
 المؤمنون  سورة
 
 
ِمُنوَن ) َقد   َلَح ال ُمؤ  ِضُونوَن ) َوالَِّذينَ  (2( الَِّذيَن ُهم  ِفي َصََلِتِهم  َخاِشُعوَن )1َأف  نِو ُمع   ْ َاناةِ 3ُهم  َعنِن اللَّ  ( َوالَّنِذيَن ُهنم  ِللكَّ

َواِجهِ  ( ِإَّلَّ َعَلى5َوالَِّذيَن ُهم  ِلُفُضوِجِهم  َحاِفُظوَن ) (4) َفاِعُلونَ   َفَمننِ  (6أو  َما َمَلَكت  َأي َماُنُهم  َفِإنَُّهم  َغي نُض َمُلنوِميَن ) م  َأز 

ََ ُهننُم ال َعنناُ وَن ) َلِ نن ََ َفُلو  ننى َوَراذ َلِلنن َْ ننِدِهم  َراُعننوَن ) ِِلََماَننناِتِهم   ( َوالَّننِذيَن ُهننم  7اب َت  ( َوالَّننِذيَن ُهننم  َعَلننى َصننَلَواِتِهم  8َوَعه 

ََ  (9) ُيَحاِفُظونَ  َلِ  َس  ( الَِّذيَن َيِضُثونَ 10 ُهُم ال َواِرُثوَن )ُأو  َ و    (11ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن ) ال ِفض 
 

فهني تدندأ بةنفل المنؤمنين   ثنم  . . موونوعها سورة "المؤمننون"     اسنمها يندل عليهنا   ويحند  هذه بالسورة تعضيف
 -حقفقننل ا يمننان عمننا عضوننها رسنني   واآلفنناه   ثننم إلننى  اِلنفنن  يسننتدض  السننفاه فيهننا إلننى  َّلننني ا يمننان فنني

إلنى محمند خناتم الضسني والندينين ه وشندها  المحنذبين حنول  -علفن  السنَل   -ننو   لندن منن -صنلوا    علنيهم 
وينجني  , المحنذبين واعتضاوناتهم عليهنا   ووقنوفهم فني وجههنا   حتنى يستنةنض الضسني بنضلهم   فيهلنَ الحقفقنل هنذه

الواحندة التني َّل تتعند      ومنن هننا  الحقفقنل في تلنَ -بعد الضسي  -ى اختَلف الناس المؤمنين     ثم يستدض  إل
هنذا الموقنل النذي لنف  لن  مدنضر     وتنتهني السنورة  ويسنتنكض يتحند  عنن موقنل المينضعين منن الضسنول      

 بتعقين  يقنضر ففن  عابةنل التكنذي    ويؤندنون علنى للنَ الموقنل المضين    ي نتم يلقنون  بمينهد منن ميناهد القفامنل

  المدلق والتوج  إلى   بدل  الضحمل والْفضان     التوحيد

السننورة ومحورهننا  مووننو  سننورة "المؤمنننون" أو هنني سننورة ا يمننان   بحنني ق نناياه و َّلنلنن  وصننفات    وهننو فهنني
  اِلصيي  

  سفاه السورة في أرلعل أشواط: ويم ي

هنؤَّلذ النذين عتن  لهنم  المنؤمنين لنح المؤمننون(    ويدنين صنفا الينوط اِلول بتقضينض الفنَل  للمؤمنين:)قند أف يدندأ
أطنوار الحفنناة ا نسنانفل مننذ نيننلتها اِلولنى إلننى  ففعنض  الفنَل      ويننني بنندَّلني ا يمنان فنني اِلنفن  واآلفناه  

 فني عنض  أطنوار الجننين   مجمنَل فني عنض  المضاحني اِلخنضي     ثنم يتناب  خن  متوسعا نهايتها في الحفاة الدنفا
فني خلنق السنماذ :الكونفنل إلى الةعث يو  القفامل     ولعد للَ ينتقي من الحفاة ا نسانفل إلى الدَّلني الةيضيل الحفاة

المسن ضة لننسنان ه والفلنَ التني يحمني عليهنا وعلنى  اِلنعنا    وفي إنكال الماذ   وفي إنةا  الكر  والنمار   ثم إلنى
  الحيوان  

حقفقتن  الواحندة التني توافنق  .  َّلنني ا يمنان فني اِلنفن  واآلفناه إلنى حقفقنل ا يمنان الينوط النناني فينتقني منن فلما
وقالهنا عني منن  -علفن  السنَل   -إلن  غينضه(    قالهنا ننو   منن عليها الضسي  ون استنناذ: )يا قو  اعددوا   ما لكنم

ا: )منا هنذا إَّل بينض مننلكم  (  إلى محمد       وعنان اعتنضا  المحنذبين  انمن انتهت جاذ بعده من الضسي   حتى
وعظامنا أنكنم م ضجنون  تضابنا ولو شناذ   ِلننكل مَلنكنل(    وعنان اعتضاونهم عذلَ:)أيعندعم أنكنم إلا منتم وعننتم)  
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وأن يسنتجي    لضسنل    فيهلنَ المحنذبين      , نةضه ?(    وعانت العابةل  انما أن يلجل الضسي إلى رلهم يدلدون 
 يا أيها الضسي علوا من الديةنا  واعملنوا صنالحا   إنني بمنا تعملنون علنفم   و ن):جمفعا ذ للضسيوينتهي اليوط بندا

  أمتكم أمل واحدة وأنا رلحم فاتقون(  هذه

التنني جنناذوا  . الواحنندة وتنننازعهم حننول تلننَ الحقفقننل -بعنند الضسنني  -النالننث يتحنند  عننن تفننضه الننناس  واليننوط
غفلنتهم عنن ابنتَلذ   لهنم بالنعمنل   واغتنضارهم  وعنن حكب بما لنديهم فضحنون( بها:)فتقدعوا أمضهم بينهم زلضا   عي 

مينفقون منن خينفل رلهنم   يعددونن  وَّل يينضعون بن    وهنم من  للنَ  انمنو  المؤمننون  بمنا هنم ففن  منن متنا    بينمنا
يننو   لمْننضورينا وقلننولهم وجلننل أنهننم إلننى رلهننم راجعننون(    وهنننا يضسننم ميننهدا ِلول ننَ الْننافلين) والحننذر ال نوف

تتلننى علننفحم فكنننتم علننى أعقننابحم  آينناتي يلخننذهم العننذاب فننإلا هننم يجننلرون ه ففلخننذهم التننولف  والتلني :)قنند عانننت
منوقفهم العجين  منن رسنولهم اِلمنين   وهنم يعضفونن   السنفاه تنكةون   مسنتكدضين بن  سنامضا تهجنضون(    ويسنتنكض

وهنم يسنلمون  ? بن  النذي جناذهم الحقأجضا   فمالا ينكضون من  ومنَّل يسللهم علف   بالحق وَّل ينكضون  ه وقد جاذهم
علننى عنني شننيذ فنني السننماوا   وسننفدضت  بملكفننل   لمننن فنني السننماوا  واِلر    ورلوليتنن  للسننماوا  واِلر   

هلل ولنندا سنةحان    وييننضعون بن  آلهننل أخنضي )فتعننالى  ويكعمننون  واِلر    ولعند هنذا التسننلفم هنم ينكننضون الةعنث  
  ييضعون(  عما

السنني ل بننالتي هنني  ينندف  اِلخيننض يندعهم وشننضعهم وزعمهننم ه ويتوجن  بال دنناب إلننى رسنول         أن والينوط
بمنا يقولنون     و لنى جنوار هنذا مينهد منن  صندره أحسن   وأن يستعيذ باهلل من اليفاطين   فَل يْ ن  وَّل ي نيق

لنين      وت نتم السنورة بتنكين    سنةحان :)فتعالى ومهاننل وت عنذاب ميناهد القفامنل يةنور منا ينتظنضهم هننا  منن
أول  فني إلن  إَّل هنو رب العنضل الكنضيم(  ولنفني الفنَل  عنن الكنافضين فني مقابني تقضينض الفنَل  َّل   الملنَ الحنق

إننن  َّل يفلننح الكننافضون(   , رلنن  السننورة للمننؤمنين:)ومن ينند  منن    إلهننا آخننض َّل بضهننان لنن  بنن  فإنمننا حسنناب  عننند
  وأنت خيض الضاحمين(  وارحم لتوج  إلى   طلةا للضحمل والْفضان:)وقي:رب اغفضولا

واللمسنا  الموحفنل للفكنض  , السنورة علهنا هنو جنو الدفنان والتقضينض   وجنو الجندل الهنا ي ذ   والمندنق الوجنداني جنو
مدلعهنا مينهد ال ينو   ا يمنان     ففني . . موونوعها وال ميض   والظي الذي يْل  عليهنا هنو الظني النذي يلقفن 

وفني صنفا  المنؤمنين فني وسندها:)والذين يؤتنون منا آتنوا وقلنولهم  .(خاشنعون  فني الةنَلة:)الذين هنم فني صنَلتهم
منا  قلنيَل راجعنون(    وفني اللمسنا  الوجدانفنل:)وهو النذي أنينل لكنم السنم  واِلبةنار واِلف ندة رلهنم وجلنل أنهنم إلنى
  تيحضون( 

  ماني اللدفف  مظللل بذلَ الظي ا ي وعلها

  أهم صفا  المؤمنين المفلحين 11 - 10اِلول: الدرس
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هنم للكعناة فناعلون  والنذين قد أفلح المؤمنون   الذين هم في صَلتهم خاشعون   والذين هنم عنن اللْنو معضونون  )
وراذ للنَ فنإنهم غينض ملنومين   فمنن ابتْنى  أيمانهم   والذين هم لفضوجهم حافظون   إَّل على أزواجهم أو ما ملكت

وعهنندهم راعننون   والننذين هننم علنى صننلواتهم يحننافظون     أول ننَ هننم  ِلمانناتهم فلول نَ هننم العننا ون   والننذين هننم
  يضثون الفض وس هم فيها خالدون(  الذين الوارثون  

أحند ر ه    وقنضار   َّل يملنَ ; وعنده الوعد الةا ه   بي القضار اِلايد بفَل  المؤمنين   وعند   َّل ي لنل   إن 
المنؤمن وفنَل  الجماعنل المؤمننل   الفنَل  النذي يحسن  المنؤمن  الفنض  الفنَل  فني الندنفا والفنَل  فني اآلخنضة   فنَل 

 يندخضه واق  حفات  ه والذي ييمي ما يعضف  الناس منن معناني الفنَل    ومنا َّل يعضفونن  ممنا في بقلة  ويجد مةداق 

    لعةا ه المؤمنين  

  هذا ا عَلن ? فَلحهم الذين عت    لهم هذه الوثفقل   ووعدهم هذا الوعد   وأعلن عن هم المؤمنون  فمن

والمحتنوب لهنم الفنوز  ? اِلر  هم المؤمنون المحتوب لهم ال يض والنةض والسعا ة والتوفيق والمتا  الدي  فني من
  الدارين مما َّل يعلم  إَّل   ?هذا وللَ في  غيض والنجاة   والنواب والضووان في اآلخضة ? ثم ما شاذ  

 
 

وِ 2ُهم  ِفي َصََلِتِهم  َخاِشُعوَن ) الَِّذينَ   ْ ِضُوونَ  ( َوالَِّذيَن ُهم  َعِن اللَّ َاناِة َفناِعُلوَن ) (3) ُمع   ( َوالَّنِذيَن ُهنم  4َوالَِّذيَن ُهم  ِللكَّ

َواِجِهم  أو  َما مَ 5َحاِفُظوَن ) ِلُفُضوِجِهم   ََ 6َفِإنَُّهم  َغي ُض َمُلوِميَن ) َأي َماُنُهم   َلَكت  ( ِإَّلَّ َعَلى َأز  َْى َوَراذ َلِلن ََ  ( َفَمِن اب َت َلِ ن  َفُلو 

نِدِهم  7ُهنُم ال َعناُ وَن ) ََ 9َوالَّنِذيَن ُهنم  َعَلنى َصنَلَواِتِهم  ُيَحناِفُظوَن ) (8) َراُعنونَ  ( َوالَّنِذيَن ُهنم  ِِلََماَنناِتِهم  َوَعه  َلِ ن  ُهنمُ  ( ُأو 

َس ُهم  ِفيَها َخاِلُدونَ 10ُثوَن )ال َوارِ  َ و    (11) ( الَِّذيَن َيِضُثوَن ال ِفض 

  هم المؤمنون   الوارثون   الذين يضثون الفض وس هم فيها خالدون ? من

  هؤَّلذ الذين يفةي السفاه صفاتهم بعد آيل اَّلفتتا : إنهم

  الذين هم في صَلتهم خاشعون( )

  والذين هم عن اللْو معضوون( )

  والذين هم للكعاة فاعلون( )

  هم لفضوجهم حافظون إَّل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم       ال    والذين

  والذين هم ِلماناتهم وعهدهم راعون  )
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  والذين هم على صلواتهم يحافظون( )

  بفمل هذه الةفا  ? فما

خلنق     النذي أ بن   وخينض   رسنول    أنهنا تضسنم ش ةنفل المسنلم فني أفقهنا اِلعلنى   أفنق محمند      بفمتها
و ننَ لعلنى خلنق عظنفم(    فلقند سن لت عانينل روني ):خلقن  رل  فلحسن تل ية    والنذي شنهد لن  فني عتابن  بعظمنل

فقالت:اان خلق  القضآن   ثم قضأ   )قد أفلنح المؤمنون(حتى)والنذين هنم علنى  [   عنها عن خلق رسول      
  وقالت   هحذا عان رسول           .(يحافظون  صلواتهم

الجماعنل   وفني حفناة الننو   حفناة أخضي     ما بفمل هذه الةفا  في لاتها ? ما بفمتها في حفناة الفنض    وفني ومضة
  ا نساني ?

