ال أقدَ   لدثا كلهدَ   هديذا هده كَلد  الَذدأ الم د لبأ هدذا الم دهد ْ د   لدثا للحيدَة الددنيَ لألدَ 
  لهَ لال ق ار)

ه ديمَ تدذرِل ال ِّدَح    هساد   لاض   لهدي لثده الحيدَة الددنيَ كمدَ  أنزلذدَِ لدُ السدمَ  هدَخَلط أد  ن دَت األرض  )
  لكَن ا على كه ِه  لقَدرا(   

  ها َْ ي لال السمَ  ظه ال ذَ  لالزلال   هَلمَ   ذزل لُالم هد ْ  ض قصُ ا خَط َ لُلقه هه الذ    هذا

 
 

َُ  َلاْضَ ْ   ِ  َلد ْنَيَ َكَمدَ  َأنَزْلَذدَ َثَه اْلَحَيََة الد  دَمَ َ  َله ي له لِ   السه َِّدَح   َهدَْخَََلَط َأدَ  َنَ دَت  اأْلَْرَض َهَسْادَ َ  َهَ ديمَ  تَدْذر  َلَكدََن  ال َِّ
دْه َل ل قْ  َِ دهِّ  دََلَحَت  َخُْد ن  َلاْلَبذ دونَ  ( اْلَمدَل  45ََدَدرا  )ّللاه  َعَلدى ك  ْنَيَ َلاْلَ ََقَيدَت  الصه َربَِّدَ  َإَواأدَ  َلَخُْد ن  َعذددَ  َ َِّذدأ  اْلَحَيدََة الدد 

  (46َأَلا  )

تدذرِل ال ِّدَح   للدَ بدُُ  ه ديمَ للكدُ ْخدَلط أد  ن دَت األرض   لالذ دَت ال  ذمدو لال  ذ دج   للكذد  ْصد   ْسدُه
  قصَر    ذَهه ِ ِّط الحيَة  إاث جمه 

  اسَخد  الذس  الل ظه هه تقصُ  ع ض الم َهد   أَلَ قُي الذي تدل علي  ال َ ) للقد

حيددَة و للددَ  أقصدد هَ لددَ  أنزلذددَِ لددُ السددمَ (ف )هددَخَلط أدد  ن ددَت األرض(ف )أادد   ه دديمَ تددذرِل ال َِّح(همددَ)
  أهونهَ حيَة و

الَده  َ بددهَ الذدَس هده  الحيدَة ه الدذ   ْقد ر السديَق أمُدزان ال قُددة قدييأن  لقه ل هد الحيَة الذاه دأ ظلد  هد لب د
  األرض   لالييي ال َقيأ الَه تسَح  االهَمَ )

  ألا(    لخُ  المَل لالبذون  ِّذأ الحيَة الدنيَ   لال َقيَت الصَلحَت خُ  عذد رب  إواأَ  )
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للكذد  ْ هُهدَ الييمدأ الَده  . الهُ دَت ع أَلزِّذدأ هده حددلسلالبذدون  ِّذدأ الحيدَة   لاإلسدا  ال  ذهدى عدُ المَدَ المدَل
  تسَحقهَ الزِّذأ هه لُزان الخلوس لال  زِّد  

هدده الحيددَة    نمددَ  أسَسددهمَ  ِّذددأ للكذهمدَ ليسددَ قيمددأ   همدَ َْددو  أن  ددو ن بهمدَ الذددَس لال أن ْقدددرلا علدى  نهمدَ
  . اتلالع َس الييمأ الحقأ لل َقيَت الصَلحَت لُ األعمَل لاألقوال

لخُد  ألدا   عذددلَ تَ لد  بهدَ  إواأَ كَن أله الذَس عَسة  َ ل  أَأللوال لالبذُُ هين ال َقيَت الصَلحَت خُ  ل ذا
ْلذون    لإمَرهَ  و  الَزا    نََجهَ القلو    لِّذَط بهَ ال جَ    لِّ تقي الم

اللددداة لال  دده  هدده ن ربهددي َذَسدد  الَوجيدد  اإللهدده لل سددول       هدده أن ْصددب  ن سدد  لدد  الددذ ُ  دددعو  لهكددذا
لد  هدذا الَق ِّد  األخُد  لليديي  . الددنيَ   ِّددلن لجهد    لد   ْحدَ  قصدأ الَذَدُُ   لد  ظده المثده الم د ل  للحيدَة

اليدديي أمُددزان ال قُدددة   لتَسددَلو كلهددَ هدده السددورة لهدد   تصددحي  هدده الحيددَة للددَ أ ددد الحيددَة     لت ددَ ك كلهددَ هدده
  وجدانه هه الق ين  ال لالَذَس  قَعدة الَذَس  ال ذه

 هه اآلخ ة لعذابهي الموضوع)أ   ل َهد الييَلأ للوقف الك َر هه الدنيَ 59 - 47الثَلثأ) الوحدة

 
 

َ ََل َلَتَ و اأْلَْرَض َأََرَ ة  َلَحَ ْ َنَه ْي َهَليْ  َلَِّْو َ  ََ ْي َأَحدا  ) ن َلََسرْ  ن َسُِّ   اْل َ  47َلْذه  وا َعَلدى َربَِّدَ  َاد ِّ َ م وَندَ لهَقددْ  ( َلع َ ض   َجْي

َ ْي َألهدُ َل َلد هةَل َبددْه َ َعْمدد َ ددهَ  َكَمدَ َخَلْقَذددَك ْي َأله َْ ْوَعدددا  ) نه َُ 48َلك ددي له ددَ َلُ َْ َضدَ  اْلَكََددَ   َهََدَ و اْلم  َُ  ( َلل  ددَ َفيددَ   ل ْ ددَ َقُ َلمه
َََذدَ َلدََل َهدَذا اْلَكََدََ  اَل  لا َلدَ َعَمل دوا َادَلَُ ة   ْ َلدََسر   َلَِّق ول دوَن َْدَ َلَِّْل َلاَل َْْظَلدي  َرب دَ   َحََضد ا   َلاَل َكَبُدَ ة  َ اله َأْحَصدََهَ َلَلَجدد 

ْلَذدَ َلْلَمَاَ َكدأَ 49َأَحدا  ) لا ( َلَ ْذ ق  د   َ ُْ  اْسد َُِّ َهَ َسدَ  َعد د ََ َُ اْل لا َ اله َ ْبَلديَ  َكدََن َلد د  ََ َََهَخذ لَند   َلذ رَِّ  َأْلد َ  آَلَسَ  َهَسد ِّهََد   َربَِّدَ  َأَه
لَنه َله يْ  َُ َبَدال  ) َلك يْ  َأْلَلَيَ  َلُ س  لو َبْيَ  َللظهََلَمُ   (50َعد 

  الوحدة لقدلأ

لل َقيدَت الصدَلحَت  ْكدون  الدرس السَب  أَلحد ث عُ ال َقيَت الصَلحَت   ههذَ ْصل  بواف الُدو  الدذي انَهى
السديَق أيِدَرة  لدى لدَ كدَن لدُ  بلدي   دو   هده ل ن في  لحسَ    ْ  ض  هده ل دهد لدُ ل دَهد الييَلدأ   لَِّ  د 

لُ أبذَ  يس  الذ ُ  َخذلن ال يَطُُ ألليَ    لقدد علمدوا أنهدي لهدي  للَ َُي أل  أَلسَوس آلس  ه س  عُ أل  رب 
هده ذلد   لع دَسهي  ذَهدون  لدى ال دذا  هده  دو  الحسدَ    لِّ د ج علدى ال د كَ  الدذ ُ ال ْسدََُبون  لبدذل  أعددا   

  وس  الُو  الموع

ْلذدوا   لطلبدوا أن ْحده بهدي  لدي لقد ا ف ا هه الق ين األلثَل للذَس ليقدوا أن سدهي ِد  ذلد  الُدو    للكدذهي هذا  
أَل َطه ليللبوا أ  الحد    لاسدَهزألا أتْدَت ا لرسدل   لجَسلوا ال ذا  أل أن ْستُهي الهاك الذي نزل أَأللي قبلهي  

       لهي ال ذا ل َه   للوال رحمأ ا
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ال قُددة   لبيدَن  تصدحي  ال وط لُ ل َهد الييَلأ   للُ لصَرع المكذبُُ  د ت ط أمحدور السدورة األادُه هده هذا
  لَ  ذَظ  المكذبُُ   ل لهي  هَدلن  

  تصوِّ  ل َهد لُ  و  الييَلأ لالحسَ  49 - 47األلل) الدرس

جيَموندَ  لقددربد  اد َ   علدى هي أحددا   لع ضدوالِّو  نسُ  الَ َل لت و األرض أَر ة   لح  نَهي هلي نلدَسر لدذ)
نَ دده لكدي لوعددا   للضد  الكَدَ  هَدد و المَد لُُ ل د قُُ لمدَ فيدد     لددُ كمدَ خلقذدَكي ألل لد ة   بده  عمددَي أن

ْظلدي  لال لَل هذا الكَدَ  ال ْلدَسر ادلُ ة لال كبُد ة  ال أحصدَهَ ? للجددلا لدَ عملدوا حَضد ا   ! لِّقولون)َْ لِّلَذَ
  رب  أحدا( 

تَحد ك فيد  الَ دَل  ل دهد ل هد ت َ ك في  الهبي أ لِّ تسي الهول في  على ا حَتهَ لعلى ا حَت القلو     ن 
فيد  اد حَهَ لك دوهأ ال نَدَس هُهدَ لال لهدَس  لتبد   ال اسخأ هَسُ    هكيف أَلقلو    لتَبدو في  األرض عَرِّدأ  

   تخ ى لذهَ خَفيأ  خ ََْ القلو  ها تَك ف   لال ج َل هُهَ لال لسَْن   لكذل 

  لح  نَهي هلي نلَسر لذهي أحدا( ) هذِ األرض المسَوِّأ المك وهأ الَه ال تخبى   ُِيَ   لال تخ ه أحدا) للُ

الخا د  الَده ال  هدذِ الح   الََل  الذي ال ْخلف أحدا  لى ال  ض ال َله) )لع ضوا علدى ربد  اد َ(    للُ
الحيدَة الددنيَ     هدذِ الخا د  كلهدَ  نهَْدأ لدى ظهد  هدذِ األرض  لدىْحصدى لهدَ عددس   لذدذ أن قَلدت ال  د ِّأ ع
  هَألرض لك وهأ لسَوِّأ ال تخ ه أحدا   , أحد لح ورة لَموعأ لص وهأ   لي  َخلف لذهَ

لدَ  ددلر فيد   لنسدم   َحول السيَق لُ الواف  لى الخهَ    هكسنمَ الم هد حَض  اللحظأ   ِدَخ  ند اِ  لهذَ
)  لن و الخزي على ل  جيَموندَ كمدَ خلقذدَكي ألل لد ة   بده  عمدَي  لقدد جِو القو  الدذ ُ كدذبوا بدذل  الموقدف لأنكد ِل

  ألُ نَ ه لكي لوعدا  

لسددَقبه هدده  ال االلَ ددَت لددُ الواددف  لددى الخهددَ  ْحُدده الم ددهد لَِّسددم    كسنمددَ هددو حَضدد  اللحظددأ   هددذا
  ضمُ  اللُي هه  و  الحسَ   

ال  المَدد لُُ  َْ دد  جددِو   لالددذل هدده المالدد    لاددوت الَالددأ ال هُدديلذكددَس نلمدد  الخددزي علددى الو  ل نذددَ هدد
   عمَي ألُ نَ ه لكي لوعدا و 1لُ ْكون)  ذل  أَلَسنُي) )لقد جيَمونَ كمَ خلقذَكي ألل ل ة(لكذَي تزعمون أن

  :هذَك  حيَ  الم هد لاسَح َِر بهذا االلَ َت لُ الواف  لى الخهَ  ْ وس  لى لاف لَ لب د

 َملوند  لِّ اج وند     لهدي   الكََ  هَ و المَ لُُ ل  قُُ لمَ في (ههذا هو سَه أعمَلهي  وض  ألدَلهي  للض)
الكََ  الدذي ال  َد ك ِدَرسة لال لارسة   لال تذدد  بهذا هيذا هو َِله سقُ    لهي خَ  ون لُ ال َق أ ضيقو الصدلر

 ال ْلدَسر ادلُ ة لال كبُد ة    ال أحصدَهَ ? لهده قولدأ َْ لِّلَذَ   لَ لهدذا الكَدَ :لون  )18عذ  كبُ ة لال الُ ة) 
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لال للَلهددأ لال  , ه بدَ الم دي  الخدَ ف المَوقدد  ألسدوأ ال واقدي   لقددد ضد ط لك دوهَ ال ْملد  ت لَددَ لال المحسدور
  رب  أحدا(    ْظلي لدالرة) )للجدلا لَ عملوا حَض ا(لالقوا جزا  عَسال) )لال

  خسَرة أت َع  لخزِّهي  و  الييَلأك    بلي  ل  53 - 5الثَنه) الدرس

ال  هقددَسهي  لددى ذلدد   تولددِو المَ لددون الددذ ُ لق ددوا ذلدد  الموقددف كددَنوا ْ  هددون أن ال دديهَن عدددللهي   للكددذهي هدد
  لَ كَن بُُ يس  ل بلي ) لذذ الموقف ال صُي   همَ أعَي أن  َولوا  بلي  لذرَِّ  لهي لهي عدل

لذرَِّد  ألليدَ  لدُ  أهََخذلند  ا  ال  بلي  كَن لُ الَُ ه س  عُ أل  رب   ل ذ قلذَ للما كأ)اسَدلا آلس  هسَدل )
  سلنه   لهي لكي عدل   بي  للظَلمُُ بدال( 

 بلدي  ألليدَ  لدُ سلن  ذرِّدأ اإلَِرة  لى تل  القصأ القدْمأ تَده  هذدَ للَ َُدي لدُ أبذدَ  يس  الدذ ُ  َخدذلن  لهذِ
  ا أ د ذل  ال دا  القدْي  