فتسنحن وت ين     ,   النذين هنم فني صنَلتهم خاشنعون(    تستينعض قلنولهم روةنل الموقنل فني الةنَلة بنين يندي)
جننَلل   فنني ح ننضت    فت تفنني مننن  أرواحهننم  يننو  منهننا إلننى الجننوار  والمَلمننح والحضعننا    ويْيننىففسنضي ال

مسنتْضقون فني الينعور بن  مينْولون بنجنواه   ويتنواري عنن حسنهم  وهنم ألهنانهم جمفن  الينواغي   وَّل تينتْي بسنواه 
 إَّل  يحسنون إَّل إيناه   وَّل يتنذوقون ما حنولهم وعني منا بهنم   فنَل يينهدون إَّل     وَّل اي في تلَ الح ضة القدسفل

شنيذ منن هنذا  علنى معناه   ويتدهض وجدانهم منن عني  نن    وينف نون عننهم عني شنانةل ه فمنا ي نمون جنوانحهم
طضيقهنا   ويعنضف القلن  المنوحو مننواه  الحانضة م  جَلل       عندنذ تتةي الذرة التانهل بمةدرها   وتجد الضو 

  إَّل ما يتةي منها باهلل   واِلش ا  ِلشفاذ  وعندنذ تت اذل القفم وا

إن للقلنن  المننؤمن مننا  . والنذين هننم عننن اللْننو معضوننون(    لْننو القننول   ولْننو الفعنني   ولْنو اَّلهتمننا  واليننعور)
جَللن  وتندبض آياتن  فني اِلنفن  واآلفناه    وتةنور ييْل  عن اللْو واللهنو والهنذر     لن  منا يينْل  منن لعنض    

وييننْي الفكننض   ويحننض  الوجنندان     ولنن  مننا ييننْل  مننن تكننالفف  , مينناهد الكننون يسننتْضه اللنن وعنني ميننهد مننن 
 علنى القلن    وتكعفنل الننف  وتنقفنل ال نميض   وتكالففهنا فني السنلو    ومحاولنل النةنا  تدهينض العقيدة:تكالففها في

وصنفانل حفناة الجماعنل  , المنكنض عنن المضتقى العالي الذي يتدلة  ا يمان   وتكالففها فني اِلمنض بنالمعضوف والنهني
وعكتها   والسنهض عليهنا منن عيند اِلعنداذ     وهني  ونةضتها من الفسا  واَّلنحضاف   وتكالففها في الجها  لحمايتها

  المؤمن   وَّل يعفي نفس  منها   وهي مفضوول علف  فض  عين أو عنها تكالفف َّل تنتهي   وَّل يْفي

 
 

َااةِ  َوالَِّذينَ  َواِجِهنم  أو  َمنا َمَلَكنت  َأي َمناُنُهم   (5) َحناِفُظونَ  ( َوالَّنِذيَن ُهنم  ِلُفنُضوِجِهم  4 َفناِعُلوَن )ُهم  ِللكَّ َغي نُض  َفنِإنَُّهم   ِإَّلَّ َعَلنى َأز 
ََ 6َمُلوِميَن ) َلِ  ََ َفُلو  َْى َوَراذ َلِل ِدِهم  َراُعوَن )( َوالَِّذيَن ُهم  ِِلََماَناِتِهم  َوعَ 7ال َعاُ وَن ) ُهمُ  ( َفَمِن اب َت ُهم  َعَلى  َوالَِّذينَ  (8ه 

ََ ُهمُ 9َصَلَواِتِهم  ُيَحاِفُظوَن ) َلِ  َس ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن ) (10) ال َواِرُثونَ  ( ُأو  َ و    (11الَِّذيَن َيِضُثوَن ال ِفض 
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حدو ة   وهني إمنا أن تنفنق الةيضيل م والداقل افايل   وفيها الكفايل َّلستْضاه الجهد الةيضي والعمض الةيضي   فض 
و ما أن تنفق في الهذر واللْنو واللهنو   والمنؤمن مندفو  بححنم عقيدتن   ; في هذا الذي يةلح الحفاة وينميها ويضقيها

  والتعميض وا صَل    الدناذ إلى انفاقها في

واللْنو والفنضا.    الهنذر ينفي هذا أن يضو  المؤمن عن نفس  في الحين بعند الحنين   ولكنن هنذا شنيذ آخنض غينض وَّل
     

والكعناة طهنارة للقلنن   . . الحفناة والنذين هنم للكعناة فناعلون(    بعند إبةنالهم علنى     وانةنضافهم عنن اللْننو فني)
وانتةنار علنى وسوسنل الينفدان بنالفقض   وثقنل بمنا  , النذا  والمال:طهنارة للقلن  منن الينح   واسنتعَلذ علنى حن 

إَّل فني  -للمنال تجعني منا بقني منن  بعندها طيةنا حنَلَّل   َّل يتعلنق بن  حنق  ارةوطهن عنند   منن العنو  والجنكاذ  
والتنضف  جانن  وَّل تحنو  حولن  شندهل   وهني صنفانل للجماعنل منن ال لني النذي ينين   العنوز فني - ال نضورة حناَّل 

لهنا منن وهني وقاينل للجماعنل ع , للعاجكين في جان    فهي تلمين اجتماعي لألفضا  جمفعا   وهي ومان اجتماعي
  التفكَ واَّلنحَلل  

والمجتمن    بحفن   واِلسنضة والنذين هنم لفنضوجهم حنافظون(  وهنذه طهنارة النضو  والدينت والجماعنل   ووقاينل الننف )
إلى غيض حَلل ه وحفن  الجماعنل منن اندنَله  التدل  الفضوج من  ن  المةاشضة في غيض حَلل   وحف  القلوب من

  فيها واِلنساب   الديو   اليهوا  فيها بْيض حساب   ومن فسا

أمنن فيهنا للدينت   وَّل  َّل التني تندلنق فيهنا الينهوا  بْينض حسناب جماعنل معضونل لل لني والفسنا    ِلنن  والجماعنل
إل هو المح ن النذي تنينل ففن  الدفولنل وتندرج ه  , الجماعل حضمل فيها لألسضة   والديت هو الوحدة اِلولى في بناذ

 , لآلخنض والدهارة   لفةلح مح نا ومدرجا   ولفعفو ففن  الوالندان مدم ننا عَلهمنا ضارواَّلستق وَّل بد ل  من اِلمن

  وهما يضعفان للَ المح ن   ومن فف  من فضاخ  

النذي َّل ي دنى  فالمقفناس التي تندلق فيها اليهوا  بْيض حساب جماعل قذرة هابدنل فني سنلم الةينضيل   والجماعل
الدواف  الفدضينل فني صنورة منمنضة نظففنل   َّل ي جني  وتنظفم  نسانفل وغلدتها  ذ لَلرتقاذ الةيضي هو تححم ا را ة ا

 جاذوا بها إلى هذا العالم   ِلنها طضيقل نظففل معضوفل   يعضف فيهنا عني طفني أبناه التي اِلطفال معها من الدضيقل

الفةنيي عفنف جناذ وَّل منن  عنضفي َّل عالحيوان الهاب  الذي تلقى اِلنننى ففن  النذعض للقنا    ولنداف  اللقنا    ثنم َّل .
  أين جاذ  

أزواجهننم أو مننا ملكننت  علننى هنننا يحنند  المواونن  النظففننل التنني يحنني للضجنني أن يو عهننا بننذور الحفنناة:)إَّل والقننضآن
تسنتدعي جندَّل   فهني النظنا  المينضو  المعنضوف  وَّل أيمانهم فإنهم غيض ملومين(    ومسللل اَّلزواج َّل تنينض شندهل

  من الدفان   شي ا مين فقد تستدعي  أما مسللل ملَ الف
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قند جناذ والنضه نظنا   ا سنَل  فةنلت القنول فني مسنللل النضه فني الجنكذ النناني منن الظنَلل   وليننت هننا  أن ولقند
مينتةَ فني حننضوب من  أعدانن  الننواقفين  وا سننَل  عنالمي   واسنتضقاه أسنضي الحننضب نظنا   ولني   فمننا عنان يمحنن

منن جانن  واحند   ففةنةح أسناري المسنلمين ربفقنا عنند أعدانن    بينمنا  النظنا  ي هذابالقوة الما يل في طضيق  أن يلْ
وون   للةينضيل إلنى أن يتنا  -عندا أسنضي الحنضب  -اِلعداذ     فجفنل ا سنَل  عني منناب  النضه  أساري  هو يحضر

  نظا   ولي للتعامي بالمني في مسللل اِلسضي  

 
 
َل ِ  َفَمنِ  ََ َفُلو  َْى َوَراذ َلِل نِدِهم  َراُعنوَن ) ِِلََماَنناِتِهم   ( َوالَّنِذيَن ُهنم  7ََ ُهنُم ال َعناُ وَن )اب َت  ( َوالَّنِذيَن ُهنم  َعَلنى َصنَلَواِتِهم  8َوَعه 

ََ ُهُم ال َواِرُثوَن ) (9) ُيَحاِفُظونَ  َلِ  َس  ( الَِّذيَن َيِضُثونَ 10ُأو  َ و    (11ُهم  ِفيَها َخاِلُدوَن ) ال ِفض 

ومنن مق نفا   باسنتضقاقهن المعسنحض ا سنَلمي أسنيضا    تق ني قاعندة التعامني بالمنني هننا عنان يجنيذ إلنى ومنن
حين ننذ اَّلسننتمتا  بهننن بالتسننضي لمننن  ا سننَل  هننذا اَّلسننتضقاه أَّل يننضتفعن إلننى مسننتوي الكوجننا  بالنكننا    فلبننا 

  لضقيق  الكنيضة التي جعلها ا سَل  سدَل لتحضيض ا اِلسةاب يملكهن خاصل إَّل أن يتحضرن لسد  من

عنن طضينق الفوونى  يينةعنها هنذا اَّلسنتمتا  ملحنوي ففن  تلدفنل الحاجنل الفدضينل لألسنيضا  أنفسنهن   عني َّل ولعني
هننذه  -الحننضب بعنند معاهنندا  تحننضيم الضقيننق  أسننيضا  القننذرة فنني الم الدننل الجنسننفل عمننا يقنن  فنني زماننننا هننذا منن 

فعن إلى مضتةل الحضينل   واِلمنل تةني إلنى مضتةنل الحضينل يللن   فيضت حتى الفووى التي َّل يحدها ا سَل    وللَ
أن تكاتةن  علنى  طلدنت إلا ولد  لسيدها ثم ما  عنها   و لا أعتقها هو تدوعا أو فني عفنارة   و لا . . انيضة بوساني

  عتقها     ال    فكفارتها مدلغ من المال فافتد  ب  رقدتها   و لا وضلها على وجهها

فني عنالم علن  يسنتضه  بالمنني ن اَّلسنتضقاه فني الحنضب ونضورة وقتفنل   هني ونضورة المعاملنلأينل حنال فقند عنا وعلنى
  اِلسضي   ولم يحن جكذا من النظا  اَّلجتماعي في ا سَل   

بدضيقنل منن الدنضه   فمنن  زينا ة فمنن ابتْنى وراذ للنَ فلول نَ هنم العنا ون(    وراذ الكوجنا  وملنَ الفمنين   وَّل)
واعتندي علنى اِلعنضا  التني لنم يسنتحلها بنكنا  وَّل  , الحضمنا  ا الدانضة المةاحل   ووق  فنيابتْى وراذ للَ فقد عد
 بلنها تضعى في عأل غيض مةا    ويفسد الديت ِلنن  َّل ونمان لن  وَّل اطم ننان ه ليعورها بجها    وهنا تفسد النف 

  . ا سَل  يتوقاهالجماعل ِلن لنابها تندلق فتنهو من هنا ومن هنا :وهذا عل  هو الذي  وتفسد

  وعهدهم جماعل     ِلماناتهم والذين هم ِلماناتهم وعهدهم راعون(راعون ِلماناتهم وعهدهم أفضا ا ه وراعون )

  مسنتقفمل متناسنقل من   فدضهنا انيضة في عنق الفض  وفي عنق الجماعل ه وفي أولها أمانل الفدنضة ه وقند واِلمانا 
بححم إحساسها النداخلي بوحندة النناموس النذي  , ووحدانيت  شاهدة بوجو  ال القناموس الوجو  الذي هي من  و لف  
 الم تنارة لهننذا الننناموس المندبضة لهننذا الوجننو      والمؤمننون يضعننون تلننَ ا را ة يححمهنا ويححننم الوجننو    ووحندة
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ال نالق ووحدانيتن      بوجنو  الكدضي فَل يدعون فدضتهم تنحضف عن اسنتقامتها   فتظني قانمنل بلمانتهنا شناهدة اِلمانل
  ثم تلتي سانض اِلمانا  تةعا لتلَ اِلمانل الكدضي  

بوجنو ه ولتوحيننده    با يمنان اِلول هنو عهند الفدننضة عنذلَ   هنو العهند الننذي قدعن    علنى فدنضة الةيننض والعهند
ا علفن  ففن    ويضجن  يقدع  المؤمن يجعي   شنهيد عهد وعلى هذا العهد اِلول تقو  جمف  العهو  والمواثيق   فكي

  . وخييت  في الوفاذ ب  إلى تقوي  

يتضتن  علنى هنذا العهند  ومنا المسنلمل مسنؤولل عنن أماناتهنا العامنل   مسنؤولل عنن عهندها من    تعنالى   والجماعنل
ويةنل المنؤمنين بنلنهم ِلمانناتهم وعهندهم  . عهند من تةعا    والنص يجمي التعديض ويدع  يينمي عني أماننل وعني

تسنتقفم حفناة الجماعنل إَّل أن تنؤ ي فيهنا اِلماننا  ه وتضعنى فيهنا  وما عون   فهي صفل  انمل لهم في عي حين  را 
 واِلمننن مننن فيهننا إلننى هننذه القاعنندة اِلساسننفل للحفنناة الميننتضعل   ال ننضوريل لتننوفيض النقننل انني العهننو  ه ويدمنن ن