 
 
دهَ  َلدَ ِْ دَمََلاَت َلاأْلَْرَض َلاَل َخْلدَ  َأن  َسدَهيْ َأ ْي َخْلدَ  السه ددا  ) َلَلدَ دت ه  َُ َع   َهَخدَذ اْلم َ دلَُِّ لا51ك ذدت  ل   ( َلَِّدْوَ  َْق دول  َندَس 

َ َكََ هَ  يْ  ِ  ُب وا َله  ََ َ ْي َهَدَعْوه ْي َهَلْي َْْسََ َُ َ َعْم ْوَبقَ  ) َلَجَ ْلَذَ الهَذ  َُْذه ي له َ ل وَن الذهََر َهَظذ وا( َلرَ 52َب َْ دي َأو اْلم  َواَق  وَهدَ  َأنهه  ل 
لا َعْذَهَ َلْصَ هَ  ) د  ََ ْهَذَ ( َلَلَقدْ 53َلَلْي َْ نَسَن   َا ه دْه َل َجدَدال  ) َأْكثَد َ  َهه َهَذا اْلق ْ يَن َللذهََس َلُ ك هِّ َلَثهَل َلَكََن اإلَْ َِ54 )

َلذ وا  ْْ ذهأ   اْله َدو َ ْذ َجَ ه ي  َلَلَ َلَذَ  الذهََس َأن    ْي س  ْي َ اله َأن َتْسَتَُه  لا َربهه  َُ  َلَِّْسََْلَ    َلُ ي  اْلَ َذا   ق ب ا  ) اأْلَله   (55َأْل َْْسَتَُه 

  الهَعأ   سلاعه  بلي  لذرَِّ  ألليَ   َمثه هه تلبيأ سلاعه الم صيأ لالَوله عُ لاتخَذ

ال    للدي  للمدَذا السدمَلات لاألرض لال خلد   خلد  لدد هي علدي لال لهدي قدوة   هدَّلِل لدي ْ دهدهي  َولدون أعددا هي هد
  قوة) لهي أن سهي فيهل هي على اُ     وا ال  َخذهي ع دا هَكون 

  أِهدتي خل  السمَلات لاألرض لال خل  أن سهي   للَ كذت لَخذ الم لُُ ع دا     لَ

  ْسَ ُُ بهي س حَن      هو خل  لُ خل  ا   ال ْ لمون اُ     لال  نمَ

  للَ كذت لَخذ الم لُُ ع دا(ههه  َخذ ا س حَن  اُ  الم لُُ ع دا ?)

الم دد كُُ لََ  هدددَ  أللهددَ  ا اللذدده عددُ ال دددَلمُُ   ذل القددوة المَددُُ      نمددَ هدددو ت بُدد  فيدد  لَدددَراة  لت ددَلى
لكون هدذا المسدل  توهمدَ لدذهي أن لل ديهَن ْسد  نمدَ لاسَيصدَلهَ   هَلدذ ُ  َولدون ال ديهَن لِّ د كون أد  لد  ا  

على سدبُه ال د ض لالَددل  -وا ْكِ  ال ال لالم لُُ   هلو أن   , ل ه علمَ ختيَ   لقوة خَرقأ   لال يهَن
  لسَعد ُ   لمَ اخََرهي لُ الم لُُ و ل  كَن لَخذا -
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  هو الظه الذي   اس أن  ليي  الَ بُ      لهذا

  الييَلأ ْك ف عُ لصُ  ال  كَ  للصُ  المَ لُُ) ْ  ض ل هد لُ ل َهد إي

لرأو المَ لدون الذدَر  . لوبقدَ لِّدو  ْقول)ندَسلا ِد كَ ه الدذ ُ  عمدَي   هددعوهي هلدي ْسدََُبوا لهدي   لج لذدَ بُدذهي)
  هظذوا أنهي لواق وهَ   للي َْدلا عذهَ لص هَ(   

الدذ ُ  عمدوا   لِّدسل هي  أ د كَ هي ْهدَلبهي أن ْدستوا هه الموقف الذي ال تَدي في  سعوو بدا ب هدَن   لالددَْن  نهي
  هُذَسلن   لكُ ال  كَ  ال َُْبون و , اآلخ ة أن  دعوهي ليح  لا     ل نهي ل ه ذهول  ذسون أنهَ

ج ده ا بدُُ الم بدوس ُ  لقدد أ   خل  ا الذ ُ ال ْملكون ألن سهي لال للُ هي ُِيَ هه الموقف الم هدو    لهي
ال       نهَلع َسهي لهل ال  لال ه   لج لذَ بُذهي لوبقَ( ) الذَر كأ ال َََْ هَ ه

هُهدَ   للدَ أِد  توقد   ْق دوا المَ لون   هَمَله  ن وسهي أَلخوف لالهل    لهي  َوق ون هه كده لحظدأ أن لَِّهل 
  ال ذا  لهو حَض    لقد أْقذوا أن ال نََة لذهَ لال لحي )

  لواق وهَ   للي َْدلا عذهَ لص هَ( لرأو المَ لون الذَر هظذوا أنهي)

   رسَل ال سه لسبي ك   الك َر ل لهَل ا لهي إي أخذهي 59 - 54الثَلث) الدرس

الدذي جدَ  أد    لقدد  الحد  كدَن لهدي عذهدَ لصد ف   لدو أنهدي اد هوا قلدوبهي لدُ قبده للقد ين   للدي َْدَسلوا هده للقدد
  حوال)ض   ا لهي في  األلثَل لنوعهَ لَ مه جمي  األ

  للقد ا هذَ هه هذا الق ين للذَس لُ كه لثه   لكَن اإلنسَن أكث  ِه  جدال(   )

اإلنسدَن لدُ كب َِّ د   ْهدَلُ السيَق عُ اإلنسَن هه هذا المقَ  أسن )ِه (لأن  أكث  ِه  جددال   ذلد  كده لِّ ب 
الخا د  جددال   أ دد لدَ اد ف ا لأن  أكثد  هدذِ  . الكثُ ة   لِّقله لُ ا لِر   لِّ    أن  خل  لُ لخلوقَت ا

  هه هذا الق ين لُ كه لثه  

ْلذوا  إي   :لال سَالت على لدار الزلَن -لهي كث ة الذَس  -ْ  ض ال بهأ الَه ت ل  بهَ لُ لي  

ْلذوا  ذ جَ هي الهدو لِّسَل  لا ربهي  ال أن تستُهي سذأ)   أل ْستُهي ال ذا  قبا(    , األللُُ للَ لذ  الذَس أن  

  لُ قبلهي أَلمكذبُُ جَ هي لُ الهدو لَ ْك ه لاهَدا    للكذهي كَنوا ْهلبون أن ْحه بهي لَ حه هلقد
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ََسل   َلَلَ ََ َُ َلِّ  َُ َلل ذَذَرِّ ِّ َ َُ َ اله ل َ  ِّ َُ  ن ْ َسه  اْلم ْ َسَلُ دوا َأدَ  اْلَحد ه َلاتهَخدذ لا يَْدََته الهَذ  لا َأَْلَ ََطدَه َلُ ْدَح   لا  َلدَلَ  َكَ    أ ندَذر 

لا  ) دَ  َأتَْدََت َربَِّد َ 56ه دز  ُْ َأْظَلدي  َلمهدُ ذ كَِّ َلْت َ دَداِ  َ نهدَ َجَ ْلَذدَ َعَلدى َهدَسْعَ َض  ( َلَلد َأَكذهدأ  َأن  ق ل دوَبَهيْ  َعْذَهدَ َلَنَسدَه َلدَ َقدده
يْ  دوِ  َلَهده يَذاَنَهدْي َلْقد ا  َلَ ن تَدْدع ه  دَدو َهَلدُ َ ْهََدد   َ َلدى َْْ َقه  َْاَخدذ ه ي َأَمدَ  ال هْحَمدأَ  ( َلَرب دَ  اْلَل  دور  ذ ل57لا َ ذا  َأَبددا  )اْله  َلدْو   

دي  اْلَ دَذاَ  َبده دَه َله  َه دي َكَسدب وا َلَ  لَندَ  َلدْوَ ا  ) لهه  لا َلدُ س  دد  ََ ْوَعددن لهدُ َْ دَ َظَلم دوا َلَجَ ْلَذدَ  أَْهَلْكَذدَه يْ  ( َلَتْلدَ  اْلق دَ و 58له َلمه
  (59ي لهْوَعدا  )َلَمْهَلَكهَ 

سديق  بهدي   لعذد دذ هقدط  وقذدون  أند  أل أن ْستُهي ال ذا  لواجهدأ  د لن  -اسَ  َسا لوقوع  لاسَهزا   -هاك  لُ
ْلذون و   هُ

أ دد لَده  الخدوارق  األللدُُ كمَ ج ت سذأ ا هه -هذا أل ذاك لُ ِسن ال سه   هسخذ المكذبُُ أَلهاك  للي 
  ال سه ههي ل   لن للذذرلن) ألَ ال ذا      كل  لُ أل  ا   أل  رسَل -لتكذ بهي بهَ 

لاتخدذلا يْدَته للدَ  . الحد  للَ ن سه الم سدلُُ  ال ل  د ُِّ للذدذرُِّ   لَِّدَسل الدذ ُ ك د لا أَل َطده لُدح دوا أد )
  أنذرلا هزلا( 

ْهلبددون الخددوارق    ُُحدد لاضدد    للكددُ الددذ ُ ك دد لا َْددَسلون أَل َطدده ليللبددوا أدد  الحدد  لِّ هلددِو   لهددي لالحدد 
  لالذذر لِّسخ لن   أَآلَْت لِّسَ َلون أَل ذا  ال   لون اقَذَعَ    نمَ هي ْسَهز ون 

أكذدأ أن ْ قهدِو لهده  قلدوبهي أظلي لمدُ ذكد  أتْدَت ربد  هدسع ض عذهدَ لنسده لدَ قددلت  ددِا    ندَ ج لذدَ علدى للُ
  . . يذانهي لق ا   ل ن تدعهي  لى الهدو هلُ  هَدلا  ذن أبدا

ال  أن  ذَ  دوا أد    لدذل  ج ده ا  لال الدذ ُ ْسدَهز ون أتْدَت ا لندذِر ال   جدى لدذهي أن ْ قهدوا هدذا القد ين   ههد
 -كَلصددمي هددا ْسدَم ون  ليدد    لقدددر علددُهي ال ددال  يذانهدي علدى قلددوبهي أاهيددأ تحددول سلن هقهد    لج دده هدده

  دو قلو  لَ َحأ لسَ دة للَلقه   هَدلا  ذن أبدا   هلله هلُ -أسبي اسَهزا هي ل ع اضهي 

ْاخذهي أمَ كسبوا ل َه لهي ال ذا (   )   لرب  الل ور ذل ال حمأ لو  

ْخ  عذهي الهاك الذي ْسَ َلون أ    للكذ  لُ للكُ   : هملهي ا ْمهلهي رحمأ بهي   لِّ

  به لهي لوعد لُ َْدلا لُ سلن  لو ا(   )

  ل ذا    للوعد هه اآلخ ة  وهون في  الحسَ   هه الدنيَ ْحه بهي في  ِه  لُ ا لوعد

 لددى لوعدددهي   لحكمددأ   لهددَلهي ظلمددوا هكددَنوا لسددَحقُُ لل ددذا  أل الهدداك كددَلق و قددبلهي   لددوال أن ا قدددر للقدد
  لوعدا يخ  ال ْخل ون ) لهي اقَ َهَ  راست  هُهي   هلي ْسخذهي أخذ الق و   به ج ه
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    لج لذَ لمهلكهي لوعدا(   لتل  الق و أهلكذَهي لمَ ظلموا )

  ال ْخلف المي َس     وا ْل نهي  لهَل ا لهي   هين لوعدهي أ د ذل  يت   لسذأ ا ال تَخلف   ها

 الموضوع)قصأ لوسى ل  الخ   82 - 60ال اأ أ) الواحدة

 
 

َمد َ  َلَ ذْ  َْ ََ َل ِ  اَل َأْبدَ ح  َحَهدى َأْبل د َُ اْلَ ْحد َ  َقََل ل وَسى َلَ ََدَ ي  دَ  ) ِّْ َُْذَهَمد60ََأْل َأْلَ دَه ح  َمدَ  َب َْ دَ َبَلَلدَ َل َمدَ  َنَسدَيَ ( َهَلمه وَته  ح 
ِ  يَتَذدَ َادَدا َنَ َلَقدْد َلَقَُذدَ َلدُ َسدَ َ َنَ َهدَذا َجََلَ ا ( َهَلمه61ََهَتهَخَذ َسَبَُل   َهه اْلَ ْحَ  َسَ بَ  ) َقدََل َأَرَأْ دَت  (62) َنَصد َ   َقدََل َلَ ََدَ

دْخَ َة َهدَينِّه َنَسدُت   َ  دوتَ  ْذ َأَلَِّْذدَ َ َلدى الصه دْيَهَن  َأْن َأْذك دَ ِ  َلاتهَخدذَ  اْلح  ََ دَ  ) َسدَبَُل    َلَلدَ َأنَسدََني   َ اله ال ه ( 63َهده اْلَ ْحدَ  َع
ا ََ َهَْرتَدده ذهدَ َنْ د ُْ 64يَإََرَهَمدَ َقَصصدَ  ) َعَلدى َقََل َذَلَ  َلَ ك  د ِ  ( َهَوَجدَدا َعْبددا  لَِّ َُْذدَ ِ  َلدُ  َرْحَمدأ    َعَ ََسَندَ يَت ُْ َعذدَدَنَ َلَعلهْمَذدَ َلد

نهَ َعْلمَ  ) دا  ) ل وَسى ( َقََل َل   65لهد  ِْ لَِّْمَت ر  َُ َلمهَ ع    (66َهْه َأتهَ   َ  َعَلى َأن ت َ لََِّم

  الوحدة لقدلأ

لددُ هدذِ السددورة    الموضد  هده هددذا ال تدذك  هدده القد ين كلدد   ال -عليد  السددا   -الحلقدأ لددُ سدُ ة لوسددى  هدذِ
لال ْحدددس الَددَرِّخ الددذي لق ددت فيدد  لددُ حيددَة (ال حدد ُِّ لالقدد ين ال ْحدددس المكددَن الددذي لق ددت فيدد   ال أسندد  )لَمدد 

ببذددده  سددد ا ُه أ  أ دددد خ لجددد  بهدددي لذهدددَ ? للَدددى أ دددد  خ لجددد  لوسدددى   هددده كدددَن ذلددد  لهدددو هددده لصددد  قبددده
  أ  أ ددد لدَ ذهددي بهدي  لُهددَ هوق ددوا حيَلهدَ ال  دددخلون ألن هُهددَ المقدسددأ  األرض الخ لج)قبده أن  ددذهي بهدي  لددى

  أ  أ د ذهَبهي هه الَي    ل  قُُ لبدس ُ ? ? ج َرُِّ قولَ

هدو نبده أل رسدول ?  هده ال  ذك  الق ين ُِيَ عدُ ال بدد الصدَل  الدذي لييد  لوسدى   لدُ هدو ? لدَ اسدم  ? كذل 
  أ  عَلي ? أ  لله ?

هده القد ين    القصدأ ع دَس لعدُ اُدِ  هده هدذِ القصدأ   لنحدُ نقدف عذدد نصدو  رلاْدَت كثُد ة عدُ ابدُ لهذدَك
ع ضدت أد    سلن  ِّدَسة   لسلن تحد دد  الدذي لذعي  "هه ظال القد ين" لن َقدد أن ل  ضدهَ هده القد ين علدى الذحدو

  عذد الذ  الق ينه نَماِ     نحُ للمكَن لالزلَن لاألسمَ    حكمأ خَاأ   هذقف

  ََِ)ال أب ح حَى أبلَ لَم  ال ح ُِّ أل أل ه حي َ(   ل ذ قَل لوسى ل )

لال حدد  األحمدد       األبددي  أندد  لَمدد  ال ح ُِّ)أحدد  الدد ل  لبحدد  القلددز    أي ال حدد  -وا أعلددي  - لاألرجدد 
أل أند  لَمد  خليَده ال ي دأ لالسدوِّ  هده  . الَمسدَح للَم همَ لكَن الَقَ همدَ هده لذهقدأ ال حُد ات المد ة لبحُد ة

تددَرِّخ بذدده  سد ا ُه أ ددد خدد لجهي لددُ لصد    لعلددى أي هقددد ت كهددَ  لسدد ح األحمدد    ههددذِ المذهقدأ كَنددت ال حد 
  اإلَِرة   بهذِ الق ين لَملأ هذكَ ه
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اعَزلهدَ   لأند   الَده هددف لدُ رحلَد  هدذِ -عليد  السدا   -أند  كدَن لموسدى  -لُ سيَق القصدأ فيمدَ أ دد  لن هي
لهمدَ تكدُ الم دقأ   للهمدَ ْكدُ الدزلُ  ال حد ُِّ ُ تصدميم  علدى بلدوج لَمد كَن ْقصد لُ لرا هدَ ألد ا   ههدو ْ لد

أمدَ حكدَِ القد ين لدُ قولد ) )أل أل ده حي َ(لالحقدي قُده  الَصدميي الدذي  ذ قد  هده الوادول   لهدو ْ بد  عدُ هدذا
  على أْأ حَل ههو ت بُ  عُ الَصميي   ال عُ المدة على لج  الَحد د   . عَ    لقُه إمَنون عَلَ

يتذدَ اددا نَ لقدد لقُذدَ لدُ :ل َدَِ مَ بللَ لَم  بُذهمَ نسيَ حوتهمَ هَتخدذ سدبُل  هده ال حد  سد بَ   هلمدَ جدَل ا قدَلهل)
نسدُت الحدوت للدَ أنسدَني   ال ال ديهَن أن أذكدِ  لاتخدذ  هدينه سد  نَ هدذا نصد َ   قَل)أرأ دت  ذ ألِّذدَ  لدى الصدخ ة

  . سبُل  هه ال ح  عَ َ    ( 

يْددأ لددُ يْددَت ا  كددَن الحددوت كددَن ل ددوَِّ   لأن  حيددَ ِ لاتخددَذِ سددبُل  هدده ال حدد  سدد بَ كددذل  أن هددذا لاألرجد 
للو كدَن ْ ذده أند  سدقط لذد  هلدَ   , ال ح  لموسى   ْ  ف بهمَ لوعدِ   بدلُه عَي هََِ لُ اتخَذِ سبُل  هه

   حداهَ   أن ال حلأ كلهَ ل َجتت اُبيأ   ههذِ الوج  هه ال ح  لَ كَن هه هذا عَي   لِّ ج  هذا

الصدخ ة إدي عدَس علدى أإدِ   عذدد لوسى أن  جَل  الموعد الذي حدسِ رب  ل  للقَ  عبدِ الصَل    لأند  هذَلد  لأسرك
(   هو لهََِ هوجدِا

لدُ عذددنَ لعلمذدَِ لدُ  رحمدأ قَل)ذلد  لدَ كذدَ ن دَ   هَرتددا علدى يإَرهمدَ قصصدَ   هوجددا عبددا لدُ ع َسندَ يتُذدَِ)
  لدنَ علمَ(   

إدي  ذ د س لوسدى لال بدد  للدُ ذل  اللقَ  كَن س  لوسى لحدِ ل  ربد    هلدي ْهلد  عليد  هَدَِ حَدى لييدَِ  أن  لِّبدل
  الصَل  هه الم َهد الََليأ للقصأ)

دا ?( )  قَل ل  لوسى)هه أت    على أن ت لمُ لمَ علمت ِر

 
 

َََهيَ  َلَ دَه َادْب ا  ) َقدَلَ  ْبد ا  ) َلديْ  َلدَ( َلَكْيدَف َتْصدَب   َعَلدى 67َ نهدَ  َلدُ َتْسد دَ  ّللاه  68ت َحدْط َأدَ  خ  َِ َنه َ ن  د  ََ ََ ( َقدََل َسد
َََذده َهدَا َتْسدَسْلَذه َعد69َُلدَ  َأْلد ا  ) َأْعَصده َادََب ا  َلاَل  دْه َل  ( َقدََل َهدَيَن اتهَ ْ  ( َهَنَهَلَقدَ 70َحَهدى أ ْحدَدَث َلدَ  َلْذد   َذْكد ا  ) َِ

َ َُذأَ  َهه َحَهى َ َذا َرَكَ َ َ ْلَ َق أَْهَلَهَ َلَقدْ  السه َََهَ َل ُْيَ  َ ْل ا  ) َجْيتَ  َخَ َقَهَ َقََل َأَخَ ْق َِ71)  

  . ال َلي األس  الا   بذبه   ْسَ هي لال َْز    لِّهلي ال لي ال اِد لُ ال بد الصَل  بهذا

لدُ ال لدي اللددنه أَللُدي  جَندي علي ال جه لي  هو ال لي ال   ي الواض  األس َ  الق ِّدي الذَدَ ج    نمدَ هدو للكُ
للُ إي ها طَقدأ لموسدى أَلصدب  علدى ال جده لتصد هَت   . أراسهَ أطل   ا علي  أَلقدر الذي أراسِ   للحكمأ الَه
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 هذِ الَص هَت حسي ظَه هَ قد تصهد  أَلمذه  ال قله   لبَألحكَ  الظدَه ة   لال بدد ألن للو كَن نبيَ رسوال  

ال بدد الصدَل  الدذي  ْخ دى مدأ الملُ دأ   ل ال أقُدت عَُ دأ تثُد  االسدَذكَر   لدذل  سراك لدَ لرا هدَ لدُ الحك لدُ
  ألته ال لي اللدنه على لوسى أال ْصب  على احبَ  لتص هَت )

  قَل) ن  لُ تسَهي  ل ه اب ا   لكيف تصب  على لَ لي تحط أ  خب ا ?( )

  )لوسى على الصب  لالهَعأ   لِّسَ ُُ ا   لِّقد  ل ُيَ  لِّ ز 

  قَل)سََدنه  ن َِ  ا اَب ا لال أعصه ل  أل ا(   )

ْسدسل لال ْسَ سد  عدُ  هدا ال جده توكُددا لبيَندَ   لِّدذك  لد  ِد ط ادحبَ  قبده بدد  ال حلدأ   لهدو أن ْصدب  هُزِّدد
  ِه  لُ تص هَت  حَى ْك ف ل  عُ س هَ)

  قَل)هين ات  َذه ها تسسلذه عُ ِه  حَى أحدث ل  لذ  ذك ا( )

  لوسى     ل ذا نحُ ألَ  الم هد األلل لهمَ) لِّ ضى

  هَنهلقَ حَى  ذا رك َ هه الس ُذأ خ قهَ(   )

السدد ُذأ و  ن  فيخد ق  تحملهمدَ لتحمده ل همددَ ركَأدَ   لهدي هدده لسدط اللَدأ   إددي َْده  هدذا ال بدد الصددَل  سد ُذأ
ْسي ظددَه  األلدد  هذددَ أن هددذِ ال  لددأ ت دد ض السدد ُذأ لركَبهددَ لخهدد  اللدد ق  لددى هددذا ال دد    هلمددَذا ْقددد  بهددي   لتدد

  ال جه على هذا ال   ?

هده نظد  المذهد   لد  نسدى لوسدى لدَ قَلد  هدو للدَ قَلد  ادَح     ألدَ  هدذا الَصد ف ال َُدي الدذي ال لبد ر لقدد
أَلَهبُ  ال مله لهدذا الم ذدى لالذمدوذج  ْصهد  ال قله و لاإلنسَن قد  َصور الم ذى الكله المَ س   للكذ  عذدلَ

هَلََ بدأ ال مليدأ ذات ط دي يخد  اُد  الَصدور المَد س   لهدَ  . الذظ ي    ْسَ    ل  لق َ اُ  الَصورالواق ه لذ
 لدُ قبده  لدى أند  ال ْسدَهي  ادب ا علدى لدَ لدي ْحدط أد  خبد ا   هدَعَز  الصدب  لاسدَ َن ن د  هدو ذا لوسدى الدذي

  هُذده  لسَذك ا   ال جه ت هذالبذل الوعد لقبه ال  ط   هَ هو ذا ْصهد  أَلََ بأ ال مليأ لَص هَ أَلم ُيأ

لذدذ أن لكدز ال جده  . حيَتد   ن طبي أ لوسى طبي أ ان  َليأ اندهَعيأ   كمَ ْظه  لُ تص هَت  هه كده أسلار ن ي
إي أندَ   لدى ربد  لسدَل  ا ل َدذرا حَدى  ذا  . اندهَعَت  المص ي الذي رِي ْقََه ل  اإلس ا ُله هقَل  هه اندهَعأ لُ

  ْقََه ل  لص ي يخ    هي أَآلخ  ل ة أخ و و اإلس ا ُله رأوكَن الُو  الثَنه ل 
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بوعددِ الدذي قه د   الوهدَ   ن طبي أ لوسى هه هذِ الهبي أ   للُ إي لي ْصب  على ه لأ ال جه للدي ْسدَه  ن ي
 ي   للََ بأ ال مليدأ لق دَ لط مدَ اُد  الَصدور الذظد تَد ألَ  ا ابَهَ   للكُ الهبي أ ال   ِّأ كلهَ تلَقه هه أنهَ

   ذا ذاقَهَ لج بَهَ    ال لال تدرك األلور ح   سراكهَ

  هذَ انده  لوسى لسَذك ا) للُ

  قَل)أخ قَهَ لَل ق أهلهَ ? لقد جيت ُِيَ  ل ا( )

 
 

ُْ َأْلَ ي ع ْس ا  )َأَمَ َنَسُت  َلاَل ت ْ َهْقَذه  ت َْاَخْذَنه ( َقََل اَل 72َأَلْي َأق ْه َ نهَ  َلُ َتْسَََهيَ  َلَ َه َاْب ا  ) َقَلَ   َهَنَهَلَقَ (73َل

ُْيَ  ن ْكد ا  ) َ َكيهدأ   َحَهدى َ َذا َلَيَيدَ ا َالدَ  َهَقَََلد   َقددََل َأَقََْلدَت َنْ سدَ   دد َِ لهدَ  َ نهدَ  َلددُ  َأق ده ( َقدََل َأَلديْ 74َأَلُْدَ  َنْ د َل لهَقدْد َجْيدَت 
َ َ  75َتْسَََهيَ  َلَ ه َادْب ا  ) دْه َل  َعدُ( َقدََل َ ن َسدَسْل نِّه ع دْذرا  ) َِ  َهَنَهَلَقدَ (76َأْ دَدَهَ َهدَا ت َصدََحْبَذه َقدْد َبَلْلدَت َلدُ لهدد 

ََْهَ َمَ أَْهَلَهدَ د َهَسَقََلد    َأن ْ َ ديَِّ  وه َمَ َهَوَجدَدا َهَُهدَ َجدَدارا    َ ِّدد  َأْن َ دذَق ه  َهدَسَبْوا َحَهدى َ َذا َأَتَيدَ أَْهدَه َقْ َِّدأَل اْسد َِ ْيَت َقدََل َلدْو 
ََْسَلَِّه َلَ َلْي َتْسَََه  َهَ اق   ( َقََل َهَذا77اَلتهَخْذَت َعَلْيَ  َأْج ا  ) َُْذَ  َسس َنبِّي َ  َب َلْي َ  َبَُْذه َلَب   (78َاْب ا  ) عه

  اب  للهف  ذكِ  ال بد الصَل  أمَ كَن قد قَل  لذذ البداْأ) لهه

  قَل)ألي أقه) ن  لُ تسَهي  ل ه اب ا ?( )