  واَّلطم نان  

  يقةضون في وَّل نها عسَل   وَّل ي فعونها إهماَّل هوالذين هم على صلواتهم يحافظون(    فَل يفوتو )

 
 

 ََ َلِ  َس ُهم  ِفيَها10ُهُم ال َواِرُثوَن ) ُأو  َ و    (11) َخاِلُدونَ  ( الَِّذيَن َيِضُثوَن ال ِفض 

مسنتوففل اِلرعنان واآل اب   حفنل  , والسننن امنا ينةْني أن تقنا  ه إنمنا يؤ ونهنا فني أوقاتهنا عاملنل الفنضان  إقامتهنا
صلل منا بنين القلن  والنضب   فالنذي َّل يحناف  عليهنا َّل ينتظنض  والةَلة ْضه فيها القل    وينفعي بها الوجدان  يست

 بين  ولين الناس محافظل حقفقفل مةعنها صده ال ميض     ولقد بندأ  صنفا  المنؤمنين ما أن يحاف  على صلل

منن صنور العةنا ة  صنورة منان   بوصنفها أامنيوختمنت بالةنَلة للدَّللنل علنى عظنفم محانتهنا فني بنناذ ا ي بالةنَلة
  والتوج  إلى    

تحدينند  فنني ال ةننانص تحنند  ش ةننفل المننؤمنين المحتننوب لهننم الفننَل    وهنني خةننانص لا  أثننض حاسننم تلننَ
النذي عضمن    ه وأرا  لن   با نسنان خةنانص الجماعنل المؤمننل وننو  الحفناة التني تحفاهنا   الحفناة الفاونلل الَلنقنل

  الحيوان   يستمت  فيها ويلاي عما تلاي اِلنعا    حفاة في مدارج الكمال   ولم يض  ل  أن يحفاالتدرج 

أن يةني المؤمننون النذين    ااننت الحفناة فني هنذه اِلر  َّل تحقنق الكمنال المقندر لدنني ا نسنان   فقند شناذ ولمنا
ر ال لنو  بننَل فننناذ   واِلمننن بننَل خننوف    ا , الفننض وس سناروا فنني الدضيننق   إلننى الْايننل المقندرة لهننم   هنالننَ فنني

  واَّلستقضار بَل زوال:

  أول َ هم الوارثون   الذين يضثون الفض وس هم فيها خالدون(   )
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  خفال     أو غايل الفَل  الذي عتة    للمؤمنين   ولف  بعدها من غايل تمتد إليها عين وتلَ

  ا يمان   والةعث و َّللتها علىرحلل ا نسان ما بين الميَل 16 - 12الناني: الدرس

ونمنوه   مدتندنا بلصني  وجنو ه صفا  المؤمنين ينتقني إلنى  َّلنني ا يمنان فني حفناة ا نسنان لاتن    وفني أطنوار ومن
  الحفاتين في السفاه: بين النيلة ا نسانفل   منتهفا إلى الةعث في اآلخضة م  الضل 

علقنل   ف لقننا العلقنل  الندفنل لنناه ندفنل فني قنضار محنين   ثنم خلقنناولقد خلقنا ا نسان من سَللل من طين   ثم جع)
خلقنا آخنض   فتةنار    أحسنن ال نالقين   ثنم  أنينلناه م ْل   ف لقننا الم نْل عظامنا   فكسنونا العظنا  لحمنا   ثنم

  القفامل تةعنون(    يو  إنكم بعد للَ لميتون   ثم إنكم

ذ أوَّل   ومنا يينهد بالقةند  المنينى النظا    ولهذا ا طضا    ما ييهد بوجنو أطوار هذه النيلة   وتتابعها بهذا  وفي
أن يحنون اِلمنض مةنا فل عنابضة   وَّل خنة  عينواذ بندون  يمحنن والتندبيض فني تلنَ النينلة وفني اتجاههنا أخينضا   فمنا

ي طضينق آخنض منن التني َّل تنحنضف   وَّل ت دنيذ   وَّل تت لنل ه وَّل تسنيض فن السنيضة قةند وَّل تندبيض ه ثنم تسنيض هنذه
سنواه منن   ون  يمحنن عقنَل وتةنورا أن تسنيض فيهنا   إنمنا تسنيض النينلة ا نسنانفل فني هنذا الدضينق التني شنتى الدنضه 

  الوجو    هذا شتى الدضه الممحنل بناذ على قةد وتدبيض من ا را ة ال القل المدبضة في

المندبض   والسنيض  بال نالق يض إلنى أن ا يمنانأن فني عنض  تلنَ اِلطنوار بهنذا التتناب  الندقيق المدنض    منا يين امنا
إلنى بلنو. الكمنال المقندر لتلنَ النينلة ه فني  الدضينق على نهج المؤمنين الذي بين  في المقد  السابق     هنو وحنده

  الذي يجم  بين المقدعين في سفاه السورة   المحور الحفاتين:الدنفا واآلخضة   وهذا هو

وَّل يحند ها   فففيند أن  ا نسنانفل من طين(    وهنذا الننص يينيض إلنى أطنوار النينلةولقد خلقنا ا نسان من سَللل )
فنالدين هنو المةندر اِلول   أو الدنور اِلول   وا نسنان  . ا نسان مض بلطوار مسلسلل   من الدين إلنى ا نسنان

العلمفنل التني تةحنث  نعضفهنا منن القنضآن   وَّل ندلن  لهنا مةنداقا منن النظضينا  حقفقنل هنو الدنور اِلخينض     وهني
  ا نسان   أو نيلة اِلحفاذ   نيلة عن

  بين الدين وهذا ا نسان الةعيدة القضآن يقضر هذه الحقفقل ليت ذها مجاَّل للتدبض في صن      ولتلمي النقلل إن

 
 
لً  ُثمَّ  َْ َنا ال َعَلَقَل ُم   َفَل َعَلَقًل َفَ َلق  َنا النُّد  َنا َخَلق  َْ  َفَ َلق  منًا ثُنمَّ ال ُم   َنا ال ِعَظاَ  َلح  َخل قنًا آَخنَض َفَتَةناَرَ   َأنَينل َناهُ  َل ِعَظامًا َفَكَسو 

َسُن ال َ اِلِقيَن )   (14َّللاَُّ َأح 

والتقنديض     حتنى تجنيذ  التندبيض القنوة الكامننل فني ال لفنل المسنتمدة منن النناموس الماوني فني طضيقن  بنين ولتلنَ
بنناللحم: )فكسننونا العظننا  لحمننا(    وهنننا يقننل  العظننا  ل عظاما(فمضحلننل عسننوةمضحلننل العظننا      )ف لقنننا الم ننْ
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منن حقفقنل فني تكنوين الجننين لنم تعنضف علنى وجن  الدقنل إَّل أخينضا بعند  القنضآن ا نسان مدهوشا أما  منا عينل عنن 
التني تتكنون  هني التيضيحي   للَ أن خَليا العظا  غيض خَليا اللحم   وقند ثدنت أن خَلينا العظنا  اِلجنل تقد  علم

العظننا    وتمننا  الهفحنني العظمنني  خَلينا أوَّل فني الجنننين   وَّل تينناهد خلفننل واحنندة منن خَليننا اللحننم إَّل بعنند  هننور
ف لقننا الم نْل عظامنا   فكسنونا العظنا  لحمنا(    فسنةحان ) :القضآنني للجننين   وهني الحقفقنل التني يسنجلها الننص

  العلفم ال ديض  

جنننين الحيننوان فنني  ييننة  هننذا هننو ا نسننان لو ال ةننانص المتميننكة   فجنننين ا نسننان ثننم أنيننلناه خلقننا آخننض(   )
تلنَ ال لفقنل المتمينكة   المسنتعدة لَلرتقناذ    إلنى أطنواره الجسنديل   ولكنن جننين ا نسنان ينينل خلقنا آخنض   ويتحنول

  متاز بها جنين ا نسان  مجض ا من خةانص اَّلرتقاذ والكمال   التي ي , الحيوان ويةقى جنين الحيوان في مضتةل

وهننو ينيننل )خلقننا  . الجنننين ا نسنناني مننكو  ب ةننانص معينننل هنني التنني تسننلَ بنن  طضيقنن  ا نسنناني ففمننا بعنند إن
الحيواني ِلن  غيض منكو  بتلنَ ال ةنانص  التدور آخض(في آخض أطواره الجنينفل ه بينما يقل الجنين الحيواني عند

 عمنا تقنول -مضتدت  الحيوانفنل   فيتدنور إلنى مضتةنل ا نسنان تدنورا آلفنا  يوانالح   ومن ثم فإن  َّل يمحن أن يتجاوز

الدنين إنسننانا    سنَللل فهمنا نوعننان م تلفنان   اختلفنا بتلنَ النف ننل ا لهفنل التني بهنا صننار  -الما ينل  النظضينا 
نسناني )خلقنا آخنض(  ينينل بهنا الجننين ا  والتني واختلفنا بعند للنَ بتلنَ ال ةنانص المعيننل الناشن ل منن تلنَ النف نل

الحيننواني ه ثننم يةقننى الحيننوان حيوانننا فنني محاننن  َّل يتعننداه   ويتحننول  التكننوين إنمننا ا نسننان والحيننوان يتيننابهان فنني
مقةنو   تندبيض آخض قابَل لما هنو مهفنل لن  منن الكمنال   بواسندل خةنانص ممينكة   وهدهنا لن    عنن خلقا ا نسان

  ن إلى نو  ا نسان  َّل عن طضيق تدور آلى من نو  الحيوا

إنمنا هني للحسنن  , للتف نيي فتةار    أحسن ال القين(    ولنف  هننا  منن ي لنق سنوي     فلحسنن هننا لفسنت)
  المدلق في خلق    

اِلطنوار   وفنق السننل  هنذه فتةنار    أحسنن ال نالقين(    النذي أو   فدنضة ا نسنان تلنَ القندرة علنى السنيض فني)
مقدر ل  منن مضاتن  الكمنال ا نسناني   علنى أ ه  هو ل وَّل تنحضف وَّل تت لل   حتى تدلغ با نسان ماالتي َّل تتدد

  ما يحون النظا   

طضيقننا خاصننا فنني  يتةنن  الننناس لفقفننون  هيننين أمننا  مننا يسننمون  "معجننكا  العلننم" حننين يةننن  ا نسننان جهننازا و ن
  مضاحل  تلَ وأطواره وتحوَّلت    في ض الجنينتحضع     ون تدخي مةاشض من ا نسان     فلين هذا من سي

 
 
ََ َلَميِ ُتوَن ) ُثمَّ  َد َلِل   (16تُة َعُنوَن ) ال ِقَفاَملِ  ( ُثمَّ ِإنَُّكم  َيو  َ 15ِإنَُّكم  َبع 
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غيض أن الةينض يمنضون علنى هنذه  ? اي مضحلل ومضحلل فواره هانلل في طدفعتها   وتحوَّل  عاملل في ماهيتها ولين
أنسناهم أمضهنا ال ناره العجين      و ن مجنض  التفكنض  اِللفنل ْم ي العينون   مْلقني القلنوب   ِلن طنولال واره م

النن  مل ننص وعنامن بجمفنن  خةانةنن  وسننمات  وشنفات  فنني تلننَ النقدننل  - المعقنند هننذا الكنانن -فني أن ا نسننان 
 ا تنمنو وتتفننتح وتتحنض  فنيالعنين المجنض ة ه و ن تلننَ ال ةنانص والسنما  واليننفا  علهن تضاهننا الةنْيضة التني َّل

الدفني منضة أخنضي    فني التدنور الجنينفنل حتنى تدنضز واونحل عنندما ينينل خلقنا آخنض   فنإلا هني ناطقنل بنارزة مضاحي
هنذه الوراثنا  وتلنَ التني عاننت عامننل فني تلنَ  . و لا عي طفي يحمي وراثات  ال اصل فنوه الوراثنا  الةينضيل العامنل

الحقفقنل التني تتكنضر عني لحظنل لكناف وحنده أن يفنتح مْناليق القلنوب  هنذه فكنض فنيالنقدل الةْيضة     إن مجض  الت
  الْضي        العجي  على للَ التدبيض

التني نينل  مننن اِلر  َّل  ا نسنانفل يتناب  السنفاه خدناه َّلسننتكمال مضاحني الضحلنل   وأطنوار النينلة   فالحفناة ثنم
وتندخي فني خن  سنيضها ه وِلن تلنَ النف نل العلوينل قند  , تنتهي في اِلر    ِلن عنةضا غيض أروي قند امتنكج بهنا

ونهايل غيض نهايل اللحم والد  القضيةل ه وجعلت عمالهنا الحقفقني َّل ينتم  , الحيواني جعلت لها غايل غيض غايل الجسد
  :اِلخضي  اِلر    وَّل في هذه الحفاة الدنفا ه إنما يتم هنالَ في مضحلل جديدة وفي الحفاة هذه في

  م بعد للَ لميتون   ثم إنكم يو  القفامل تةعنون(   ثم إنك)

النينلة ا نسنانفل ولنف   أطوار المو  نهايل الحفاة اِلروفل   ولضزخ ما بين الدنفا واآلخضة   وهو إلن طور من فهو
  نهايل اِلطوار  

المدنضأة منن النقننانص  , الكاملنل هنو الةعنث المنؤلن بننالدور اِلخينض منن أطنوار تلننَ النينلة   ولعنده تدندأ الحفنناة ثنم
ومنن التحننول والتدنور ِلنهنا نهاينل الكمنال المقنندر  , اِلرونفل   ومنن ونضورا  اللحنم والند    ومننن ال نوف والقلنق

الدضينق النذي رسنم  المقدن  اِلول فني السنورة   طضينق المنؤمنين  . الكمنال لهنذا ا نسنان   للنَ لمنن يسنلَ طضينق
 . اَّلرتكناس ى  ر  الحينوان   فهنو صنانض فني الحفناة اِلخنضي إلنى غاينلمضحلنل الحفناة الندنفا إلن فني فلما من ارتك 