  :لالَذكُ  لوسى بذسيَن    لِّهلي  لى ال جه أن ْقبه عذِر لال   هق  أَلم اج أ رلِّ َذ

ْاخذنه أمَ نسُت لال ت هقذه لُ أل ي عس ا(   )   قَل)ال ت

  ال جه اعَذاِر   هذَدنَ ألَ  الم هد الثَنه) لِّقبه

  هَنهلقَ   حَى  ذا لييَ االَ هقَل     ( )

احَمددَل   لهدده  لَد س َمددَل ادد ق لدُ هُهددَ   ههددذِ قَدده ن د    قَدده عمددد الكَنددت األللددى خد ق السدد ُذأ لاح ل ذا
  :لوعدِ هظي أ كبُ ة لي ْسَه  لوسى أن ْصب  علُهَ على ال اي لُ تذكِ 

  قَل)أقَلت ن سَ  كيأ ألُ  ن   ? لقد جيت ُِيَ نك ا( )

ْصدب  علدى لقوعد  لال  ال لدذينَسديَ هده هدذِ المد ة لال ادَها   للكذد  قَادد   قَادد أن  ذكد  هدذا الذكد  ا هلدي 
ْاخدذا علدى  , القَده  َسلل ل  أس َأَ   لاللا  هه نظدِ  بد ي    لدي   تكدي لدَ  وجدي بده لدي  بلدَ الحلدي حَدى ْكدون ل

  لَ ْصدر لذ   

This file was downloaded from QuranicThought.com



ألل لد ة   لالََ بدأ  لد  أخد و  د سِ ال بدد الصدَل   لدى ِد ط  الدذي ِد ط للعددِ الدذي لعدد   لِّدذكِ  أمدَ قدَل للد ة
  ََ بأ)تصدق  أ د ال

  قَل)ألي أقه ل ) ن  لُ تسَهي  ل ه اب ا(   )

تقَذد  لطلبدت الصدح أ لقبلدت  هلدي هذِ الم ة ْ ُُ أن  قَل ل ) )ألي أقه ل  ?(ل  أنت على الَ ُُُ لالَحد د   لهه
  ال  ط  

هُذدده  لالَ كُد     الَدذكُ  لوسدى  لدى ن سد    لَِّدد أند  خدَلف عدُ لعددِ لد تُُ   لنسده لدَ ت هدد أد  أ دد لِّ دوس
  لِّقه  على ن س  اله ِّ    لَِّ لهَ يخ  ه اأ ألَل )

  قَل) ن سسلَ  عُ ِه  أ دهَ ها تصَحبذه   قد بللت لُ لدنه عذرا( )

  السيَق هيذا نحُ ألَ  الم هد الثَلث) لِّذهل 

  ذق  هسقَل (     ِّد أن   جدارا هَنهلقَ   حَى  ذا أتيَ أهه ق ِّأ اسَه مَ أهلهَ هسبوا أن ْ ي وهمَ هوجدا هُهَ)

إدي َْدد أن جددارا لدَ ا  . جَ  دَن   لهمدَ هده ق ِّدأ أهلهدَ أخدا    ال ْه مدون جَ  دَ   لال ْسَ دي ون ضدي َ  نهمدَ
فيقددول) )  ِّددد أن  ذق (هدديذا ال جدده الل ِّددي  كَألحيددَ   هددي أن  ددذق    لالَ بُدد  ْخلدد  علددى الَدددار حيددَة ل راسة

  !!! لقَبه ْ له ن س  أيقَلأ الَدار سلن 

 هدي أَالنق دَض  جددارا ْ    لوسى أَلَذَق  هه الموقف   لدَ الدذي  دده  هدذا ال جده أن َْهدد ن سد  لِّيديي لهذَ
أهدا أقده لدُ أن ْهلدي عليد  أجد ا  ? ْسَ دي وهمَ هه ق ِّدأ لدي ْقدد  لهمدَ أهلهدَ اله دَ  لهمدَ جَ  دَن   لقدد أبدوا أن

  ْسكان لذ  ?

  قَل)لو ِيت التخذت علي  أج ا(و)

 :لََل ال َالأ   هلي ْ د لموسى لُ عذر   للي ْ د للصح أ بُذ  لبُُ ال جههه  لكَنت

 
 

َُ َْْ َمل وَن َهده اْلَ ْحدَ  َهدَسَرست   َألهَ َ َُذأ  َهَكََنْت َلَمَسََكُ دهه َسدَ َُذأَل َاْصد َ  ) َأنْ  السه دذ  ك  َلد ن َْْسخ   (79َأَعَُبَهدَ َلَكدََن َلَرا ه دي له
َمَاْلل َا   َهكَ  َلَألهَ َُ َهَخَ َُذَ َأن   ْ َهَقه  ُْ َلَذ ْْ ْ  ا  ) ط ْ َيَنَ   ََن َأَبَواِ  ل  َمدَ َخُْد ا  80َلك  َمَ َرب ه  ْذد    ( َهَسَرْسَنَ َأن   ْبَدَله  َ َكدَة  َلَأْقدَ َ   لَِّ

َدار  َهَكَنَ 81ر ْحمَ  ) ََ َُ  ( َلَألهَ اْل َُ َهه اْلَمَد َذَأ َلَكدََن َتْحََد َلل َاَلُْ َمدََ ََيَمُْ َأب وه َمدَ َادََلحَ  َهدَسَراَس َرب دَ  َأْن  َلَكدَنَ     َكذدزن لهه 
ه َمَ دده  ِ ََْخَ َجَ َ ْبل َلدَ َأ ُْ َأْلدَ ي  َلَِّْسد َ د   َعد بَِّدَ  َلَلدَ َهَ ْل دُ ره َلْيدَ  َادْب ا  ) َذَلد َ  َكذَزه َمدَ َرْحَمدأ  لَِّ ( 82َتْسَلِّده  َلدَ َلدْي َتْسدَه  عه
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َُ الْ  َلَِّْسدَسل وَنَ  َعدُ َذي ُْ ْذد   َذْكد ا  ) َقدْ َن دْه َل َسدَب َ   َلد    ( َ نهدَ َلكهذهد83َق دْه َسدَسْتل و َعَلدْيك ي لَِّ َِ دهِّ  ِ  َلدُ ك  َُْذدَ َهده اأْلَْرَض َليَت
َُل  (85) ( َهدَسْتَ َ  َسدَب َ  84) ُْ دْمَ  َلَجدَدَهَ َتْلد     َهده َعد ََ َلْلدَ َ  ال ه ْلَذدَ َْددَ َذا َلَلَجدَد َعذدَدَهَ  َحَمَيدأَل  َحَهدى َ َذا َبَلد َقْولدَ  ق 

َُ َ لهَ َأن ُْ ْسدذَ  ) ت َ ذِّ َ  اْلَقْ َن َهَخدَذ َهدَُهْي ح  دَ َلدُ َظَلديَ 86َلَ لهَ َأن َت ن َ ذِّأ د   إ ديه   دَ س  َ َلدى َربَِّدَ  َفي َ ذِّأ د   َعدَذاأَ   َهَسدْوفَ  ( َقدََل َأله
َُ َلَعَمَه َاََلحَ  َهَل    (87) ن ْك ا   ُْ يَل ْسَذى َلَسَذق ول  َلَألهَ َل ُْ َأْلَ َنَ ْ ْس ا  ) َل     َجَزا  اْلح  ( َحَهدى 89( إ ديه َأْتَ دَ  َسدَب َ  )88َل

 ََ دُ َلْهَلد َ  َ َذا َبَلد دي لَِّ َ ده لهه  َْ دْمَ  َلَجدَدَهَ َتْهل د   َعَلدى َقدْو َل لهدْي َن لَنَهدَ ال ه َْ ا  ) س  ْبد90َسد  ا  ( َكدَذَلَ  َلَقدْد َأَحْهَذدَ َأَمدَ َلَدْْدَ  خ 
َُ َلَجدَد َلد92َُأْتَ َ  َسَب َ  ) إ يه  (91)  ْ دده َُ السه ُْ ََ َب لَنَهَمدَ ( َحَهى َ َذا َبَل دوَن َقدْوال  ) س  لَن َْْ َقه   ( َقدَل وا َْدَ َذا93َقْولدَ  اله ََْكدَس 

 َُ ُْ لَن َهه اأْلَْرَض َهَههْ  اْلَقْ َن وَج َلَلْسج وَج ل ْ َسد  َ ه   َ نه َْْسج  َْ ا  )َلَ  خَ  َن ْي َسددِّ ُْدَذه  َُْذَذَ َلَب َ َه َب َْ َلدَ  َقدَلَ  (94ْ جَ  َعَلى َأن َت
َُْذك يْ  َلكهذِّه َفيَ  َربَِّه َخُْ ن َهَسَعُذ وَنه َأق وهةَل َأْجَ هْ  ْي َرْسلدَ  ) َب ُْدَذه  َُ  َسدََلو  ( يت دوَنه   َبدَ  اْلَحَد دَد َحَهدى َ َذا95َلَب دَدَهُْ َُ الصه ُْ َبد

دوا َحَهد لِ  َلَلد96َأ ْهدَ ْج َعَلْيدَ  َقْهد ا  ) يت دوَنه ى َ َذا َجَ َلد   َندَرا  َقدَلَ َقدََل ان  خ  َََهَع وا ( َهَمدَ اْسدَهَع وا َأن َْْظَهد   َلد   َنْي دَ   اْسد
(97)  

  قَل)هذا ه اق بُذه لبُذ    سسنبي  بَسلِّه لَ لي تسَهي  علي  اب ا( )

لهدَ سد ا   للوق ذدَ لذهدَ  ن لدي ألدَ  ل َجدتت لَواليدأ ال - لنحدُ الدذ ُ نَدَأ  سديَق القد ين -هذدَ كدَن لوسدى  ل لدى
ال َُ دأ   هلدي  ذبيذدَ القد ين أَسدم     الَصد هَت كموقف لوسى   به نحُ ال ن  ف لُ هو هذا الذي  َصد ف تلد 

قيمدأ اسددم  ?  نمدَ  د اس أدد  أن ْمثده الحكمدأ اإللهيددأ ال ليدَ   الَدده ال  للدَ تكملدأ للَدو اللددَل  الدذي ْحديط بذددَ  
ه دد  ذكد   . المحددلسة الق ِّ دأ علدى المقددلَت المذظدورة   بده تهددف  لدى أاد اض أ ُددة ال ت اهدَ ال دُُ الذَدَ ج  تيت

لَددَحكي هده القصدأ لذددذ ن دستهَ   ههدَ هددو ذا  اللُبيدأ اسدم   َ د  لد  ال خصدديأ الم ذوِّدأ الَده ْمثلهددَ   ل ن القدوو 
  للكدُ هَدَِ  ذسدى اددا همَ عذدد الصدخ ة   لكسنمدَ  فيم ده هده ط ِّقد  . الموعدوس لوسى   ِّد أن  لقدى هدذا ال جده

األقددار  لدى  ت سهمدَ فيَدد هدذا ال جده هذدَك   لكدَن لقدَِؤ ْ وتهمدَ لدو سدَرا هده لجهَهمدَ   للدو لدي . لي دوسا نسدي 
  المَهول هه سيَق الق ين   اللَل  الصخ ة ك ة أخ و     كه الَو اَل  لَهول   لكذل  اسي ال جه

  ََله    ْسخذ الس  هه ال إي

  ْسخذ كه س ُذأ اص َ(  لل  ألَ الس ُذأ هكَنت لمسَكُُ ْ ملون هه ال ح    هسرست أن أعُبهَ   لكَن لرا هي)

الدذي أادَبهَ اتقدَ   الصدلُ  ال ُدي نَدت السد ُذأ لدُ أن ْسخدذهَ ذلد  الملد  الظدَلي اصد َ   لكدَن ال د ر هبهدذا
  لَهَ  لل  ر الكبُ  الذي ْكذ  اللُي لهَ لو أقُت على سا

ْلذُُ هخ دُذَ أن   هقهمدَ ط يَندَ لك د ا   هسرسندَ أن) ربهمدَ خُد ا لذد   كدَة لأقد     بددلهمَ لألدَ اللدا  هكدَن أبدوِا لد
  رحمَ(   

حييقَ  لل بدد الصدَل     عُ اللا  الذي ال  بدل هه حَضِ  للظهِ  أن  ْسَح  القَه   قد ك ف سَ  اللُي ههذا
لتزِّدد علدى الدزلُ بد ل ا لتحققدَ     هلدو  , لاله يدَن تكمدُ هده ن سد  بدذلر الك د هيذا هدو هده طبي َد  كدَه  طدَج   
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ْلذُُ أك ِ  لقَسهمدَ بدداه  حبهمدَ لد  أن  َ  دَِ هده ط ِّقد    هدسراس ا للجد   راسة  , لط يَن  عَش ألره  لالدْ  الم
لذد    لأرحدي بوالدْد   خُد ا  خل دَ لى قَه هذا اللا  الذي ْحمه طبي أ كَه ة طَغيأ   لأن  بددلهمَ ا الصَل  عبدِ

   

للمدَ كدَن لد  عليد  لدُ  , اللدا  كَن األل  لوكوال  لى ال لي ال   ي الظَه    لمَ كَن لد   ال الظدَه  لدُ ألد  للو
للُ  ا للمُ ْهل د  لدُ ع دَسِ علدى ِده  لدُ  للي  سلهَن   لهو لي   تكي أ د لَ ْسَح  علي  القَه ِ عَ  

لدُ الذدَس   لال أن   تدي علدى هدذا ال لدي حكمدَ اُد  حكدي الظدَه  الدذي  ل  س لهبي أ الملُ أاُ   أن ْحكي على ا
  للكذ  أل  ا القَ ي على علم  أَللُي ال  ُد   . ال  ِّ أ تسخذ أ 

ادَلحَ   هدسراس ربد  أن  بللدَ  أبوهمدَ لألَ الَدار هكَن للالُُ  َيمُُ هه المد ذأ   لكَن تحَ  كذدز لهمدَ   لكدَن)
  أل ي     ذل  تسلِّه لَ لي تسه  علي  اب ا(    عُ دهمَ لِّسَخ جَ كذزهمَ   رحمأ لُ رب  للَ ه لَ أِ

لهمدَ جَ  دَن لأهده الق ِّدأ  - الَدار الذي أت ي ال جه ن س  هه  قَلَ    للي ْهلدي عليد  أجد ا لدُ أهده الق ِّدأ ههذا
 َيمددُُ ضددعي ُُ هدده المد ذددأ   للددو تدد ك  لدُُللا كددَن ْخبددى   تحَدد  كذددزا   لِّلُددي لرا ِ لددَال -ال ْ دي ونهمَ 

الصدلُ ان أن  دده َ عذد      للمدَ كدَن أبوهمدَ ادَلحَ هقدد ن  همدَ  ْسَه  الَدار  ذق  لظه  لُ تحَ  الكذز هلي
 حمَ َد  لض  همَ   هسراس أن ْكب ا لِّ َد عوسهمَ   لِّسَخ جَ كذزهمَ لهمَ قَسران على ط ولَهمَ ا أصاح  هه

.  

ال ألدِ    هقدد أطل د   ا جده  ددِ لدُ األلد    ههده رحمدأ ا الَده اقَ دت هدذا الَصد ف   لهدو ألد  دذ   ال   إدي
لهد  لدَ أطل د  عليد  لدُ اُ د  )رحمدأ لدُ  هُهدَ علدى اللُدي هده هدذِ المسدسلأ لفيمدَ قبلهدَ   للجهد   لدى الَصد ف

  رب  للَ ه لَ  عُ أل ي(   

أحدددا  ال لددُ  عليدد  نك ددف عددُ اُددي ا الددذي ال ْهلد  ذك ددف السددَ  عددُ حكمددأ ذلدد  الَصدد ف   كمددَ ا هدَآلن
  ارت ى  

المَهدول كمدَ خد ج  هده سه أ الس  المك وف لالسَ  الم هوع ْخَ ه ال جه لدُ السديَق كمدَ بددا   لقدد ل دى لهه
ن سدهَ  ال أمقددار   إدي ت قدى للُ دأ هده  عدُ لُ المَهول   هَلقصأ تمثه الحكمأ الكب و   لهذِ الحكمأ ال تك ف

  ا لرا  األسََر  علي 

اللُدي ل    تد ك قصدأ لوسدى لال بدد الصدَل    أقصدأ أادحَ  الكهدف هده -هده سديَق السدورة  -تد ت ط  لهكدذا
لرا  األسدََر   ال ْك دف لهدي  الواق دون  الدذي  ددب  األلد  أحكمَد    لهد  علمد  ال دَله الدذي ْقصد  عذد  ال  د   

  عمَ لرا هَ لُ األس ار  ال أمقدار      

  الَز  الخَل  ع   لِّلي  الَز  السَسس ع   ىانَه
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  أقول  ت َلى) )ألَ الس ُذأ هكَنت لمسَكُُ ْ ملون هه ال ح       ( لبدلا  

  ا ال حمُ ال حيي أسي

  سورة الكهف ل سورتَ ل ِّي ل ط  أييأ

  السَسس ع   الَز 

 السورة لت قُ َت على لوضوع الق نُُ الموضوع)قصأ ذي 110 - 83الخَلسأ) الوحدة

 
 

َ  ) َلَكَنَ  َهَذا َرْحَمأن لَُِّ رهبَِّه َهَيَذا َجَ  َلْعد  َربَِّه َجَ َل   َسكهَ  َقَلَ    (98َلْعد  َربَِّه َحقِّ

  الوحدة لقدلأ

ل لددى اللدد   ل لددى  ال دد ق  الدددرس األخُدد  هدده سددورة الكهددف قوالدد  قصددأ ذي القدد نُُ   لرحاتدد  الددثاث  لددى هددذا
  ج  ْسجوج للسجوج  الوسط   لبذَِؤ للسد هه ل 

ربده ج لد  سكدَ    لكدَن  لعد ْحكه عُ ذي الق نُُ قول  أ د بذَ  السد))قَل)هذا رحمأ لُ ربه هيذا جَ  لالسيَق
لدُ ل دَهد الييَلدأ     إدي تخدَي السدورة بثاإدأ  لل دهد لعد ربه حقَ(    إي ْ قي الوعد الح    أَلذ خ هه الصدور

  ه( ق):أقول  لقَط     بدأ كه لقه  لذهَ

األخُد ة القوِّدأ هده  اإلْقَعدَت المقدَط  تلخد  لوضدوعَت السدورة ال  يسديأ لاتََهَتهدَ ال َلدأ   لكسنمدَ هده لهدذِ
  اللحُ المَذَس     

  اإلخ َر ال بَنه عُ ذي الق نُُ 83األلل) الدرس

  قصأ ذي الق نُُ على الذحو الََله) لتبدأ

  ذك ا(   لِّسسلون  عُ ذي الق نُُ   قه)سستلو عليكي لذ  )

لذدذ أ د  لأرب دُُ  علُذدَ ذك  لحمد بُ  سحَق سبي نزلل هذِ السورة هقَل)"حدإذه ِيخ لدُ أهده لصد  قدد  لقد
لعي دأ بدُ أبده لعديط  لدى أح دَر  هدوس  , الحدَرث سذأ   عُ عك لأ   عُ ابُ ع َس قَل "أ ثت ق ِّ  الذ   بدُ

أخبد لهي أقولد    هدينهي أهده الكَدَ  األلل   لعذددهي لهدي اد َ    ل  لاد وا أَلمد ذأ   هقَلوا لهي)سلوهي عُ لحمدد  
ا       للاد وا لهدي  عذ سدول علدي األنبيدَ      هخ جدَ حَدى أتيدَ المد ذدأ هسدسلوا أح دَر  هدوس لدُ لَ لي  عذدنَ

 جيذَكي لَخب لنَ عُ اَحبذَ هدذا   قَل)هقدَلوا لهي)سدلِو عدُ إداث لقد ألِ  لب   قول    لقَال) نكي أهه الَوراة  
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 الدده  بهُ ههو نبه ل سه   ل ال ه جه لَقدول تد لا فيد  رأْكي)سدلِو عدُ هَيدأ ذهبدوا هده أخب كي نسل كي بهُ   هين

األرض لللَربهدَ  ل دَرق  األلل   لَ كَن لُ أل هي ? هينهي كَن لهي حد ث عَُي   لسلِو عُ رجه طدواف بلدَ
ِْ ? لسلِو عُ ال لح لَ هدو ? هدين أخبد كي بدذل  ههدو هدَت  ِو   ل ن لدي ْخبد كي هيند  رجده لَقدول  نبده   لَ كَن نب

لعي دأ حَدى قددلَ علدى قد ِّ    هقَال)ْدَ ل  د  قد ِّ    قدد جيذدَكي  الذ د  هَاذ وا هه ألدِ  لدَ بددا لكدي     هسقبده
ا    رسدول لحمدد   قدد أل ندَ أح دَر  هدوس أن نسدسل  عدُ ألدور       هدسخب لهي بهدَ   هَدَ لا لبُُ أ صه لَ بُذكي

    " أخبد كي اددا عمدَ سدسلَي عذد   ] ا ا)َْ لحمد أخب نَ     هسسلِو عمَ أل هي أ    هقَل لهي رسدول    هقَلو 
    خم  ع  ة لُلأ ال ْحددث ا لد  هده ذلد  لحيدَ   لال  ] ا هَنص هوا عذ    للكث رسول -للي ْسَثُ  -" 

ال  هُهدَ د ادا   لالُو  خم  ع  ة قد أا حذَحَى أرجف أهه لكأ   لقَلوا)لعدنَ لحم , السا  ْستي  جب ِّه علي 
د  ْخب ندَ أ ده  عمدَ سدسلذَِ عذد    لحَدى أحدزن رسدول ا       لكدث الدوحه عذد    عليد  لدَ  دَكلي أد  أهده  ِل

أادحَ  الكهدف   هُهدَ ل َتبَد   ْدَِ علدى حزند   أسدورة لُ ا عز لجده -علي  السا   -لكأ   إي جَ ِ جب ا ُه 
لال جده الهدواف   لقدول ا عدز لجده) )لِّسدسلون  عدُ الد لح      , ال َيدأ لِو عذد  لدُ ألد علدُهي   لخبد  لدَ سدس

   (اآلْأ  

الد لح خَادأ    يْدأ رلاْدأ أخد و هده سدبي ندزلل -رضده ا عذد   -رلاْدأ     لقدد لرست عدُ ابدُ ع دَس  هدذِ
 دذ  الد لح الَده هده الَسدد ل نمدَ لكيدف ت . ذك هَ ال وهه   لذل  أن الُهوس قَلوا للذبه      )أخب ندَ عدُ الد لح

 لُهي ِدُيَ   هستدَِ جب ِّده هقدَل لد ) )قده)ال لح لدُ ألد  ربده    ْح  ال لح لُ ا ? للي ْكُ نزل علي  ِه    هلي
  قلُا(     لى يخ  ال لاْأ    ال للَ ألتَُي لُ ال لي

ْإ  أن نقدف هده ظده الدذ  الق ينده المسد للَ ددس هدذا الدذ  ن لدي أند   للدُ َيقُ  ال لاْدَت هده أسد َ  الذدزلل   ند
ْال عدُ ذي القد نُُ   ال نددري  الدذي سدسل    لالم  هدأ أد  ال تزِّدد ِدُيَ  لدُ -علدى لجد  الَحقُد   -كدَن هذدَك سد

  . هه ساللأ القصأ   هلذواج  الذ  با  َِّسة

هده قصد   المهد سة السدمأ الذ  ال  ذك  ُِيَ عُ ِخصيأ ذي القد نُُ لال عدُ  لَند  أل لكَند    لهدذِ هده  ن
المسدَ َسة لدُ القصدأ   لال بد ة تَحقد   ال بد ة القد ين   هَلَسدَُه الَدَرِّخه لدي  هدو المقصدوس    نمدَ المقصدوس هدو

  األحيَن   أالي بدلن حَجأ  لى تحد د الزلَن لالمكَن هه

ور هده القد ين القد نُُ المدذك ذا المدلن ْ  ف للكَ اسم  االسكذدر ذل الق نُُ   للدُ المقهدوع أد  أند  لدي  لالََرِّخ
ْلُ أَّلِل لوحد ل َقد أَل  ث لاآلخ ة   عذ    هَإلسكذدر اإلا ِّقه كَن لإذيَ   لهذا الذي  َحدث   الق ين ل

 ن ذا القد نُُ المدذكور هده  " الخَليدأ أبو ال ِّحدَن البُ لنده هده المدذَي هده كََ )"اآلإدَر ال َقيدأ عدُ القد لن  لِّقول
 لقبدون بدذي   كدذي ندواس لذي  دزن   لكدَن اسدم  أبدو  كدَنوا وك حمُد الق ين كَن لُ حمُد  لسدَدال أَسدم    هملد

د  أك  بُ اه ِّق    لأن  رحده  لدى سدَحه ال حد  األبدي  المَوسدط   همد  بَدون  للد اك  لاُ همدَ   لبذدى  أَُِو
  هسمُت القَرة كلهَ أَسم    لسمه ذا الق نُُ ألن  بلَ ق نه ال م     ه ِّييأ لد ذأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



هده الَدَرِّخ المددلن عدُ  ال حدث يحَ   للكذذَ ال نمل  لسَ ه تمحيص    ذل  أن  ال ْمكُْكون هذا القول اح لقد
لُ القصد  الدوارس هده القد ين كقصد  قدو  ندوح  كثُ  ذي الق نُُ الذي ْق  الق ين ط هَ لُ سُ ت    ِسن  ِسن

  لقدد جد ت قبده هدذا  حد ث ال هد جددا أَلييدَس  لدى عمد  ال  د ِّأ لولوس لقو  هوس لقو  اَل  لاُ هي   هَلََرِّخ
  كثُ ة ال ْ  ف عذهَ ُِيَ   هلي  هو الذي ْسَ َه هُهَ و أحداث الََرِّخ المدلن 

للكدُ الَدوراة  . األحدداث قد سلمت الَوراة لُ الَح ِّدف لالزِّدَسات لكَندت ل ج دَ ْ َمدد عليد  هده ِده  لدُ تلد  للو
دحذت كدذل  الَده ال ِد  هده أنهدَ لزِّددة علدى  اْدَتأَل ل  أحيهدت أَألسدَطُ  الَده ال ِد  هده كونهدَ أسدَطُ    ِل

  لسَيقذَ لمَ لرس هُهَ لُ القص  الََرِّخه   لصدرا األاه الموحى أ  لُ ا   هلي ت د الَوراة 

فيدد  لددُ القصدد   لرس هلددي  بدد   ال القدد ين   الددذي ح دد  لددُ الَح ِّددف لالَبددد ه   هددو المصدددر الوحُددد لمددَ ل ذن
  الََرِّخه  

  حَكمأ الق ين الك ِّي  لى الََرِّخ لسببُُ لاضحُُ)البد هه أن  ال تَو  ل للُ

ْ لدي عذهدَ ِدُيَ   لالقد ين  لدي أن الَدَرِّخ لولدوس حدد ث ال هدد   هَتَد  أحدداث ال تحصدى هده تدَرِّخ ال  د ِّأ  :أللهمدَ
  ! عذهَ   لي أ   هذِ األحداث الَه لي  لهَ لدو الََرِّخ علي

لدَ ْصددُي  ْصدُ   هددو عمده لددُ أعمدَل ال  د  القَادد ة -ل ن لعددى أ د  هددذِ األحدداث  -أن الَدَرِّخ :لإَنُهمدَ
الددذي تيسدد ت فيدد  أسدد َ   - هددذا جميدد  أعمددَل ال  دد  لددُ القصددور لالخهددس لالَح ِّددف   لنحددُ ن ددهد هدده  لَنذددَ