النناس والحجنارة   والنناس منن  وقو هنا حيث تهدر آ ميت    ويستحيي حةةا من حة  جهنم   وقنو ا للننار   التني
  هذا الةنل هو والحجارة سواذ  

  ا نسان علىأ لل ا يمان والوحدانفل في الكون و نعا     23 - 17النالث: الدرس

ويعضفونن    ثنم يمنضون علفن   الناس  َّلني ا يمان في اِلنف  ينتقي إلى  َّلني ا يمان في اآلفاه   مما ييهده ومن
  غافلين:

فلسنحناه فني اِلر  ه  بقندر ولقد خلقنا فنوقكم سنة  طضاننق   ومنا عننا عنن ال لنق غنافلين   وأنكلننا منن السنماذ مناذ)
لكنم فيهنا فواان  عنينضة   ومنهنا تنلالون    , وأعنناب فلنينلنا لكنم بن  جننا  منن ن ينيو ننا علنى لهناب بن  لقنا رون   
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وصنةغ لآلالنين   و ن لكنم فني اِلنعنا  لعدنضة نسنقفحم ممنا فني بدونهنا    بالندهن وشجضة ت ضج من طنور سنيناذ تندنت
  انيضة   ومنها تلالون   وعليها وعلى الفلَ تحملون(    مناف  ولكم فيها

منن  َّلنني القندرة ه  بوصنفها ي فني اسنتعضا  هنذه الندَّلني   وهنو ينضل  بينهنا جمفعنا   ينضل  بينهناالسنفاه يم ن إن
تكوينهنا   متناسننقل فني و انفهننا   متناسنقل فنني  فني وينضل  بينهنا عننذلَ بوصنفها مننن  َّلنني التندبيض ه فهنني متناسنقل

سوب فيها لهنذا ا نسنان النذي عضمن  تتعاون في و انفها ه وعلها مح وعلها اتجاهها   علها مححومل بناموس واحد ه
    حساب  

 
 
َقُكم  َسنة َ  َطَضاِننَق َوَمنا ُعنَّنا َعنِن ال َ ل نقِ  َوَلَقد   َننا َفنو  نَحنَّاُه ِفني (17) َغناِفِلينَ  َخَلق  نَماِذ َمناًذ ِبَقنَدَر َفَلس  َر  ِ  َوَأنَكل َننا ِمنَن السَّ  اِل 

َنناَب لَُّكنم  ِفيَهنا َفَواِانُ  َعِنينَضْة َوِمن َهنا َجنَّنا َ  َفَلنَينل َنا َلُكنم ِبن ِ  (18َوِ نَّنا َعَلنى َلَهناَب ِبنِ  َلَقناِ ُروَن ) نن نَِّ ينَي َوَأع   تَنل ُاُلونَ  مِ 

ه نِ  (19) ُضُج ِمن ُطوِر َسي َناذ َتنُدنُت ِبالندُّ ِاِلنيَن ) َوِصنة غَ  َوَشَجَضًة َت   َن َعناِ  َلِعد نَضةً 20لِ آل  نا ِفني  ِقفُحمنُّسن ( َوِ نَّ َلُكنم  ِفني اِل  مَّ مِ 
َمُلوَن ) (21) َتل ُاُلونَ  ُبُدوِنَها َوَلُكم  ِفيَها َمَناِفُ  َعِنيَضْة َوِمن َها َِ ُتح    (22َوَعَلي َها َوَعَلى ال ُفل 

  . السورة ثم يضل  بين هذه المياهد الكونفل ولين أطوار النيلة ا نسانفل في سفاه ومن

  نا عن ال لق غافلين(   ولقد خلقنا فوقكم سة  طضانق وما ع)

فلكفنل   أو  مندارا  هني الدةقنا  بع نها فنوه بعن    أو وراذ بعن    وقند يحنون المقةنو  هننا سنة  والدضاننق
هني التني  -امنا يقنول الفلكينون  - والسند  سنة  مجموعنا  نجمفنل عالمجموعنل اليمسنفل   أو سنة  عتني سنديمفل  

أي إن مسنتواها أعلنى  -فهني سنة  خَلننق فلكفنل فنوه الةينض  حنال تكنون منهنا المجموعنا  النجمفنل     وعلنى أينل
 خلقهنا   بتندبيض وححمنل   وحفظهنا بنناموس ملحنوي: )ومنا عننا عنن ال لنق - الف ناذ من مستوي اِلر  فني هنذا

  . .(غافلين

  وأنكلنا من السماذ ماذ بقدر فلسحناه في اِلر  ه و نا على لهاب ب  لقا رون(   )

فتكنوين الكنون علنى  . اِلفنَل  نق السة  باِلر    فالماذ نازل من السماذ ه ول  عَلقل بتلنَتتةي تلَ الدضا وهنا
  اذلَ بإسحان  في اِلر    ويسمح نظام  هذا   هو الذي يسمح بنكول الماذ من السماذ  

  فنتحف  إلنى بناطن اِلر  تتسنضب أن المفناه الجوففنل ناشن ل منن المفناه السندحفل اآلتفنل منن المدنض ه وأنهنا ونظضينل
َّل عَلقنل بنين المفناه الجوففنل والمفناه السندحفل    أنن  هننا      نظضينل حديننل   فقند عنان المظننون إلنى وقنت قضين 

  هذه الحقفقل قدي ألل وثَل  مانل عا    يقضر ولكن ها هو لا القضآن الكضيم
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الجندب والمحني ه وَّل فني  ففحنون  يوأنكلنا من السماذ ماذ بقدر(    بححمل وتدبيض   َّل أانض ففْنضه ويفسند ه وَّل أقن)
  غيض أوان  فيذه  بد ا بَل فاندة    

  . الضحم فلسحناه في اِلر (    وما أشده  وهو مستكن في اِلر  بماذ الندفل وهو مستقض في)

الميناهد علنى طضيقنل  تنسنيق فني قنضار محنين(    عَلهمنا مسنتقض هنالنَ بتندبيض   لتنينل عنن  الحفناة     وهنذا منن)
  ضآن في التةويض    الق

الةنن ضيل التنني  الدةقنا  و ننا علننى لهناب بنن  لقنا رون(    ففْننور فنني طةقنا  اِلر  الةعينندة بحسنض أو شننق فني)
قنا ر علنى تددينده و وناعت    إنمنا هنو  بقدرتن  اسنتقض عليهنا فحفظتن    أو بْينض هنذا منن اِلسنةاب   فالنذي أمسنح 

  ف ي   على الناس ونعمت   

  الحفاة: الماذ تنيل ومن

  فلنيلنا لكم ب  جنا  من ن يي وأعناب   لكم فيها فواا  عنيضة ومنها تلالون(   )

منن مناذ الندفنل فني  النناس عمنا ينينل -واِلعنناب نمولجنان منن الحفناة التني تنينل بالمناذ فني عنالم النةنا   والن يني
ن إلننى نظانضهمننا الكنيننضة التنني تحفننا ييننيضا , بننالقضآن نمولجننان قضيةننان لتةننور الم نناطدين إل لا  -عننالم ا نسننان 

  بالماذ  

  من اِلنوا  اِلخضي شجضة الكيتون: وي ةص

  ت ضج من طور سيناذ تندت بالدهن وصةغ لآلالين     وشجضة

سنيناذ   عنند النوا ي  طنور منن أاننض الينجض فانندة بكيتهنا وطعامهنا وخيندها   وأقنضب منابتهنا منن بنَل  العنضب وهني
  وهي تندت هنا  من الماذ الذي . خا  ضآن   لهذا لعض هذا المندت على وج المقدس المذعور في الق

 
 
ُدُدوا َّللاََّ  َوَلَقد   ِ  اع  ِمِ  َفَقاَل َيا َقو  َسل َنا ُنوحًا ِإَلى َقو  ن  ِإَلَ  َغي ُضُه َأَفََل َتتَُّقوَن ) َما َأر    (23َلُكم مِ 

  في اِلر  وعلف  تعفو   أسحن

  إلى عالم الحيوان: من عالم النةا  ويعضج

تنلالون وعليهنا وعلنى الفلننَ  ومنهنا و ن لكنم فني اِلنعنا  لعدنضة نسننقفحم ممنا فني بدونهنا   ولكنم فيهننا منناف  عنينضة  )
  تحملون(   
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هنذا الكنون الكدينض     فيهنا  في الم لوقا  المس ضة لننسان بقدرة   وتدبيضه   وتوزيع  للو انل وال ةانص فهذه
منا وراذهنا منن ححمنل ومنن تقنديض ه وينضي أن اللندن  ويتندبض إليهنا بالقلن  المفتنو  والحن  الةةنيض هعدنضة لمنن ينظنض 

منهننا خننارج منن بدونهننا ه فهننو مسنت لص مننن الْننذاذ النذي ته ننم  وتمنلنن  ه  الننناس السنانغ اللدفننف النذي ييننضل 
  إلى هذا الساني السانغ اللدفف   اللدن فتحول  غد 

وعليهنننا وعلننى الفلنننَ  . يجملهنننا أوَّل   ثننم ي ةننص منهنننا منفعتننين: )ومنهنننا تننلالون  ولكننم فيهننا منننناف  عنيننضة(   )
والمعك ولم يحني لن  تعنذيدها وَّل التمنيني بهنا  وال لن تحملون(    وقد أحي لننسان أاي اِلنعا    وهي ا بي والةقض

سنوة القلن    وفسنا  الفدنضة   نظا  الحفاة   فلمنا التعنذي  والتمنيني فهمنا منن ق في   ِلن اِلاي يحقق فاندة وضوريل
  فاندة لألحفاذ   وراذهما ولف 

  الكنوني   النذي  بنظنا  السنفاه بنين حمني ا نسنان علنى اِلنعنا  وحملن  علنى الفلنَ   بوصنفهما مسن ضين وينضل 
التكنوين ال نا  للمناذ   والتكنوين ال نا   فهنذا يننظم و نانل ال َلننق جمفعنا   عمنا ينسنق بنين وجو هنا جمفعنا  

الماذ والسفن     هو الذي يسمح للفلَ أن تدفو فنوه سندح المناذ    فوه  فن   والتكوين ال ا  لددفعل الهواذللس
 , قنديما من النَلثل أو اختلل أ نى اختَلف منا أمحنن أن تنتم المَلحنل التني عضفتهنا الةينضيل واحد ولو اختي تضعي 

  وما تكال تعتمد عليها جي اَّلعتما   

صننلل بننالمقد  اِلول فنني  لا  يمننان الكونفننل   لمننن يتنندبضها تنندبض الفهننم وا  را    وعلهنناهننذا مننن  َّلننني ا  وعني
  السورة والمقد  الناني   متناسقل معهما في السفاه    

  الوحدة مووو  المووو :العقيدة من خَلل موع  الضسي 52 - 23النانفل: الوحدة

جناذ بهنا الضسني جمفعنا ه  التني فناه   إلنى حقفقنل ا يمنانفني هنذا الندرس منن  َّلنني ا يمنان فني اِلنفن  واآل ينتقني
 وتتناب تتدندل علنى مندار الكمنان   وتعند  الضسناَّل    َّل ويدين عفف عان استقةال الناس لهنذه الحقفقنل الواحندة التني

 الةينضيل فنإلا نحنن نينهد موعن  الضسني   أو أمنل الضسني   وهنم يلقنون إلنى -علفن  السنَل   -ننو   لندن الضسي   من

وقنند قيلننت بيننتى  -فنني العضلفننل  تضجمتهننا لكلمننل الواحنندة   لا  المنندلول الواحنند   واَّلتجنناه الواحنند   حتننى ليوحنندبا
هني لاتهنا بنةنها يقولهنا  -علفن  السنَل   -التني قالهنا ننو   الكلمل فإلا -اللْا  التي أرسي بها الضسي إلى أقوامهم 

  احدا   تكا  ألفا   تتحد على مض القضون  فتجي  الةيضيل جوابا و  , المضسلين اي من جاذ بعده من

  لقدا  من قةل نو  30 - 23اِلول: الدرس

تتقنون ? فقنال المنأل النذين عفنضوا  أفنَل ولقد أرسلنا نوحنا إلنى قومن    فقال:ينا قنو  اعدندوا   منا لكنم منن إلن  غينضه  )
كل مَلنكنل   منا سنمعنا بهنذا فني آبانننا ولنو شناذ   ِلنن , علنفحم منن قومن :ما هنذا إَّل بينض مننلكم يضيند أن يتف ني

  ب  جنل   فتضلةوا ب  حتى حين(    رجي اِلولين   إن هو إَّل
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الوجنو    ويينهد بهنا عني منا فني  عليهنا يا قو  اعددوا   ما لكم من إل  غيضه(    علمل الحق التني َّل تتدندل   يقنو )
لنى التني تقنو  عليهنا الحقنانق جمفعنا ? وتستينعضون منا اِلو  للحقفقنل الوجو  )أفنَل تتقنون ?(وت نافون عابةنل ا نكنار

  الحق الةاهض   وما يعق  التجني من استحقاه للعذاب اِللفم ? على في إنكارها من تجن

النت لص منن النظنضة  يسنتدفعون  ادنضاذ قومن  منن الكفنار َّل يناقينون هنذه الكلمنل ه وَّل يتندبضون شنواهدها   وَّل ولكنن
إلنى اِلفنق الدلينق النذي ينظنضون منن   يضتفعنون  لين ص الضجني النذي يندعوهم   وَّلال نفقل المتعلقنل بلش اصنهم و 

فنإلا هنم يتضعنون الحقفقنل الكدنضي التني يقنو  عليهنا  . . والنذوا  إلنى تلنَ الحقفقنل ال ن مل مجنض ة عنن اِلشن ا 
  في الوجو    ليتحدثوا عن ش ص نو : ما الوجو    وييهد بها عي