 د لو علدى ألجد  ِدَى   لِّذظد   ليد  لدُ  لاْدَ  الواحدد أن الخبد  الواحدد أل الحدَسث -االتصدَل للسدَ ه ال حد  
لثدده هددذا ال كددَ  ْصددذ  الَددَرِّخ   لهمددَ قُدده أ ددد ذلدد  هدده الَمحددي   للددُ لَذَق ددأ   لخَل ددأ   لِّ سدد  ت سددُ ات

  لالَدقُ  و

القواعدد ال لميدأ المقد رة الَده  تذكِ  الكا  عُ اسَ ََ  الََرِّخ فيمَ جَ  أ  الق ين الك ِّي لُ القص    كا  همَ س
ْلُ أن القدد ين هددو ال تقدد ر ارت ددَهَ ال  دد    قبدده أن تذكددِ  ال قُدددة الَدده قددول ال صدده   لهددو كددا  ال ْقددول أدد  لدد

ْلُ   ال حث ال لمه على السوا     نمَ هو ل ا  ووو بوسَ ه أَلق ين   لال ل

لددُ سدُ ت    للددي   هذدَ سدسل سددَ لون عدُ ذي القدد نُُ   سدسلوا ال سددول       هدسلحى  ليدد  ا أمدَ هددو لارس لقدد
هُهدَ ألُد  علدي   لقدد لرست هده الَ َسدُ   الَوسد  نملد ألَلذَ لصددر يخد  اُد  القد ين هده هدذِ السدُ ة   هدذحُ ال 

ْخذ أحذر   لمَ هُهَ لُ  س ا ُليَت لأسَطُ    . ْقُُ أقوال كثُ ة   للكذهَ ال ت َمد على   لِّذ له أن ن

للاحددة  لدى لكدَن  , الم د ق  سَه السيَق الق ينه لذي الق نُُ إاث رحات)لاحدة  لدى الملد     للاحددة  لدى لقد
  ُ     هلذََأ  السيَق هه هذِ ال حات الثاث  بُُ السد 
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  هَوحَت ذي الق نُُ جهأ لل   ال م  88 - 84الثَنه) الدرس

  الحد ث عُ ذي الق نُُ أ ه  عذ )  بدأ

   نَ لكذَ ل  هه األرض ليتُذَِ لُ كه ِه  سب َ(   )

لأسدد َ  البذددَ   , لال ددَ    الحكدديلكددُ ا لدد  هدده األرض   هسعهددَِ سددلهَنَ لطُددد الددعَ ي   لِّسدد  لدد  أسدد َ لقدد
  أن ْمكذوا في  هه هذِ الحيَة   ال    لال م ان   لأس َ  السلهَن لالمََع     لسَ   لَ هو لُ ِسن

  هست   سب َ(  لل ى هه لج  لمَ هو ليس  ل    لسل  ط ِّق   لى الل    )

 لدَ أن ت دذ   القد نُُ   قلذَ)ْدَ ذا حَدى  ذا بلدَ للد   ال دم  لجددهَ تلد   هده عدُُ حميدأ   للجدد عذددهَ قولدَ)
ربد  في ذأدد  عدذاأَ نكد ا   لألددَ لدُ يلددُ   لدى ل لدَ أن تَخدذ هددُهي حسدذَ   قَل)ألدَ لددُ ظلدي هسددوف ن ذأد    إدي  دد س

  أل نَ ْس ا(  لُ لعمه اَلحَ هل  جزا  الحسذى   لسذقول ل 

أَلذسد أ للمواضد     ْخَلدف     لهدوال م  هو المكَن الذي   و ال ا ه أن ال م  تل   عذددِ لرا  األهد للل  
المواضد   د و أنهدَ تلد   هده المدَ   أ د  ف    المواض   د و ال ا ده هُهدَ أن ال دم  تلد   خلدف جبده   لهده

 دد و أنهددَ تلدد   هدده ال لددَل  ذا كددَن هدده اددح ا   المواضدد  كمددَ هدده المحيهددَت الواسدد أ لال حددَر   لهدده أ دد 
  لك وهأ على لد ال ص     

ْسدمى  لكدَن -أن ذا القد نُُ اد   حَدى لاده  لدى نقهدأ علدى ِدَطه  المحديط األطلسده لدُ الدذ   لالظدَه 
  ه أو ال م  تل   في    -أح  الظلمَت لِّظُ أن اليَأسأ تذَهه عذدِ 

الحمدس   لتوجدد  هدو أند  كدَن عذدد لصدي أحدد األنهدَر   حُدث تكثد  األع دَ  لََِّمد  حولهدَ طدُُ لدزج لاألرجد 
عدُُ حميدأ(    للكدُ  َ دذر علُذدَ  هده هد أو ال دم  تلد   هذدَك ل )لجددهَ تلد   البد ك لكسنهدَ عُدون المدَ     

يخد  لوإدوق أد  ن َمدد عليد  هده تحد ددِ   لكده قدول اُد   لصددر تحد د المكَن   ألن الذ  ال ْحدسِ   للي  لذَ
   لى لصدر احي    ْسَذد هذا لي  لسلونَ ألن  ال

  هُهي حسذَ(  تَخذ ذا الق نُُ  لَ أن ت ذ  ل لَ أن هذِ الحميأ لجد ذل الق نُُ قولَ) )قلذَ)َْ عذد

ا علدى القدو    لتد ك  سدله  قَل ا هدذا القدول لدذي القد نُُ ? أكدَن ذلد  لحيدَ  ليد  أ   ند  حكَْدأ حدَل    ذ كيف
 ت دذ  ل لدَ أن تَخدذ هدُهي حسدذَ ? كدا القدولُُ لمكدُ أن ل  الَص ف هه أل هي هكسنمَ قُه ل )سلن  ل َْهي   هيلدَ

أل ذاك   لالمهدي أن ذا القد نُُ أعلدُ سسدَوِر هده ل َللدأ الدباس الم َوحدأ  الوج    لال لَن  لُ ههي الذ  على هذا
  لهَ أهلهَ لسله  ا علُهَ   سان   الَه
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اددَلحَ هلدد  جددزا   لعمدده قَل)ألددَ لددُ ظلددي هسددوف ن ذأدد    إددي  دد س  لددى ربدد  في ذأدد  عددذاأَ نكدد ا   لألددَ لددُ يلددُ)
  ول ل  لُ أل نَ ْس ا( الحسذى   لسذق

عدذاأَ هظي دَ)نك ا(ال  في دذبهي أن للم َد ُ الظدَلمُُ عذاأد  الددنُوي لعقَأد    لأنهدي أ دد ذلد   د سلن  لدى ربهدي أعلُ
ْلذدون الصدَلحون  الَدزا  الحسدُ   لالم َللدأ الهُ دأ   لالَكد ِّي لالم وندأ  هلهدي نظُ  لد  فيمدَ ْ  هد  ال  د    ألدَ الم

  لالَيسُ   

ْلُ الصدَل   ذ لده أن َْدد الك الدأ لالَيسدُ هدو س لهذا الحسدُ عذدد الحدَكي    لالَدزا  سدَور الحكدي الصدَل    هدَلم
المحسدُ هده الَمَعدأ جدزا   حسدَن  جدزا  حسدذَ    َْدد لالم َدي الظَلي َْدي أن  لقدى ال دذا  لاإل دذا      لحدُُ

أ لج دوة     عذد دذ َْدد الذدَس لدَ ْح دزهي جدزا   هسدَسِ عقوبدأ ل هَند الم َددي للكَندَ ك ِّمدَ لعوندَ لتيسدُ ا   لَِّدد
هده  لقددلون  ألدَ حدُُ ْ ده   لُدزان الحكدي هديذا الم َددلن الم سددلن لق بدون  لدى الحدَكي . لاإلنَدَج  لى الصاح

هده  دد الحدَكي سدوط عدذا  لأساة  السدلهأ الدللدأ   ل ذا ال دَللون الصدَلحون لذبدوذلن أل لحدَربون   ه ذد دذ تَحدول
  . الَمَعأ  لى ال وضى لال سَس  هسَس   لِّصُ  نظَ 

  ال م  ل  ق  هَوحَت ذي الق نُُ جهأ 91 - 89الثَلث) الدرس

  األس َ ) ل  عَس ذل الق نُُ لُ رحلأ المل    لى رحلأ الم  ق   لمكذَ ل  هه األرض   ليس ة إي

َ ا   كدذل  لقدد أحهذدَ س سلنهَ إي أت   سب َ   حَى  ذا بلَ لهل  ال م  لجدهَ تهل  على قو  لي نَ ه لهي لُ)
  أمَ لدْ  خب ا( 

ال ا دده    عددُُ قُدده عددُ للدد   ال ددم  ْقددَل عددُ لهل هددَ   هَلمقصددوس هددو لهل هددَ لددُ األهدد  ال دد قه هدده للددَ
هذدَك))حَى  ذا بلدَ لهلد   القد نُُ لالقد ين لدي ْحددس المكدَن   للكذد  لادف طبي َد  لحدَل القدو  الدذي لجددهي ذل

أي  نهدَ أرض لك دوهأ   ال تحَبهدَ عدُ ال دم   . .(سدَ ا  ده لهدي لدُ سلنهدَال م  لجدهَ تهل  على قدو  لدي نَ
القددو  هُهددَ حددُُ تهلدد  بددا سددَت      لهددذا الواددف  ذهبدد  علددى  علددى ل ت  ددَت لال أِددََر   هَل ددم  تهلدد 

 ههدو ال ْحددس لكَندَ أ ُذد    لكده لدَ ن جحد  أن هدذا المكدَن كدَن هده أقصدى ال د ق  . الواس أ الصحَرو لالسهول

 ه ِّييدأ  ِدَطه  َْدد ال ا ده أن ال دم  تهلد  علدى هدذِ األرض المسدَوِّأ المك دوهأ   لقدد ْكدون ذلد  علدى حُدث
سَ ا(أنهي قو  ع اة األجسدَ  لدي َْ ده  سلنهَ ال  قه   لهذَك احَمَل ألن ْكون المقصوس أقول ) )لي نَ ه لهي لُ

  لهي سَ ا لُ ال م     

رحلأ الم د ق ألند  ل د لف  هه حكي   هلي  َك ر بيَن  هذَ   لال تص ه أعلُ ذل الق نُُ لُ قبه سسَوِر هه ال للقد
  لُ قبه   لقد علي ا كه لَ لدْ  لُ اهكَر لاتََهَت  
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السديَق هدو ل دهد  ْ  ضد  هذدَ لق دأ قصدُ ة ألدَ  ظدَه ة الَذَسد  ال ذده هده ال د ض     هدين الم دهد الدذي لنقدف
ضدمُ  ذي القد نُُ لنواْدَِ كلهدَ لك دوهأ  لكدذل  لقو  سدَت   لك وف هه الهبي أ)ال م  سَط أ ال ْسَ هَ عُ ا

  لهه ذي الق نُُ على ط ِّقأ الَذسُ  الق ينيأ الدقيقأ   الهبي أ ل لي ا     لكذل   َذَس  الم هد هه

  ذل الق نُُ لسد ْسجوج للسجوج 98 - 92ال اأ ) الدرس

قَلوا)َْ ذا القد نُُ  ن ْدسجوج  . قوال لَ ال ْكَسلن ْ قهون أت   سب َ   حَى  ذا بلَ بُُ السد ُ لجد لُ سلنهمَ قو  إي
أن نَ ده بُذذدَ لبُدذهي سددا ? قَل)لدَ لكذده فيد  ربده  علدى للدسجوج ل سددلن هده األرض   ههده نَ ده لد  خ جدَ

رسلدَ   يتددونه  بدد  الحد دد   حَددى  ذا سددَلو بدُُ الصدددهُُ قددَل)ان خوا    لبُددذهي خُد  هددسعُذونه أقددوة أج ده بُددذكي
قَل)هدذا رحمدأ  . ندَرا قدَل)يتونه أهد ج عليد  قهد ا   همدَ اسدهَعوا أن ْظهد ِل للدَ اسدَهَعوا لد  ني دَ ج لد  حَى  ذا

  لُ ربه   هيذا جَ  لعد ربه ج ل  سكَ    لكَن لعد ربه حقَ  

لال لدَ همدَ هدذان السددان   (السدد ُ ال نسدَهي  أن نَدز  أ ده  عدُ المكدَن الدذي بلدَ  ليد  ذل القد نُُ )بدُُ لنحدُ
ْخذ لُ الذ  أن  لاه  لى لذهقأ بُُ حَجزُِّ كه أل بُُ سدد ُ ادذَعُُُ   ت صدلهمَ هَدوة أل  , طبي ُُُ لَ  

  ال ْكَسلن ْ قهون قوال( ) لم    هوجد هذَل  قولَ لَخل ُُ)

سدددا هدده لجدد  ْددسجوج  لهددي لجدددِل هَتحددَ قوِّددَ   لتوسددموا فيدد  القدددرة لالصدداح     ع ضددوا عليدد  أن ْيدديي لعذدددلَ
الممد    في ُثدون هده أرضدهي هسدَسا   لال  ذلد  لذ ُ  هَجمونهي لدُ لرا  الحدَجزُِّ   لِّلُد لن علدُهي لدُللسجوج ا

  خ اج لُ المَل َْم ون  ل  لُ بُذهي   لقَبه ْقدرلن هي على سه هي لادهي     لذل  هه

لدُهي ع ضدهي الدذي رس ع هقدد للمذهج الصَل  الذي أعلذ  ذلد  الحدَكي الصدَل  لدُ لقَللدأ ال سدَس هده األرض لت  َ
هده رس  الممد  بدُُ الحدَجزُِّ الهبي ُدُُ    إلقَلَد  ع ضِو لُ المَل   لتهوع أيقَلأ السد   لرأو أن أْس  ط ِّقأ

أقدوتهي المَسْدأ لال  دليأ) )هدسعُذونه أقدوة أج ده بُدذكي لبُدذهي رسلدَ    ْ ُذدِو ههلدي  لدى ألليد  القدو  المَخل دُُ أن
اددهََن تلل دَن  هساد حَكسنهمَ ه  الحد د   لكولهَ هه ال َحأ بدُُ الحدَجزُِّ  الحد د(    هَم وا ل  ق  ب  يتونه

 سَلو بدُُ الصدهُُ(لأاد   ال كدَ  أمسدَلاة القمَدُُ )قدَل)ان خوا(على الذدَر لَسدخُُ  ذا ذل  الكو  بُذهمَ   )حَى

لدذاأَ  َخلده الحد دد    سدَنحَ حَى  ذا ج ل  نَرا(كل  ل دة توهَ  لاحمد اِر )قدَل)يتونه أهد ج عليد  قهد ا(أي) الحد د
  لِّخَلط أ  هُزِّدِ ااأأ  

ت دَعف لقَللَد    ليد  اسدَخدلت هدذِ اله ِّقدأ حدد ثَ هده تقوِّدأ الحد دد   هوجدد أن  ضدَهأ نسد أ لدُ الذحدَس لقدد
الخَلدد سد قَ لل لدي ال  د ي الحدد ث أقد لن  كََأد  لاابَ    لكَن هدذا الدذي هددو ا  ليد  ذا القد نُُ   لسدَل  هده

  ي عدسهَ  ال ا  ال ْ ل

لَِّسدورِل )للدَ اسدَهَعوا لد  (ْظهد ِل الَحي الحَجزان   لأال  اله ِّ  على ْسجوج للسجوج )همَ اسهَعوا أن بذل 
  ال  َف المَخل ُُ   هسلذوا لاطمسنوا   القو  ني َ(هُذ ذلا لذ    لت ذر علُهي أن  هَجموا أللي 
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ن دوة القدوة لال لدي   للكذد   تسكِ    هلي ْسخذِ ال ه  لالل لر   للي ذل الق نُُ  لى ال مه ال خي الذي قَ  أ  لنظ 
لتب أ لدُ قوتد   لدى قدوة ا   لهدوض  ليد  األلد    لأعلدُ  .  لي  ذك  ا ه كِ    لرس  لي  ال مه الصَل  الذي لهق 

ْلُ أ  لُ أن   ج س لسَوَِّ  لالحواجز لالسدلس سَدك قبه  و  الييَلأ   هَ وس األرض سهحَ أ الَ َل لَ  

  قَل)هذا رحمأ لُ ربه   هيذا جَ  لعد ربه ج ل  سكَ    لكَن لعد ربه حقَ(   )

ا هده األرض   لِّيسد   ْمكذد  تذَهه هذِ الحلقأ لدُ سدُ ة ذي القد نُُ   الذمدوذج الهُدي للحدَكي الصدَل    لبذل 
لال ْهلدى لال  َ هد    لال  َخدذ لدُ ال َدوح لال  َكبد      ََبد  ل  األس َ    فيَََح األرض ِ قَ لا بَ   للكذ  ال

 لال األهد اس لالَمَعدَت لاأللطدَن   لال ْ َلده الدباس الم َوحدأ ل َللدأ ال قُد    لاسدَلال لسدُلأ لللدذي المدَسي  

لِّددرأ عدذهي  , المَخل دُُ ْسخ  أهلهَ هه أا اض  لأطمَعد       نمدَ  ذ د  ال ددل هده كده لكدَن ْحده أد    لِّسدَعد
لاإلاداح   لسهد  ال ددلان ل حقدَق الحد    إدي  الَ مُد  لقَبه   لِّسَخد  القدوة الَده ْسد هَ ا لد  هدهال دلان سلن 

رحمأ ا له ه ا   لال  ذسدى لهدو هده  أدَن سدهوت  قددرة ا لجب لتد      لى   ج  كه خُ  ْحقق  ا على  دْ 
   لى ا   راج  لأن 

  ? للَذا كَن لُ أل هي للَذا سيكون و همُ ْسجوج للسجوج ? لأ ُ هي اآلن لب د

هدده القدد ين   لهدده  لرس هددذِ أسديلأ تصدد ي اإلجَأددأ علُهدَ علددى لجدد  الَحقُد    هددذحُ ال ن دد ف عدذهي  ال لددَ كده
  أ   األإ  الصحي   

لكدَن لعدد ربده  , سكدَ   دذك  هده هدذا الموضد  لدَ حكدَِ لدُ قدول ذي القد نُُ) )هديذا جدَ  لعدد ربده ج لد  لالقد ين
  حقَ( 

هَي الََدَر   لانسدَحوا هده  أن الذ  ال ْحدس  لَنَ   للعد ا أم ذى لعدِ بدك السد ربمَ ْكون قد جَ  لذذ لهذا
  األرض   لسل لا الممَل  تدلُ ا  

 
 

دورَ  َلَتَ ْكَذدَ ْي َ ْوَلَيدذَل َْم دوج  َهده َأْ د َل َلن َ دَخ َهده الص  َمْ َذدَه يْ  َأْ َ ده  ََ َُ ( َلَعَ ْضدَذَ 99َجْم دَ  ) َه  َجَهدذهَي َ ْوَلَيدذَل لَِّْلَكدََهَ ِّ

ْي َهه َاَهَ  َعُ َذْكَ ي َلَكَن وا (100) َعْ ضَ   َُ َكََنْت َأْعُ ذ ه    (101َْْسَََهي  وَن َسْم َ  ) اَل  الهَذ 

 ذسدلون   لاقَد   الوعدد  حدد  لوض  يخد  هده سدورة األنبيدَ ) )حَدى  ذا هَحدت ْدسجوج للدسجوج لهدي لدُ كده لهه
  الح       ( 

اقَد ا  السدَعأ قدد لقد   أم ذدى الدذ  كدذل  ال ْحددس  لَندَ ل ُذدَ لخد لج ْدسجوج للدسجوج هدَقَ ا  الوعدد الحد  لهذا
القم (لالزلددَن هده الحسددَ  اإللهدده اُددِ  هدده  لان دد  لذدذ  لددُ ال سددول       هَددَ  هده الق ين))اقَ بددت السددَعأ
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ُ أل القد لن     اهدَ ال  د  طوِّلدأ لد ددة   لهده للقوعهدَ لا دُُ السدذُ السَعأ حسَ  ال      هقد تم  بُُ اقَ ا 
  قصُ ة   لل أ عذد ا

لتكدون ادَرات الملدول  . هدذا همدُ الَدَ ز أن ْكدون السدد قدد هدَ  هده ال َد ة لدَ بدُُ) )اقَ بدت السدَعأ(لِّولذَ ل ذن
  لالَََر الَه اجََحت ال  ق هه انسيَح ْسجوج للسجوج  

عدُ حبُ دأ بذدت  , سدلمأ ستيَن الثوري عُ ع لة   عُ  ِّذي بذت أبدهحد ث احي  رلِا اإللَ  أحمد عُ  لهذَك
قَلت)اسددَيق   -الذبدده         لج -أ  حبُ ددأ بذددت أبدده سددتيَن   عددُ ألهددَ حبُ ددأ   عددُ  ِّذددي بذددت جحدد  

لُ ِ  قدد اقَد     هدَ  الُدو  لدُ رس  ْدسجوج  لل    ال سول       لُ نول  لهو لحم  الوج  لهو ْقول)" لِّه
لاإلبهدَ      قلت)ْدَ رسدول ا أنهلد  لهُذدَ الصدَلحون ? قدَل " ن دي  السد َأأ هدذا " لحلد    أياد عي للدسجوج لثده 

  . " الخبُث  ذا كث 

أ ددهَ   لسلد ت للد   الََدَر كَنت هذِ ال ؤَِّ لذذ أكث  لُ إاإأ ع د  ق ندَ لنصدف قد ن   لقدد لق دت ادَرات لقد
يخدد  للددوك الع َسددُُُ   لقددد ْكددون هددذا  المسَ صددي خاهددأ ال د   بَدددلُ  الخاهددأ الع َسدديأ علددى  ددد هوالكددو هدده

  لكه لَ نقول  ت جي  ال ْقُُ   . ا ت بُ  رؤَِّ ال سول       لعلي ذل  عذد

  ل هد الييَلأ لتهد د الك َر أَل ذا  102 - 99الخَل ) الدرس

  الييَلأ   ل َهد ُن وس  لى سيَق السورة   هذَدِ ْ قي على ذك  ذي الق نُُ للوعد الح  أم هد ل إي

للكدَه ُِّ ع ضدَ   وليدذ أ  هي  وليذ ْموج هه أ     لن دخ هده الصدور هَم ذدَهي جم دَ   لع ضدذَ جهدذي لت كذَ
  .   الذ ُ كَنت أعُذهي هه اهَ  عُ ذك ي   لكَن ال ْسَهي ون سم َ

ل  ددوإُُ  , ل دهد   سدي ح كدأ الَمدوع ال  د ِّأ لدُ كده لدون لجدذ  لأرض   للدُ كده جُده ل لدَن لعصد  لهدو
المدوج لتخدَلط اخددَاط  تدداه  لذ د ُِّ   ْخَلهدون لِّ ده بون هده اُد  نظدَ  لهده اُد  انَ دَِ   تَدداه  جمدوعهي

  جم َ هيذا هي هه الصف هه نظَ  و هَم ذَهي الموج     إي  ذا ن خأ الََم  لالذظَ ) لن خ هه الصور

ادممَ      ذا  أسدمَعهي ي اهدَ    للكدسن هده ذا الكدَه لن الدذ ُ أع ضدوا عدُ ذكد  ا حَدى لكدسن علدى عُدونه إي
ال  ت د ض علدُهي جهدذي هدا ْ  ضدون عذهدَ كمدَ ْ  ضدون عدُ ذكد  همدَ ْسدَهي ون الُدو   ع اضدَ   لقدد  . ا بهد

  لال مى جزا  لهَقَ و اإلع اض نزع اللهَ  عُ عُونهي نزعَ ه ألا عَق أ

الَذَسد  ال ذده هده  ط ِّقدأ لَقدَبلُُ هده الح كدأ علدى ذس  بدُُ اإلعد اض لال د ض لَقدَبلُُ هده الم دهد    لالَ بُ 
  الق ين  

  على هذا الَقَبه أَلَهكي الاذع لالسخ ِّأ الم ِّ ة) لِّ قي
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  . . الذ ُ ك  لا أن  َخذلا ع َسي سلنه ألليَ     نَ أعَدنَ جهذي للكَه ُِّ نزال أهحسي

 
 

َهَخدذ لا َعَ دََسي َلدُ  َأَهَحَسديَ  لا َأن َ  َُ َكَ د   لَنده َأْلَلَيدَ الهدَذ  َُ ن دز ال  ) َ نهدَ س   ن َذبِّدي ك يْ  ( ق دْه َهدهْ 102َأْعََدْدَنَ َجَهدذهَي َلْلَكدََهَ ِّ

َُ َأْعَمدَال  ) ْي َهده103َأَأْلَْخَسدَ ِّ َُ َضدهه َسدْ ُ ه  دْذ َ  ) اْلَحَيدَةَ  ( الهدَذ  دْي ْ ْحَسدذ وَن ا  ْنَيَ َله دْي َْْحَسدب وَن َأنهه   أ لَلَيد َ  (104الدد 

لا َأتَََْت َربََِّهْي َلَلَقََ َ  َهَحَ َهْت اله  َُ َكَ    يْ  َذ  دْي َ دْوَ  اْلَيَيََلدَأ َلْ ندَ  ) َأْعَمَل ه  لا  َجدَزاؤ ه يْ  ( َذَلد َ 105َهَا ن َييي  َله  َجَهدذهي  َأَمدَ َكَ د  
لا   ددَله ه ددز  ددَ (106) َلاتهَخددذ لا يَْددََته َلر س  َُ يَلذ ددوا َلَعَمل ددوا الصه ددْي َجذهددَت  َ نه الهددَذ  ( 107ن ددز ال  ) اْلَ ددْ َسْلسَ  َلَحََت َكََنددْت َله 

َُ َهَُهَ اَل َ ْ ل وَن َعْذَهَ َحَوال     (108) َخََلَد 

لذد  لِّدده ون عدذهي   ذصد لنهي الدذ ُ ك د لا أن  َخدذلا لخلوقدَت ا المسدَ بدة لد  أنصدَرا لهدي لدُ سلند    أهحسدي
للكدَه ُِّ ندزال     لِّدَ لد  لدُ ندزل لهيدس لاسدَي َل   ال  جهدذي  ندَ أعَددنَسلهَن  ?  ذن هلُلقوا عَق دأ هدذا الحسد َن) 

  ههو حَض   ذَظ  الذزال  الك َر و . انَظَر ْحََج  لى جهد لال

ْلذُُ 103السَسس) الدرس   هه الَذأ لتذ مهي خسَرة الكَه ُِّ لال ل ن لهي هه اآلخ ة لنََح الم

  :المَ  قأ خهوطهَ الكثُ ة   لتَم   ْقَعَتهَتخَي السورة أَإلْقَعَت األخُ ة   تلخ   إي

هده علدى لجد  اليقدُُ      لكمدَ اإلْقَع األلل ههو اإلْقَع حول الييي لالموا ُِّ كمَ هده هده عد ف ال دَلُُ   هسلَ
  قيي األعمَل لقيي األِخَ     

ْحسدذون ادذ َ ? ألليد   أنهي قه)هه نذبيكي أَألخس ُِّ أعمَال   الذ ُ ضه س ُهي هه الحيَة الدنيَ لهي ْحسبون )
   و  الييَلأ ل نَ(  لهي الذ ُ ك  لا أتَْت ربهي للقَ   هح هت أعمَلهي ها نييي