  م :ما هذا إَّل بيض منلكم يضيد أن يتف ي علفحم( فقال المأل الذين عفضوا من قو )

لينندرعوا طدفعتهننا وَّل ليننضوا  إلن هننذه الكاويننل ال ننفقل الةننْيضة نظننض القننو  إلننى تلننَ النندعوة الكديننضة   فمننا عننانوا مننن
وتعمنني علننيهم عنةننضها   وتقنل حننانَل بننين قلننولهم  , حقفقتهنا ه ولواتهننم الةننْيضة ال ن يلل تحجنن  عنننهم جوهضهننا

رجني مننهم َّل يفتنضه فني شنيذ عننهم   يضيند أن يتف ني علنيهم   وأن  ق نفل فنإلا الق نفل علهنا فني نظنضهم ولينهنا ه
  منكلتهم   فوه  يجعي لنفس  منكلل

بندعوي الضسنالل     فني  إليهنا في اندفاعهم الةْيض لض  نو  عن المنكلل التي يتوهمون أن  يعمي لهنا   ويتوسني وهم
ا نسنانفل التني هنم منهنا ه ويضف نون تكنضيم    ف ني  ي نو  وحده   بي ينض ون اندفاعهم هذا الةْيض َّل يض ون ف
  رسوَّل من الةيض   إن يحن َّل بد مضسَل:   لهذا الجن  ه ويستكنضون أن يضسي

  ولو شاذ   ِلنكل مَلنكل(   )

الم تننارين مننن  تجعننيو  أنهننم َّليجنندون فنني أرواحهننم تلننَ النف ننل العلويننل التنني تةنني الةيننض بننالمأل اِلعلننى ه للننَ
منن الةينض   فيهندونهم إلنى مةندره الوونيذ  إخنوانهم الةيضيل يتلقون للَ الفف  العلوي ويدفقون    ويحملون  إلنى

   

  يحيلون اِلمض إلى السوابق المللوفل َّل إلى العقي المتدبض: وهم

  ما سمعنا بهذا في آباننا اِلولين(   )

منا هنو بنين أينديهم منن  النناس يد على حضعل الفكض وحضيل القلن    فنَل يتندبضهذا يق   انما عندما يدم  التقل ومني
هنم يةحنننون فنني رعننا  الماونني عننن "سننابقل "  إنمننا الق نايا   ليهتنندوا علننى وننوذ الواقنن  إلننى ححننم مةاشنض عليهننا  

  رف وا الق فل وطضحوها   السابقل يستندون إليها ه فإن لم يجدوا هذه
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ِمِ  َما َهَذا ِإَّلَّ َبَيضْ ال َمأَلُ الَّذِ  َفَقالَ  ن ُلُكم   يَن َعَفُضوا ِمن َقو  َي َعَلف ُكم  َوَلو  َشناذ َّللاَُّ َِلَننَكلَ  مِ  َنا  َمََلِنَكنلً  ُيِضيُد َأن َيَتَف َّ نا َسنِمع  مَّ

ِلنيَن ) َوَّ ِني ( َقناَل َرب ِ 25ى ِحنيَن )َرُجنْي ِبنِ  ِجنَّنْل َفَتَضلَُّةنوا ِبنِ  َحتَّن ِإَّلَّ  ( ِإن  ُهنوَ 24ِبَهنَذا ِفني آَباِنَننا اِل  ِبَمنا َعنذَُّبوِن  انُةنض 
(26)  

لنم يحنن فإنن  َّل يمحنن أن  النذي هذه الجماعنا  الجاحندة ال امندة أن منا عنان منضة يمحنن أن يحنون ثانفنل   فلمنا وعند
  عند جيي معين من )آباننا اِلولين(  , خداها يحون   وهحذا تجمد الحفاة   وتقل حضعتها   وتتسمض

وهنم يندعونهم إلنى  . بنالجنون  يتهم يدرعون أنهم جامدون متحجضون   إنما هم يتهمون  عناة التحنضر واَّلندنَلهل ويا
فنني الوجنو    فننإلا هننم يتلقننون هننذه النندعوة بننالتةجح  الناطقننل التندبض والتفكننض   والت لفننل بننين قلننولهم و َّلننني ا يمنان

  واَّلتها :

  (   إن هو إَّل رجي ب  جنل   فتضلةوا ب  حتى حين)

  ! الجديد إلى أن يلخذه المو    ويضيححم من    ومن  عوت    ومن إلحاح  علفحم بالقول أي

لن  منونَل منن السن ضيل  يجند منفنذا إلنى تلنَ القلنوب الجامندة المتحجنضة ه ولنم -علفن  السنَل   -لنم يجند ننو   عندننذ
  يدل  من  النةض بسد  هذا التكذي :تكذي  و  من واِللي   إَّل أن يتوج  إلى رل  وحده   ييحو إلف  ما لقف 

  قال:رب انةضني بما عذبون(   )

المضسنو    فتجندهم  الكمنال يتجمند اِلحفناذ علنى هنذا النحنو   وتهنم الحفناة بالحضعنل إلنى اِلمنا    فني طضينق وعنندما
     أن تنندعها الحفنناة فنني محانهننا وتم نني و مننا عقةننل فنني الدضيننق     عندنننذ إمننا أن تننتحدم هننذه المتحجننضا  ه

انانوا فني فجنض الةينضيل وفني أول الدضينق ه فيناذ  إرا ة   أن  أنهنم واِلمض اِلول هو الذي حد  لقو  نو    للنَ
  :الدضيق تدفح بهم من

مننن عنني زوجننين اثنننين    فيهننا فلوحينننا إلفنن  أن اصننن  الفلننَ بلعيننننا ووحينننا   فننإلا جنناذ أمضنننا وفننار التنننور فاسننلَ)
   لموا   إنهم مْضقون(    الذين وَّل ت اطدني في -القول منهم إَّل من سدق علف   -وأهلَ 

ولمنا عاننت  . المضسنو  م ت سنل   فني تدهينض الدضينق منن العقةنا  المتحجنضة لتم ني الحفناة فني طضيقهنا وهحذا
عنن النمننو فتينة  وتعجننك وهني ربفقننل  اآلفننل الةينضيل قند أسنننت علنى عهنند ننو    وجمند  عاليننجضة الناشن ل تعوقهننا

شننيذ   ويجننضف عنني شننيذ   ويْسنني التضلننل   لتعننا  بننذرة  انني و      عننان العننَلج هننو الدوفننان   الننذي يجتنن العنن
  نظافل   فتمد وتكدض حتى حين: على الحفاة السلفمل من جديد   فتنيل
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لفمل ولحفن  بنذور الحفناة السن , فلوحيننا إلفن  أن اصنن  الفلنَ بلعينننا ووحيننا(    والفلنَ وسنيلل للنجناة منن الدوفنان)
بيننده   ِلننن  َّل بنند لننسننان مننن اِلخننذ باِلسننةاب  الفلننَ افمننا يعننا  بننذرها مننن جدينند   وقنند شنناذ   أن يةننن  نننو 

لفسنتحق المند  منن رلن    فالمند  َّل ينلتي للقاعندين المسنتضيحين المسنتضخين    , والوساني   ولذل آخض ما فني طوقن 
فندف  بن  إلنى اِلخنذ  ;   قندر   لن  أن يحنون أبنا الةينض الننانيوَّل يكيدون شي ا على اَّلنتظنار   وننو  ينتظضون  الذين

  وتتحقق ميي ت  عن هذا الدضيق   ,   باِلسةاب ه م  رعايل   ل    وتعلفم  صناعل الفلَ   ليتم أمض

واننةج  وفنار التننور(    أمضننا   ل  عَلمل للددذ بعملفل التدهيض الياملل لوج  اِلر  المنؤوف: )فنإلا جناذ وجعي
بنذور الحفناة: )فاسنلَ فيهنا منن عني زوجنين اثننين(   السنفينل من  الماذ   فتلَ هي العَلمل لفسار  نو    ففحمي في

  المعضوفل لنو  في للَ الكمان   المفسضة عذلَ لدني والنةا    من أنوا  الحيوان و الديور

 
 

َحي َنا ُيِنَنا َفَلو  ََ ِبَلع  َنِ  ال ُفل  ِيَنا َفِإَلا ِإَلف ِ  َأِن اص  َجني نِ  َجاذ َوَوح  َ  ِفيَهنا ِمنن ُعنيَ  َزو  نُل ُضَنا َوَفناَر التَّنُّنوُر َفاس  ََ ِإَّلَّ  اث َنني نِ  َأم  َوأَه َلن
ُل ِمنن ُهم  َوََّل  َضُقنوَن ) ُتَ ناِطد ِني َمنن َسنَدَق َعَلف نِ  ال َقنو   ْ نَتَوي تَ  ( َفنِإَلا27ِفني الَّنِذيَن َ َلُمنوا ِإنَُّهنم مُّ ََ َعَلنى َأننَت  اس  َعن َوَمنن مَّ
ِ الَّنِذي نُد هللَّ َِ َفُقنِي ال َحم  اَننا ال ُفل ن ِ  الظَّناِلِميَن ) َنجَّ َةاَراناً  ( َوُقني رَّبِ  َأنِكل ِنني ُمننَكَّلً 28ِمنَن ال َقنو  ( 29َوَأننَت َخي نُض ال ُمننِكِليَن ) مُّ
ََ آَلَياَ  َوِ ن نًا آَخِضيَن )( ُثمَّ َأنَيل  30َلُمد َتِليَن ) ُانَّا ِإنَّ ِفي َلِل ِدِهم  َقض  َسل َنا (31َنا ِمن َبع  ُدنُدوا  َفَلر  ِفيِهم  َرُسنوًَّل ِمنن ُهم  َأِن اع 

ن     (32َغي ُضُه َأَفََل َتتَُّقوَن ) ِإَل َ  َّللاََّ َما َلُكم مِ 

  وسننت  النافنذة المنل   السنابقل  فاسنتحقوا وأهلَ إَّل من سدق علف  القول منهم(وهم الذين عفضوا وعذبوا  ) ا نسان
    وهي الهَل  للمحذبين بآيا     

ممنن  -اِلقنضلين إلفن   أقنضب ولنو عنان -اِلمض اِلخيض لننو  أَّل يجنا ل فني أمنض أحند   وَّل يحناول إنقنال أحند  وصدر
  سدق عليهم القول  

  وَّل ت اطدني في الذين  لموا إنهم مْضقون( )

  قضي    وَّل الواحد المستقفم   من أجي خاطض ولي  َّل تحابي   وَّل تنحضف عن طضيقها  فسنل

ولكنن  يم ني فني تعلنفم (مْضقنون  يفةي هنا منا حند  للقنو  بعند هنذا اِلمنض   فقند ق ني اِلمنض   وتقنضر: )إنهنم وَّل
  وعفف يستهدي  طضيق : , ف ل  عفف ييحض نعمل رل    وعفف يحمد -علف  السَل   -نو  

وقني:رب أنكلنني مننكَّل  . الظنالمين   فقي:الحمند هلل النذي نجاننا منن القنو  فنإلا اسنتويت أننت ومنن معنَ علنى الفلنَ)
  مةارعا   وأنت خيض المنكلين(   
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وهحنذا يتنل ب فني  . بآياتن  بةنفات    ويعتنضف لن  -سنةحان   -يحمد     وهحذا يتوج  إلفن    وهحنذا يوصنل  فهحذا
  . نحق  العةا    وفي طلفعتهم النديون   لفحونوا أسوة لآلخضي

  يعق  على القةل علها   وما تت من  خدواتها من  َّلني القدرة والححمل: ثم

  إن في للَ آليا    و ن عنا لمدتلين(   )

وابنتَلذ للتل ين    وابنتَلذ  . للتوجفن  ألنوان   ابنتَلذ للةندض   وابنتَلذ للينحض   وابنتَلذ لألجنض   وابنتَلذ واَّلبنتَلذ
  من اَّلبتَلذ ل  ولقوم  وِلبنان  القا مين     ألوان ي قةل نو للتمحفص   وابتَلذ للتقويم     وف

  لقدا  من قةل هو  م  عا  41 - 31الناني: الدرس

  السفاه يعض  ميهدا آخض من مياهد الضسالل الواحدة والتكذي  المحضور: ويم ي

إلن  غينضه   أفنَل تتقنون ? وقنال  منن أنيلنا من بعدهم قضنا آخضين   فلرسلنا فيهم رسوَّل منهم أن اعددوا   ما لكم ثم
فنني الحفناة النندنفا:ما هنذا إَّل بيننض مننلكم   يلانني ممننا  وأتضفننناهم المنأل مننن قومن  الننذين عفنضوا وعننذبوا بلقنناذ اآلخنضة  

 تضابنا تيضلون   ول ن أطعتم بيضا منلكم إنكم إلن ل اسضون   أيعندعم أنكنم إلا منتم وعننتم مما تلالون من    وييضب

نحفننا   ومننا نحنننن  و م ضجننون ? هيهنننا  هيهننا  لمننا توعننندون   إن هنني إَّل حفاتنننا الننندنفا نمننو  وعظامننا أنكننم
قنال:رب انةنضني بمنا عنذبون   قال:عمنا  . بمنؤمنين بمةعوثين   إن هو إَّل رجي افتضي على   عذبا   وما نحن لن 

  المين    فجعلناهم غناذ   فةعدا للقو  الظ بالحق قليي لفةةحن نا مين   فلخذتهم الةفحل

الواحندة التني جناذ بهنا  الكلمل استعضا  قةص الضسي في هذه السورة لف  للتقةي والتفةيي ه إنما هو لتقضيض إن
لفحند  نقدنل الدندذ ه  -علفن  السنَل   -بندأ بنذعض ننو   ثنم الجمف    واَّلستقةال الواحد الذي لقنوه منن الجمفن    ومنن

 دي الضسالل اِلخيضة   ولم يذعض اِلسماذ في وس  السلسلل الدويلل  اِلخيضة ق النقدل وانتهى بموسى وعفسى لفحد 

الواحند   ِلن  واَّلسنتقةال يندل علنى تيناب  حلقاتهنا بنين الدندذ والنهاينل   إنمنا لعنض الكلمنل الواحندة فني عني حلقنل اني
  هذا هو المقةو   

  . . قو  هو ثم أنيلنا من بعدهم قضنا آخضين(    لم يحد  من هم   وهم على اِلرجح عا  )

 الكلمل الواحدة لا  فلرسلنا فيهم رسوَّل منهم أن اعددوا   ما لكم من إل  غيضه   أفَل تتقون ?(   )

 
 

ِمنِ  الَّنِذيَن َعَفنُضوا َوَعنذَُّبوا ِبِلَقناذ َوَقنالَ  ِخنَضةِ  ال َمنأَلُ ِمنن َقو  ن َفا َمنا َهنَذا ِإَّلَّ بَ  اآل  َنناُهم  ِفني ال َحَفناِة الندُّ نن ُلُكم   َينضْ َوَأت َضف  نا  مِ  َيل ُانُي ِممَّ
َضُلونَ  َضُب ِممَّا َتي  ُتم َبَيضًا ِمن َلُكم  ِإنَُّكنم  ِإلًا لََّ اِسنُضوَن ) (33) َتل ُاُلوَن ِمن ُ  َوَيي  َأنَُّكنم  ِإَلا ِمنتُّم  َوُعننُتم   َأَيِعنُدُام   (34َوَلِ ن  َأَطع 
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َضُجونَ  ُتَضابًا َوِعَظامًا َأنَُّكم نُن  َحَفاتَُنا ( ِإن  ِهَي ِإَّلَّ 36ي َهاَ  َهي َهاَ  ِلَما ُتوَعُدوَن )هَ  (35) مُّ   َفنا َوَمنا َنح  ن َفا َنُموُ  َوَنح  الدُّ
نُن َلن ُ  ُهنوَ  ( ِإن  37ِبَمة ُعنوِثيَن ) ِ َعنِذبًا َوَمنا َنح  ِمِنينَ  ِإَّلَّ َرُجنْي اف تَنَضي َعَلنى َّللاَّ ِني ِبَمنا َعنذَّ  (38) ِبُمنؤ  ُبوِن َقناَل َربِ  انُةنض 

(39)  

  تت اط  بها القضون   اانت قالها من قدل  نو    يححيها باِللفاي لاتها   م  اختَلف اللْا  التي التي

  اان الجواب ? فمالا

  الجواب لات  على وج  التقضي : إن 

ض مننلكم يلاني ممنا منا هنذا إَّل بين:الندنفا المأل من قوم  الذين عفضوا وعذبوا بلقناذ اآلخنضة   وأتضفنناهم فني الحفناة وقال
  منلكم إنكم إلن ل اسضون     بيضا تلالون من    وييضب مما تيضلون   ول ن أطعتم

الةنلل بنين قلنوب  انقدنا  المحضور هو اَّلعتضا  على بيضيل الضسول   وهو اَّلعتضا  الناشنى ذ منن فاَّلعتضا 
    الكضيم  ب الق ا نسان هؤَّلذ الكدضاذ المتضفين   ولين النف ل العلويل التي تةي

التني تتلقنى وتتنلثض  المضهفنل يفسند الفدنضة   ويْلن  الميناعض   ويسند المنافنذ   ويفقند القلنوب تلنَ الحساسنفل والتنضف
علنى أسناس َّل يسنمح للمتنضفين بنالوجو  فني  اَّلجتماعفل وتستجي    ومن هنا يحارب ا سَل  التضف ه ويقفم نظم 

  ل    حتى لين ض فف  السوس   ويسةح فف  الدو   ما حو  يفسد الجماعل المسلمل   ِلنهم عالعفن

  يند هم بهذا اِلمض الْضي    الذي يكيد المتضفون هنا إنكار الةعث بعد المو  والدلى ه ويعجدون من هذا الضسول ثم

إن هني إَّل حفاتننا الندنفا   :توعندون  أنكنم إلا منتم وعننتم تضابنا وعظامنا أنكنم م ضجنون ? هيهنا  هيهنا  لمنا أيعندعم
  مو  و نحفا   وما نحن بمةعوثين    ن

بهنا إلنى غايتهنا الةعيندة    للوصنول هؤَّلذ َّليمحنن أن يندرعوا ححمنل الحفناة الكدنضي ه و قنل التندبيض فني أطوارهنا ومني
َّل يلقنى جنكاذه الكامني فني الحفناة الندنفا   والينض عنذلَ  فال يض هذه الْايل التي َّل تتحقق بحمالها في هذه اِلر   

 هنالَ   حيث يةي المؤمنون الةالحون إلى قمل الحفاة المنلى   التني َّل خنوف فيهنا الجكذ كمَلن هذا  إنما يست

 ر  الحفناة السنفلفل  إلنى ويةني المضتكسنون المنتكسنون  -إَّل أن ييناذ    -نةن    وَّل تحنول فيهنا وَّل زوال  وَّل
  ! ااِلحجار التي تهدر فيها آ ميتهم   ويضتدون فيها أحجارا   أو

علننى  -فنني السننورة  سننةقت التنني -هننؤَّلذ َّل ينندرعون هننذه المعنناني ه وَّل يسننتدلون مننن أطننوار الحفنناة اِلولننى  ننيم
َّل تقننل بالحفنناة عنند مضحلننل المنو  والدلننى عمننا  اِلطنوار أطوارهنا اِلخيننضة ه وَّل ينتدهنون إلننى أن القنوة المنندبضة لتلننَ

نهنم م ضجنون ه ويسنتةعدون فني جهالنل أن للنَ منن للنَ النذي يعندهم أ ويعجدنون  يظننون     لنذلَ هنم يسنتعجدون 
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 تنةجح بنلن لنف  هنالنَ إَّل حفناة واحندة ومنو  واحند   يمنو  جيني ويحفنا بعنده جيني   فلمنا فني يحنون ه ويجكمنون 

  ! الْضي  ماتوا   وصاروا تضابا وعظاما   فهيها  هيها  الحفاة لهم   عما يقول للَ الضجي الذين

      وقد صاروا عظاما ورفاتا  هيها  الةعث الذي يعدهم ب وهيها 

اِلولنى     َّل يقفنون  أطوارهنا إنهم َّل يقفون عند هذه الجهالل   والْفلل عن تدبض ححمل الحفاة التي تكينل عنهنا ثم
  اطوارهننا   وَّل يعضفننون   إَّل فنني هننذه اللحظننل    علننى عننند هننذه الجهالننل   إنمننا هننم يتهمننون رسننولهم بنناَّلفتضاذ

  :الضسول اتها ولهذا الْض  من 

  إن هو إَّل رجي افتضي على   عذبا   وما نحن ل  بمؤمنين(   )

التني توجن  بهنا إلنى رلن   لاتهنا لنم يجند الضسنول إَّل أن يستنةنض رلن  عمنا استنةنضه منن قدلن  ننو    ولالعةنارة عندننذ
  نو :

  قال:رب انةضني بما عذبون(   )

 
 
ِةُحنَّ َنا ِ  َقالَ  ف َحلُ 40ِميَن )َعمَّا َقِليَي َلُفة  ِ  الظَّاِلِميَن ) ِبال َحق ِ  ( َفَلَخَذت ُهُم الةَّ دًا لِ ل َقو   َأنَيل َنا ( ُثمَّ 41َفَجَعل َناُهم  ُغَناذ َفُةع 

ِدِهم  ُقُضونًا آَخِضيَن ) نلَ 42ِمن َبع  نِدُق ِمنن  ُأمَّ نَتل ِخُضوَن ) َأَجَلَهنا ( َمنا َتس  َسنل َنا ُرُسنَلنَ 43َوَمنا َيس  نًل  َمنا ا َتت نَضا ُعنيَّ ( ثُنمَّ َأر  َجناذ ُأمَّ
َ نُهم َبع  ناً  َنا َبع  ِمُننوَن ) َوَجَعل َنناُهم   رَُّسوُلَها َعذَُّبوُه َفَلت َةع  َ  َّلَّ ُيؤ  ندًا لِ َقنو  َسنل َنا ( ثُنمَّ 44َأَحاِ ينَث َفُةع  ُموَسنى َوَأَخناُه َهناُروَن  َأر 

ِدننيَن ) نَ  ِإَلننى (45ِبآَياِتَنننا َوُسننل َداَن مُّ مننًا َعنناِليَن ) ِفض َعننو  َدُضوا َوَعنناُنوا َقو  ننَتك  ِمُن ِلَةَيننَضي ِن ِمن ِلَنننا  َفَقنناُلوا (46َوَمَلِ ننِ  َفاس  َأُنننؤ 
ُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن ) َلِكيَن ) َفَكذَُّبوُهَما (47َوَقو    (48َفَكاُنوا ِمَن ال ُمه 

  والْفلل والتكذي : العنا  خيض يضجى بعد وقعت اَّلستجابل   بعد أن استوفى القو  أجلهم ه ولم يعد فيهم وعندنذ

  قال:عما قليي لفةةحن نا مين(   )

  حيث َّل ينف  الند    وَّل يجدي المتاب: ولكن

  فلخذتهم الةفحل بالحق   فجعلناهم غناذ(   )

ا     وَّل رابن  بينهن , لهنا منا يجضفن  السنيي منن حينانو وأعيناب وأشنفاذ مةعننضة   َّل خينض فيهنا   وَّل بفمنل والْنناذ
عنن ححمنل وجنو هم فني الحفناة الندنفا   وقدعنوا منا  وغفلنوا وهنؤَّلذ لمنا ت لنوا عنن ال ةنانص التني عنضمهم   بهنا  
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 يدنق فنيهم منا يسنتحق التكنضيم ه فنإلا هنم غنناذ عْنناذ السنيي   ملقنى بنَل احتفنال وَّل لم بينهم ولين المأل اِلعلى    

    وللَ من فضاند التعديض القضآني الدقيق اهتما 

  على هذه المهانل   الدض  من رحمل     والةعد عن اهتما  الناس: ويكيدهم

  فةعدا للقو  الظالمين(   )

  في الحفاة وفي الذعضي   في عالم الواق  وفي عالم ال ميض     بعدا

  إشارة للضسي بعد هو  44 - 42النالث: الدرس

  السفاه بعد للَ في استعضا  القضون: ويم ي

رسلنا تتنضي   علمنا جناذ أمنل  أرسلنا لنا من بعدهم قضونا آخضين   ما تسدق من أمل أجلها وما يستلخضون   ثمأني ثم
  فةعدا لقو  َّل يؤمنون     . أحا يث رسولها عذبوه   فاتةعنا بع هم بع ا   وجعلناهم

نننو  وهننو  فنني أول  بننين فنني إجمننال   يل ننص تنناري  النندعوة   ويقننضر سنننل   الجاريننل   فنني اِلمنند الدوينني هحننذا
منننا تسننندق منننن أمنننل أجلهنننا ومنننا ):ويم ننني السلسنننلل   وموسنننى وعفسنننى فننني أواخضهنننا     عننني قنننضن يسنننتوفي أجلننن 

وعلمننا عننذب المحننذبون أخننذتهم سنننل  : )فلتةعنننا  .(اننذبوه يسننتلخضون(  وعلهننم يحننذبون: )المننا جنناذ أمننل رسننولها
  تدضون: )وجعلناهم أحا يث(تتناقلها القضون  في مةارعهم لمن يع ماثلل بع هم بع ا(  ولقيت العدضة

  فةعدا لقو  َّل يؤمنون( ) :والقلوب هذا اَّلستعضا  ال اطل المجمي باللعنل والدض  واَّلستةعا  من العيون  وي تم

  تكذي  فضعون ومل   بموسى وهارون  48 - 45الضاب : الدرس

  وهدف  المقةو : يجمي قةل موسى في الضسالل والتكذي  لتتميى م  نسق العض  ثم

قومننا عنننالين    وعننانوا أرسننلنا موسننى وأخنناه هنننارون بآياتنننا ولسننلدان مدننين   إلننى فضعنننون ومل نن  فاسننتكدضوا ثننم
  من المهلكين   فكانوا فقالوا:أنؤمن لةيضين منلنا وقومهما لنا عابدون ? فكذبوهما

ويكينند علفنن  تلننَ  .(منلنننا من لةيننضينفنني هننذا اَّلسننتعضا  اَّلعتننضا  لاتنن  علننى بيننضيل الضسنني: )فقننالوا:أنؤ  ويدنضز
فني  -مسن ضون خاونعون   وهني أ عنى (عابندون  المَلبسل ال اصل بوو  بني إسضانيي في مةنض: )وقومهمنا لننا

  ! وهارون  إلى اَّلستهانل بموسى -اعتةار فضعون ومل   

  َ القلوب المدموسل  تل مني آيا    التي معهما   وسلدان  الذي بليديهما   فكي هذا َّل إيقا  ل  في فلما
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َتُدوَن ) َوَلَقد   ُ  آَيًل َوآَوي َناُهَما ِإَلنى َرل نَوَة َلاِ  َقنَضارَ  اب نَ  ( َوَجَعل َنا49آَتي َنا ُموَسى ال ِكَتاَب َلَعلَُّهم  َيه  َيَم َوُأمَّ  (50) َوَمِعنينَ  َمض 

َمُلنوا ُسنُي ُعُلنوا ِمنَن الدَّيِ َةناِ  َواع  َمُلنوَن َعِلنفْم ) حاً َصنالِ  َينا َأيَُّهنا الضُّ نُتُكم  51ِإنِ ني ِبَمنا َتع  نلً  ( َوِ نَّ َهنِذِه ُأمَّ َواِحنَدًة َوَأَننا َرلُُّكنم   ُأمَّ
  (52َفاتَُّقوِن )