سدد ُهي هدده الحيددَة  ضدده قه)هدده نذبدديكي أَألخسدد ُِّ أعمَال(الددذ ُ ال  وجددد لددُ هددي أِددد لددذهي خسدد انَ ? )الددذ ُ)
ْس بهددي  لددى الهدددو   للددي  ذَدد  بهددي  لددى إمدد ة أل اَْددأ) لهددي ْحسددبون أنهددي ْحسددذون اددذ َ(ألنهي لددُ ) الدددنيَ(هلي  دد

ههدي لَضدون هده هدذا السد ه الخَ دي ال دَل    ذ قدون  , سددو الل لدأ أحُدث ال ْ د  لن أ دال سد ُهي لذهَأد 
  حيَتهي في  هدرا    

ال  ? قه   هه نذبيكي لُ هي ه

   بلَ لُ اسَََرة الَهل  لاالنَظَر  لى هذا الحد ْك ف عذهي هيذا هي) لعذدلَ

    الذ ُ ك  لا أتَْت ربهي للقَ   هح هت أعمَلهي(   أللي)
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لهدو أنسدي ِده  لوادف  . الحبوط هو انَ َخ أهُ الداأأ حُُ تَلذو بذوع سَ  لُ الكا إي تلقدى حَ هدَ   لأاه
  إي تذَهه  لى البوار و . األعمَل      نهَ تذَ خ لأاحَبهَ ْظذونهَ اَلحأ نَجحأ راأحأ  

  ل نَ(    الييَلأ ت ربهي للقَ   هح هت أعمَلهي(    )ها نييي لهي  و أللي  الذ ُ ك  لا أتَْ)

  ذل  جزاؤهي) أ د لهملون   ال قيمأ لهي لال ل ن هه لُزان الييي الصحيحأ ) و  الييَلأ(  للهي ههي

  ذل  جزاؤهي جهذي أمَ ك  لا لاتخذلا يَْته لرسله هزلا( )

ْلذُُ لَِّي   هه المُزان لقيمَهي) الَ َلن هه الم هد أ  ض ك أ الم

  عذهَ حوال(      لون   ن الذ ُ يلذوا لعملوا الصَلحَت كَنت لهي جذَت ال  سلس نزال   خَلد ُ هُهَ ال)

ََن ََِن و لهذا   الذزل هه جذَت ال  سلس هه لقَبه ذل  الذزل هه نَر جهذي   ِل

ال   لدون عذهدَ حدوال(    لهده ) قولد  أَلمَدَع هدههذِ الل َأ الدقيقأ ال ميقأ  لى طبي أ الذ   ال   ِّأ ل حسَسهَ  إي
  . تحََج لذَ  لى لق أ أي ا  لَ هُهَ لُ عم  لسقأ  

ال قددَ  علدى حددَل  لتسددس  خَلددلن هده جذددَت ال د سلس     للكددُ الدذ   ال  دد ِّأ حدول قلددي   تمده اإلطد اس    نهدي
ح ادهَ عليد    ل ذا ل دى علدى لتُد ة  هقددت لالذ دَس لاحددة أل لكدَن لاحدد   ل ذا اطمسندت علدى الذعديي لدُ الَلُد 

  أ    لال غ أ هه ال  ار لذ  و ال ُ  لاحدة هقد تسسل    به قد تذَهه  لى

 
 

  (109َتذَ َد َكَلَمَت  َربَِّه َلَلْو َجْيَذَ َأَمْثَلَ  َلَدسا  ) َأن لهْو َكََن اْلَ ْح   َلَداسا  لََِّكَلَمََت َربَِّه َلَذَ َد اْلَ ْح   َقْبهَ  ق ه

الخاهدأ   ههددذا  هدذِ هده ال هد ة الَده ههد  علُهددَ اإلنسدَن لحكمدأ عليدَ تذَسددي خاهَد  لدارض   لسلِر هده هدذِ
علدي ا   للدُ إدي ركدز هده ال هد ة ال  د ِّأ  هده الدلر ْقَ ه تحوِّ  الحيَة لتهوِّ هَ حَى تبلَ الكمدَل المقددر لهدَ

َل لدُ حدَل  لدى حدَل   للدُ لكدَن  لدى لكدَن   لحدي االنَقد , لاالسدَهاع حدي الَلُُد  لالَبدد ه   لحدي الك دف
 للدُ نظدَ   لدى نظدَ      لذلد  كده  ذدده  اإلنسدَن هده ط ِّقد    ْلُد  هده لاقد  الحيدَة   , للدُ ل دهد  لدى ل دهد

لاإلبدداع  لالك دف عُ لََهه األرض   لِّبدع هه نظدي المََمد  لهده أِدكَل المدَسة     للدُ لرا  الَلُد  لِّك ف
  ا   علي لتصه ُِيَ ه ُيَ  لى الكمَل المقدر لهَ ههت تقه الحيَة لتَهور   

للكدُ ذلد  كلد  بدرجدأ ال  . ال دَسة  ن  ل كو  هه ال ه ة كذل  أل أ القدْي   لالَ ل  أَلمسلوف   لالمحَهظأ على ن ي
الَمدوس  لاالرت دَع   لال تذَهده أَألهكدَر لاأللضدَع  لدى ال قده ت ده عمليدأ الَهدور لاإلبدداع   لال ت دوق الحيدَة عدُ
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 لدُ الَده ت دمُ الَدوا ن لد  االنددهَع   لكلمدَ اخَده الَدوا ن هللدي الَمدوس هده بُيدأ المقَللدأ لال كدوس    نمدَ هده

ال َد ات هده هَد ات الَ دَسل  لخُد  البُيَت ان  ثت الثورة الَه تده  أَل َلأ سه دأ قوِّدأ قدد تََدَل  حددلس االعَددال  
  هه جهَ  الحيَة   لال واأط اه بُُ قوته الده  لالَذ    لالَوا ن بُُ الدل 

هدده حيددَة األهدد اس  أددَلموت  ذا الددي ال كددوس لالَمددوس   ههددو اإلعددان أَنحسددَر سلاهدد  الحيددَة   لهددو اإل ددذان هسلددَ
  لالَمَعَت سوا   

هدين هدذِ ال هد ة  . . المهل  هه ال ه ة المذَس أ لخاهأ اإلنسَن هه األرض   هسلَ هه الَذأ لهه سار الكمَل هذِ
هدذا الذعديي الميديي الدذي ال تخ دى عليد  الذ دَس    هده تقَبلهدَ لظي دأ   للدو أقُدت الدذ   أ هد ة األرض   لعَِدتال 

النقلي الذعيي جحيمَ لهذِ الذ   أ د هَ ة لدُ الزلدَن   لألاد حت الَذدأ  عذهَ لال تَحول هه عذ    لال  َحول هو
  !   لُ ضوا نزعأ الَلُُ  لالَبد ه وسلن لو ْلَسرلن  هَ ة   للو  لى الَحيي  لذزال هَ سَذَ

لذلد  هده لقَبده  , الَذدأ ْحدول رغ َتهدَ   هدا ت دوس ت لدى الَحدول عدُ -لهدو أعلدي بهدَ  -أدَري  هدذِ الدذ    للكدُ
  الخلوس الذي ال تحول ل  لال ن َس و

  السَأ )النهَْأ ل لي ا لال لكلمَت  الدرس

لد  حددلس   لِّق بد   لدى  ليسدت لس أَلييدَس  لدى ال لدي اإللهده الدذياإلْقدَع الثدَنه فيصدور ال لدي ال  د ي المحدد لألدَ
  أَلَصوِّ    الَ بُ  تصور ال    القَا  أمثَل لحسوس على ط ِّقأ الق ين هه

  لدسا(    أمثل  قه)لو كَن ال ح  لداسا لكلمَت ربه لذ د ال ح  قبه أن تذ د كلمَت ربه   للو جيذَ)

ْسدَلون أد  علمهدي الدذي  لدَ   لال  د  ْكَبدون أَلمدداس كده لدَ ْكَبدون   لكدهألسد  لأادزر لدَ ْ  هد  ال  د   لال حد 
  ْ َقدلن أن  ازِّ  و

علم    هديذا ال حد   ذ دد  على ْ  ض لهي ال ح  أس َ  لازارت  هه اورة لداس ْكَبون أ  كلمَت ا الدالأ هَلسيَق
حد  اآلخد   ذ دد كدذل  لكلمدَت ا تذَظد  المدداس  ذا ال  إدي لكلمَت ا ال تذ د   إي  ذا هو ْمدهي ب ح  يخ  لثل   

  و

لنسد أ  , المحددلس الَصدوِّ  المحسدوس لالح كدأ المَسدمأ ْقد    لدى الَصدور ال  د ي المحددلس ل ذدى اُد  لبهدذا
  المحدلس  لي  لهمَ عظي لاتس   

همدَ ألتده ال قده لل . لحسوسدأ الكله المَ س ْظه حَ  ا هه الَصور ال   ي للَ  َ حَى  َمثه هده ادورة لالم ذى
المَدد س هدده اددور لأِددكَل لخصددَ    الم ذددى ال  دد ي لددُ القدددرة علددى الََ ِّددد هيندد  ْظدده هدده حَجددأ  لددى تمثدده

  المحدلس   هكيف ألُ  المحدلس ? تمثه لنمَذج     ذل  ِسن  ل  الم َنه المَ سة الَه
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دْثل ك ْي   دوَحى َ َلدهه َأنهَمدَ َ َله   ق دهْ  دو َلَقدَ  َربَِّدَ  َهْلَيْ َمدْه َعَمدا  َادََلحَ  َلاَل  َلاَحددن  ك دْي َ َلد ن َ نهَمدَ َأَندَ َأَ د ن لَِّ  ْ ْ دَ كْ  َهَمدُ َكدََن َ ْ ج 

  (110َأَعَ ََسَة َربََِّ  َأَحدا  )

للحسوسدَت  , لل دَهد ْ    الق ين األلثدَل للذدَس   لِّقد    لدى حسدهي ل َنيد  الكبد و بوضد هَ هده ادور لذل 
  ى لثَل هذا المثَل  ذات لقولَت لخصَ   لأِكَل عل

لحدددلس    - لازارتدد  علددى سدد َ  -هدده هددذا المثددَل ْمثدده علددي اإلنسددَن الددذي ْظذدد  لاسدد َ ازِّدد ا   لهددو  لال حدد 
نهَ َد    بده ال ْسدَهي ون تلييد  لتسدَُل   ال  د  لكلمَت ا تمثه ال لي اإللهه الذي ال حدلس لد    لالدذي ال  ددرك

    ه ا على لحَكَت   

الظ د  ال لمده   فيحسدبون  ن وة     الل لر أمَ ْك  ون  لُ أس ار هه أن سهي لهه اآلهَق   هَسخذهي درك ال للقد
  أنهي علموا كه ِه    أل أنهي هه اله ِّ  و

لُ ال دَطه    لالخ دي  خهوات المَهول  واجههي أتهَق  المَ اليأ الَه ال حد لهَ   هيذا هي لَ  زالون على للكُ
  الذي تدرك  أأصَرهي وألَلهي أأ د لُ األه  

   لى اُ  المحدلس   المحدلس لَ ْهُ  اإلنسَن تليي  لتسَُل  لُ علي ا ضيُه قلُه   ألن  ْمثه نس أ  ن

اد لِر ال لمده   هسديظه  لدُ اإلنسَن لَ ْ لي   لليك ف لُ أس ار هذا الوجوس لَ ْك ف     للكُ ليهدَلُ هلي لي
لكلمدَت ا لدي تذ دد   للدو ألددِ ا ب حد  لثلد   ال ح  اسا هه  دِ   لسُذ دأقصى لَ  بلل  علم  أن ْكون ال ح  لد

  ليست  لى ن َس     ا هسُذَهه لُ بُُ  دْ  لكلمَت

  الذبوة لال مه الصَل  ل  اإلخا  110الثَلُ) الدرس

هُ سدي أعلدى أهد   , ةالسدور  ظه هذا الم هد الذي  َ َ ل في  علي اإلنسَن  ذهل  اإلْقَع الثَلدث لاألخُد  هده لهه
أَلييددَس  لدى األهدد  األعلدى الددذي تَقَادد   لحددلس لهددو أهد  ال سددَلأ الكَللدأ ال ددَللأ   هديذا هددو ق ِّدي -لل  د ِّأ 

  سلن  األأصَر   لتذحس  سلن  األنظَر)

عمددا اددَلحَ   لال  هلي مدده قه) نمددَ أنددَ أ دد  لددثلكي  ددوحى  لدده أنمددَ  لهكددي  لدد  لاحددد   همددُ كددَن   جددو لقددَ  ربدد )
  ْ  ك أع َسة رب  أحدا(   

  ? أ  َِّ  يهَق -على كه حَل  -أه  اإللوهيأ األسمى     هس ُ هذَ يهَق الذبوة   لهه   ن 
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لدُ ذلد  الم دُُ  ْسدَمد قه) نمدَ أندَ أ د  لدثلكي  دوحى  لده      (    أ د   َلقدى لدُ ذلد  األهد  األسدمى   أ د )
 دَ لي فدي لي فدي لي     همدُ كدَن  َهلد   لدى  أ د  لدُ لدوالِ  الذي ال  ذ ي   أ   ال  ََدَل  الهددو الدذي  َلقدَِ 

   َ لي لُ ال سول الذي  َلقى   لليسخذ أَلوسُلأ الَه ال لسُلأ سواهَ) أمَ الق   لُ ذل  الَوار األسذى   هلُذَ  

  همُ كَن   جو لقَ  رب  هلي مه عما اَلحَ لال ْ  ك أع َسة رب  أحدا(   )

  ذل  اللقَ  األإُ    هو جوا  الم لر  لى هذا

ال مد  لال دمول   حَدى  هده بَلد  اإلْقَعدَت المَدرجدأ -الَده بددأت بدذك  الدوحه لالَوحُدد  -تخدَي السدورة  لهكدذا
  علي  سَ   األنلَ  هه لحُ ال قُدة الكبُ      ت تكز تصه  لى نهَ َهَ فيكون هذا اإلْقَع ال َله ال مُ    الذي
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