  في مَلبسا  هذه اِلر    وأوواعها الةاطلل   وبفمها الضخفةل   المستْضقل

  إشارة لموسى وعفسى عليهما السَل  50 - 49ال ام : الدرس

  بها المحذبون   اذب جملل إلى عفسى ابن مضيم وأم    واآليل الةارزة في خلق    وهي عآيا  موسىم و شارة

  رلوة لا  قضار ومعين(    إلى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون   وجعلنا ابن مضيم وأم  آيل   وآويناهما)

مةنض   أ  فني  مينق    فني أينن هني ? أااننتالضوايا  في تحديد الضلوة الميار إليها فني هنذا الننص      وت تلل
ولنف   -عمنا تنذعض عتندهم  -في طفولت  وصةاه  بابنها أ  في بيت المقدس     وهي اِلماان التي لهدت إليها مضيم

ا شارة إلنى إينواذ   لهمنا فني محنان طين    ين نض ففن  الندنت   ويسنيي  هو المهم تحديد مووعها   إنما المقةو 
  فف  الضعايل وا يواذ   انويجد فف  الماذ  

  وحدة الضسالل والضسي واِلمل الواحدة 52 - 51السا س: الدرس

هنم متجمعنون فني  وعلنمنا يةني إلنى هنذه الحلقنل منن سلسنلل الضسناَّل    يتوجن  بال دناب إلنى أمنل الضسني ه وعندما
  وحندة الحقفقنل التني تنضل  بيننهم اعتةنار لهنا أمنا َّل صنعيد واحند   فني وقنت واحند   فهنذه الفنواره الكمانفنل والمحانفنل

  جمفعا:

أمنل واحندة وأننا رلحنم  أمنتكم ينا أيهنا الضسني علنوا منن الديةنا  واعملنوا صنالحا   إنني بمنا تعملنون علنفم   و ن هنذه)
  فاتقون(   

فاِلانني مننن  . .(الديةننا  نننداذ للضسنني لفمارسننوا طدفعننتهم الةيننضيل التنني ينكضهننا علننيهم الْننافلون: )الننوا مننن إننن 
هننذه الةيننضيل ويكعيهننا ويةننلها بننالمأل  يضفنن   ننفا  الةيننضيل عامننل   أمننا اِلانني مننن الديةننا  خاصننل فهننو الننذيمقت

  اِلعلى  

انذلَ   أمنا العمني  الةينضيل لهنم لفةنلحوا فني هنذه اِلر : )واعملنوا صنالحا(    فالعمني هنو منن مقت نفا  وننداذ
  وهدفا   وغايل موصولل بالمأل اِلعلى   وابدا الةالح فهو الذي يميك الةالحين الم تارين ه ففجعي لعملهم
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ففن  إلنى أفقهنا الكنضيم  الةينضيل المدلنوب منن الضسنول أن يتجنض  منن بينضيت    إنمنا المدلنوب أن يضتقني بهنذه ولنف 
اِلفق ومنَل أعلى   و  هنو النذي يقندر عملهنم بعند للنَ  لهذا الوويذ   الذي أرا ه   لها   وجعي اِلندفاذ روا ا

  تعملون علفم(  بما ان  الدقيق: )إنيبميك 

الددفعنل التني تمينكهم    ووحندة آمنا  الكمنان   وأبعنا  المحنان   أمنا  وحندة الحقفقنل التني جناذ بهنا الضسني   وتتَلشنى
  أجمعين: يتجهون  ووحدة ال الق الذي أرسلهم   ووحدة اَّلتجاه الذي

  و ن هذه أمتكم أمل واحدة وأنا رلحم فاتقون(   )

  والدعوة المووو :اختَلف الناس في الحق وعض  حقانق حول العقيدة 58 - 53النالنل: ةالوحد

 
 

َب ِبَما َلَدي ِهم   َفَتَقدَُّعوا َضُهم َبي َنُهم  ُزُلضًا ُعيُّ ِحك    (53) َفِضُحونَ  َأم 

ل التني جناذ أمنل الضسني   تلنَ الحنا بعند الندرس النالنث فني السنورة يدندأ بتةنويض حنال النناس هنذا الوحندة موونو 
  الحقفقل الواحدة التي جاذهم بها الضسي من قدي جمفعا   حول الضسول اِلخيض فوجدهم عليها   م تلفين متنازعين

منا هنم ففن     عابةنل غفلنتهم عنن الحنق النذي جناذهم بن  خناتم المضسنلين       والْمنضة التني تنذهلهم عنن ويةنور
من العابةل   وقلنولهم وجلنل أنهنم إلنى رلهنم  خانفون    وهم م  هذابينما المؤمنون يعددون     ويعملون الةالحا  

  في النف  المؤمنل   وصورة الْمضة والْفلل في النف  الكافضة   والحذر راجعون     فتتقابي صورة الفقظل

بندَّلني ا يمنان فني  وجندانهم يجنول معهنم جنوَّل  شتى:يسنتنكض منوقفهم منضة   ويسنتعض  شندهاتهم منضة   ويلمن  ثم
  مضة   عليهم نفسهم وفي اآلفاه مضة   ويلخذهم بمسلماتهم ففجعلها حجلأ

    أن يم ني فني  ]   بعد هذه الجوَّل  بتنضعهم إلنى مةنيضهم المحتنو    ويتوجن  بال دناب إلنى رسنول وينتهي
إلنننى بنناهلل مننن اليننفاطين التنني تقننو هم  يسننتعيذ طضيقنن    َّل يْ نن  لعنننا هم   وأن ينندف  السنني ل بالحسنننى   وأن

  ال َلل المدين  

  اختَلف الناس بعد الضسي 56 - 53اِلول: الدرس

أيحسندون أنمنا نمندهم بن   . فتقدعوا أمضهم بينهم زلضا   عي حكب بما لديهم فضحون   فذرهم فني غمنضتهم حتنى حنين)
  من مال ولنين نسار  لهم في ال يضا  ? بي َّل ييعضون( 

ووجهنل واحندة ه فننإلا  , واحندة   لا  علمنل واحنندة   وعةنا ة واحندة أمنل -صنلوا    علنيهم  -م نى الضسنني  لقند
  الناس من بعدهم أحكاب متنازعل َّل تلتقي على منهج وَّل طضيق  
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  حتى مكقوه بينهم مكقا   اِلمض التعديض القضآني المدد  هذا التناز  في صورة حسفل عنففل   لقد تنازعوا وي ضج

 
 

َضِتِهم  َحتَّ  َفَذر ُهم   ُهم54ى ِحيَن )ِفي َغم  َسنُدوَن َأنََّمنا ُنِمندُّ ناَل َوَلِننيَن ) ِبن ِ  ( َأَيح   ( ُنَسناِرُ  َلُهنم  ِفني ال َ ي نَضاِ  َبني َّلَّ 55ِمنن مَّ

ُعُضونَ  ِفُقوَن ) (56) َيي  َفِل َرلِ ِهم مُّي  ن  َخي  ِمُننوَن ) َوالَِّذينَ  (57ِإنَّ الَِّذيَن ُهم مِ   الَّنِذيَن ُهنم ِبنَضلِ ِهم  ( وَ 58ُهم ِبآَياِ  َرلِ ِهنم  ُيؤ 

ِضُعوَن ) ََّل  ُقُلنوُلُهم  َوِجَلنلْ 59ُيي  تُنوَن َمنا آتَنوا وَّ ََ ُيَسناِرُعوَن ِفني60ِإَلنى َرلِ ِهنم  َراِجُعنوَن ) َأنَُّهنم   ( َوالَّنِذيَن ُيؤ  َلِ ن  ال َ ي نَضا ِ  ( ُأو 

  (61َوُهم  َلَها َساِبُقوَن )

َّل يفكنض فني شنيذ   وَّل  فضحنا لمكقل التي خضجنت فني ينده   م نىفي أيديهم قدعا   ثم م ى عي حكب با وقدعوه
منها أيل نسمل طلفقنل   أو يندخي إلفن  منهنا أي  تلتف  يلتفت إلى شيذ   م ى وأغلق على حس  جمف  المنافذ التي

مننذهولين ميننْولين بمننا هننم ففنن    مْمننورين َّل تنفننذ إلننيهم نسننمل  الْمننضة شننعا  م ننيذ   وعننال الجمفنن  فنني هننذه
  . منيض وَّل شعا محيفل 

  يضسم لهم هذه الةورة يتوج  بال داب إلى الضسول      : وحين

  فذرهم في غمضتهم حتى حين(   )

  المحتو    موعده في هذه الْمضة غافلين ميْولين بما هم فف    حتى يفجلهم المةيض حين يجيذ لرهم

و مندا هم بنناِلموال  , َلذ لهنم بعن  الوقننتفنني النتهحم علننيهم والسن ضيل منن غفلننتهم   إل يحسندون أن ا منن ويلخنذ
  بالنعمل والعداذ: و ينارهم والدنين في فتضة اَّلختةار   مقةو  ب  المسارعل لهم في ال يضا 

  أيحسدون أنما نمدهم ب  من مال ولنين نسار  لهم في ال يضا  ?()

  هي الفتنل   و نما هو اَّلبتَلذ: و نما

  بي َّل ييعضون(   )

  وراذ المال والدنين من مةيض قاتم ومن شض مستديض   ييعضون بما َّل

  من صفا  المؤمنين لوي القلوب الوجلل 61 - 57الناني: الدرس

  المؤمنل: القلوب جان  صورة الْفلل والْمضة في القلوب ال الل يدضز صورة الفقظل والحذر في و لى

َّل يينضعون   والنذين  بنضلهم مننون   والنذين هنمإن النذين هنم منن خينفل رلهنم مينفقون   والنذين هنم بآينا  رلهنم يؤ )
  في ال يضا  وهم لها سابقون(  يسارعون  يؤتون ما آتوا وقلولهم وجلل أنهم إلى رلهم راجعون   أول َ
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الكمنال   وحسناب العواقن   إلنى هنا يددو أثض ا يمان فني القلن    منن الحساسنفل وا رهناف والتحنضج   والتدلن  ومن
  ا  والتكالفف    مهما ينه  بالواجة

وهنم ينه نون بتكنالففهم  . المؤمننون يينفقون منن رلهنم خينفل وتقنوي ه وهنم يؤمننون بآياتن    وَّل يينضعون بن  فهنؤَّلذ
هذا عل : )يؤتون ما آتوا وقلولهم وجلنل أنهنم إلنى  بعد وواجةاتهم   وهم يلتون من الداعا  ما استداعوا     ولكنهم

  جان      بعد أن بذلوا ما في طوقهم   وهو في نظضهم قليي   في رلهم راجعون( حساسهم بالتقةيض

وجلنل(هو النذي يسنضه ويكنني  وقلولهم أنها قالت:يا رسول   )الذين يؤتون ما آتوا -روي   عنها  -عانيل  عن
الةنديق   ولكنن  النذي يةنلي ويةنو  ويتةنده    بننت ويينضب ال منض   وهنو ي ناف   عنك وجني ? قنال:" َّل ينا

  وهو ي اف   عك وجي "

اني عةا اتن     يستةنْض قل  المؤمن يستيعض يد   علف    ويح  آَّلذه في عي نف  وعي نة ل     ومن ثنم إن
بحني لرة ففن  جنَلل   وعظمتن  ه ويضقن   يستينعض ويسنتقي عني طاعاتن    إلنى جانن  آَّلذ   ونعمانن    عنذلَ هنو

ومنن ثنم يينعض بالهيةنل   ويينعض بالوجني   ويينفق أن يلقنى   وهنو  . .  بحي مياعضه يد   في عي شيذ من حولن
  حق  عةا ة وطاعل ولم يقارب أيا ي  علف  معضفل وشحضا   يوف  مقةض في حق    لم

 
 
نَعَها َوَلنَدي َنا ِعتَناْب َينِدنُق ِبنال َحق ِ  َوََّل  سنًا ِإَّلَّ ُوس  َلُمنوَن ) َوُهنم   ُنَكلِ نُل َنف  نن  َهنَذا َوَلُهنم  ( َبني  62ََّل ُيظ  نَضَة مِ   ُقُلنوُلُهم  ِفني َغم 

َمالْ  ََ ُهم  َلَها َعاِمُلوَن ) َأع  َنا63ِمن ُ وِن َلِل نَلُروَن ) ُمت نَضِفيِهم ( َحتَّى ِإَلا َأَخذ  نَلُروا ال َينو  َ 64ِبال َعنَذاِب ِإَلا ُهنم  َيج   ( ََّل َتج 

نَّنا ََّل تُنَةنُضوَن ) ِإنَُّكنم َقناِبُحم  َتنِكُةنوَن ) َفُكننُتم   ِتي تُت َلنى َعَلنف ُكم  ( َقند  َعاَننت  آَينا65مِ  ِدِضيَن ِبنِ  َسناِمضاً 66َعَلنى َأع  نَتك   ( ُمس 

ُجُضونَ    (67) َته 

بهنذه الفقظنل   ولهنذا التدلن   , الدلفعل هم الذين يسارعون في ال يضا    وهم الذين يسةقون لها فينالونها في وهؤَّلذ
يعفينون فني غمنضة ويحسندون لْفلنتهم أنهنم مقةنو ون بالنعمنل    النذين َّل أول نَ  ولهنذا العمني   ولهنذه الداعنل   

 يْمنضهم الْافي يستدرج إلى مةضع  بالدعم المْضي   ومني هذا الديض في الناس عنيض   االةيد مضا ون بال يض  

  ! المةيض الضخاذ   وتيْلهم النعمل   ويدْيهم الْنى   ويلهيهم الْضور   حتى يَلقوا

  ت ض  الكفار عند العذاب وتذعيضهم بجضانمهم السابقل 67 - 62النالث: الدرس

فني القلننوب      اسنتقضاره الفقظنل التني يفضوننها ا سنَل  علنى قلن  المسننلم   والتني يستجفينها ا يمنان بمجننض  تلنَ
 واَّلتةنال الحساسنفل الناشن ل منن الينعور بناهلل هني لفست أمضا فوه الداقل   ولفسنت تكلففنا فنوه اَّلسنتداعل   إنمنا

  حدو  الداقل ا نسانفل   حين ييضه فيها للَ النور الوويذ: في ب  ه ومضاقدت  في السض والعلن ه وهي
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  وَّل نكلل نفسا إَّل وسعها ولدينا عتاب يندق بالحق وهم َّل يظلمون(   )

ي حندو  الداقنل   َّل فن يعملونن  شنض    التكنالفف وفنق منا يعلنم منن اسنتعدا  النفنوس ه وهنو محاسندهم وفنق منا ولقد
وعني منا يعملونن  محسنوب فني سنجي )يندننق  , يعملنون  يظلمنون بتحمنيلهم منا َّل يدفقنون ه وَّل بة سنهم شني ا ممنا

  الحاسدين   خيض بالحق(ويدضزه  اهضا غيض منقو    و 

نندفاعها فني عنن    وا َّلنينْالها يْفني الْنافلون ِلن قلنولهم فني غمنضة عنن الحنق   لنم يمسسنها ننوره المحيني   إنمنا
  مع  التولف  والتحقيض: وتلقى التف  ه حتى تفيق على الهول   لتلقي العذاب اِللفم  

متنضفيهم بالعنذاب إلا  أخنذنا بني قلنولهم فني غمنضة منن هنذا   ولهنم أعمنال منن  ون للنَ هنم لهنا عناملون   حتنى إلا)
لنى علنفحم   فكننتم علنى أعقنابحم تنكةنون   آيناتي تت ااننت هم يجلرون   َّل تجلروا اليو  إنكم منا َّل تنةضون   قد

  مستكدضين ب  سامضا تهجضون(   

فني غمنضة   َّل تنضي الحنق  قلنولهم اندفاعهم ففما هم فف  لفست هي تكلففهم بما هو فوه الداقل ه إنمنا العلنل أن فعلل
ن  ون للنَ هنم لهنا الذي جاذ ب : )ولهنم أعمنال من النهج الذي جاذ ب  القضآن   وأنهم مندفعون في طضيق آخض غيض

  عاملون(   

إلا هننم يجننلرون(     بالعننذاب يضسننم ميننهد انتةنناههم علننى الكارثننل الةاغتننل المفاج ننل:)حتى إلا أخننذنا متننضفيهم ثننم
عنن المةنيض   وهنا هنم أوَّلذ يفاجنلون بالعنذاب النذي  والنذهول والمتضفون أشد الناس استْضاقا في المتا  واَّلنحنضاف

 أصننواتهم بننالجؤار   مسننتْينين مسننتضحمين   وللننَ فنني مقابنني التننضف والْفلننل فعننون يض  يلخننذهم أخننذا   فننإلا هننم

َّل تنةنضون(    و لا المينهد  مننا والْضور   ثم ها هم أوَّلذ يتلقون الكجض والتلني :)َّل تجلروا اليو  إنكم واَّلستكةار
يض بمنا عنان مننهم وهنم فني ومنن عني نةنيض   والتنذع نجندة حاوض   وهم يتلقنون الكجنض والتلنين    والتي نف  منن عني

علنفحم   فكننتم علنى أعقنابحم تنكةنون(فتتضاجعون علنى أعقنابحم عنلن منا  تتلنى غمنضتهم مسنتْضقون:)قد عاننت آيناتي
 السنوذ تحالرونن    أو محنضوه تجاندونن    مسنتكدضين عنن ا لعنان للحنق   ثنم تكيندون علنى هنذا خدنض يتلنى علنفحم

  ضسول       وما جاذ ب  بحلما  السوذ  القول وهجضه في سمضعم   حيث تتناولون ال

فني سنامضهم بالكعةنل    اِلصننا  اانوا يدلقون ألسنتهم بهجض القنول وفحين  فني مجالسنهم ه وهنم يتحلقنون حنول ولقد
وهننم يجننلرون طننالدين الْننو    فيننذعضهم بسننمضهم  ; فهننا هننو لا القننضآن يضسننم لهننم ميننهد حسننابهم علننى مننا هننم ففنن 

 اللحظل   وهم ييهدون  ويعفيون فف    وللَ على واق    وعلنما هوالفاحو   وهجضهم القدفح 

 
 
َل َأ   َجاذُهم مَّا َلنم  َينل ِ  آَبناذُهمُ  َأَفَلم   بَُّضوا ال َقو  ِلنينَ  َيدَّ َوَّ ِضُفنوا َرُسنوَلُهم  َفُهنم  َلنُ  ُمنِكنُضوَن ) (68) اِل  َيُقوُلنوَن  َأ    (69َأ   َلنم  َيع 

َنُضُهم  ِلل َحق ِ  ِبِ  ِجنَّْل َبي  َجاذُهم   (70) َااِرُهونَ  ِبال َحقِ  َوَأا 
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  القضآن الكضيم في رسم مياهد القفامل عانها واق  ميهو    طضيقل

الكدضيناذ الجاهلنل    يمنلنون  فني تهجمهنم علنى رسنول         وعلنى القنضآن فني ننوا يهم وفني سنمضهم والمينضعون 
منن  منا ة للسن ضيل والهنكذ واَّلتهنا    ومنني هنؤَّلذ  فتت نذ ة عمفناذ  التي َّل تدر  بفمل الحق ِلنهنا مدموسنل الةةنيض 

إَّل نمولجننا لجاهلفنا  عنينضة خلنت فني الكمننان ه ومنا تنكال تظهنض اآلن بعنند  العننضب فني عني زمنان   ولفسنت جاهلفننل
  اآلن  

  تفنيد اليدها  التي تةضفهم عن ا يمان 74 68الضاب : الدرس

لفسنلل ويعجن  منن منوقفهم  بهنم خنضة   ففعنو  بهنم إلنى الندنفا منن جديند   يعنو بهم من ميهد التلنين  فني اآل وينتقي
اِلمننين ? مننا الينندها  التنني تحفننَ فنني  رسننولهم لا  الْضينن      مننا الننذي يةنندهم عننن ا يمننان بمننا جنناذهم بنن 

عنن    والسننمض فني مجالسنهم بقالننل السنوذ ففن  ? وهننو  ا عنضا  صندورهم فتةندهم عنن الهنندي ? منا حجنتهم فنني
  :المستقفم ق ال الص والدضيقالح

لن  منكنضون ? أ  يقولنون بن   فهنم أفلم يدبضوا القول ? أ  جاذهم ما لنم ينل  آبناذهم اِلولنين ? أ  لنم يعضفنوا رسنولهم)
أهنواذهم لفسند  السنماوا  واِلر  ومنن فنيهن    الحق جنل ? بي جاذهم بالحق وأانضهم للحق عارهون   ولو اتة 

أ  تسننللهم خضجنا ? ف نضاج رلننَ خينض وهنو خيننض النضازقين   و نننَ  . معضونون  لعننضهم بني أتينناهم بننذعضهم فهنم عنن
  و ن الذين َّل يؤمنون باآلخضة عن الةضاط لناادون(    . مستقفم لتدعوهم إلى صضاط

منن الجمنال   وففن   فففن  منني منا جناذ بن  محمند رسنول         َّل يملنَ منن يتندبضه أن يظني معضونا عنن    إن
الفدنضة   وففن  منن ا يحناذا  الوجدانفنل    موافقنل وففن  منن التناسنق   وففن  منن الجالبفنل   وففن  منن منن الكمنال  

وفف  من عظمل اَّلتجاها    وفف  من قويم المناهج   وففن  منن مححنم  , الفكض وفف  من غذاذ القل    وفف  من زا 
فهنذا سنض  ? يلديها )أفلنم يندبضوا القنول(إلنمن عي شيذ ما يستجفو عي عناصض الفدضة ويْذيها و  وفف  التيضي     

  إعضاوهم عن  ِلنهم لم يتدبضوه    

يجينن هم رسننول   أو أن  أن أ  جناذهم مننا لننم يننل  آبنناذهم اِلولننين ?(    فكنان بنندعا فنني مننللوفهم ومننللوف آبننانهم)
لهننم جنناذ بالكلمننل جنناذوا قننومهم تتننضي   وع الضسنني يجينن هم بحلمننل التوحينند   وللننَ تنناري  الضسنناَّل  علهننا يندننت أن

  ! الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الضسول

يعضفون رسنولهم حنق  ولكنهم أ  لم يعضفوا رسولهم فهم ل  منكضون ?(    ويحون هذا هو سض ا عضا  والتكذي   )
صننفات :يعضفون صندق  وأمانتنن  حتنى لقنند  أحنند المعضفنل   يعضفنون ش ةنن  ويعضفنون نسننة    ويعضفنون أاننض مننن أي

  قدي الضسالل باِلمين  لقدوه 
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النذي َّل يعضفنون عنن   , الكامني أ  يقولنون بن  جننل ?(امنا عنان بعن  سنفهانهم يقولنون ه وهنم علنى ثقنل أنن  العاقني)
  زلل في تاري   الدويي ?

ِلنن  يسنلدهم القنفم  , للحنق ما منن شندهل منن هنذه اليندها  يمحنن أن يحنون لهنا أصني   إنمنا هني عضاوفنل أاننضهم إن 
  يعتكون: بها لتي بها يعفيون   ويةد  أهواذهم المتلصلل التيالةاطلل ا

 بي جاذهم بالحق   وأانضهم للحق عارهون(   )

 
 
ُ  َوَمن َوَلوِ  َر  َماَواُ  َواِل  ِضُونونَ  ِفيِهنَّ  اتََّةَ  ال َحقُّ أَه َواذُهم  َلَفَسَدِ  السَّ نِضِهم مُّع  ِضِهم  َفُهنم  َعنن ِلع   (71) َبي  َأَتي َنناُهم ِبنِذع 
ََ َخي نْض َوُهنَو َخي نُض النضَّاِزِقينَ  َأ    َلُلُهم  َخض جًا َفَ نَضاُج َرلِ ن نَتِقفَم ) (72) َتس  ُعوُهم  ِإَلنى ِصنَضاَط مُّس  ََ َلتَند   ََّل  ( َوِ نَّ الَّنِذينَ 73َوِ نَّن

نَضاِط َلَنناِاُدوَن ) ِخَضِة َعنِن الةِ  ِمُننوَن ِبناآل  َنناُهم   ( َوَلنو  74ُيؤ  َفناِنِهم  َوَعَينف   َرِحم   ِ نوا ِفني ُط نن ُونضَ  لََّلجُّ َمُهنونَ  َنا َمنا ِبِهنم مِ   َيع 

َتَكاُنوا (75) َناُهم ِبال َعَذاِب َفَما اس  َننا َعَلني ِهم َبابناً 76َوَما َيَتَ نضَُّعوَن ) ِلَضلِ ِهم   َوَلَقد  َأَخذ  َعنَذاَب َشنِديَد ِإَلا  َلا ( َحتَّنى ِإَلا َفَتح 
ِلُسوَن ) ُحُضوَن ) َلُكمُ  َوُهَو الَِّذي َأنَيَل (77ُهم  ِففِ  ُمد  ِ َدَة َقِليًَل مَّا َتي  َف  َب َةاَر َواِل  َ  َواِل  م    (78السَّ

وتجنضي السننن  , النناموس َّل يمحنن أن يندور من  الهنوي ه ولنالحق تقنو  السنماوا  واِلر    ولنالحق يسنتقفم والحق
  في هذا الكون وما فف  ومن فف :

  لفسد  السماوا  واِلر  ومن فيهن(    ولو اتة  الحق أهواذهم)

ناموسن  لهنوي عنار     ينحنضف واحد ثابت   واِلهواذ عنينضة متقلةنل   ولنالحق الواحند يندبض الكنون علن    فنَل فالحق
والضبةنا  الدارننل لفسند علن    ولفسند النناس  , العارونل وَّل تت لل سننت  لضبةنل طارننل   ولنو خ ن  الكنون لألهنواذ

المننوازين والمقننايف  ه وتلرجحننت علهننا بننين الْ نن  والضوننى   والكننضه  واختلننت فم واِلووننا   معن    ولفسنند  القنن
والتنلثضا     واَّلنفعناَّل  والضوةل   والنياط وال مول     وسنانض منا يعنض  منن اِلهنواذ والمواجند والضبةل والةْ   

تقضار واَّلطنضا    علنى قاعندة ثابتنل   النةنا  واَّلسن إلنى   ولناذ الكون الما ي واتجاهن  إلنى غايتن  عَلهمنا فني حاجنل
  وَّل يحيد   يتلرجح ونهج مضسو    َّل يت لل وَّل

جنكذا منن النناموس الكنوني  الةينضيل هذه القاعدة الكدضي في بناذ الكنون وتندبيضه   جعني ا سنَل  التينضي  للحفناة ومن
ا الكنون خاون  لناموسن  الكدينض ه والةينض جنكذ منن هنذ . جمفعنا   تتنوَّله اليند التني تندبض الكنون علن  وتنسنق أجنكاذه

ييض  للكون عل    ويدبضه في تناسق عجي    بنذلَ َّل ي  ن  نظنا  الةينض لألهنواذ  من فلولى أن ييض  لهذا الجكذ
ولتندبيض  , الكلني ولنو اتةن  الحنق أهنواذهم لفسند  السنماوا  واِلر  ومنن فيهن(إنمنا ي  ن  للحنق) :وي تني فففسند

  صاح  التدبيض  
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أنن  الحنق هنو عنذلَ مجند  ففنوه  لتي جاذ لها ا سَل  عانت أولى اِلمم باتةا  الحق النذي يتمنني ففن   اِلمل ا وهذه
  لها ولعض   وما عان لها من لعض لوَّله في العالمين:

  بي أتيناهم بذعضهم فهم عن لعضهم معضوون(   )

فني آلان القنضون  يندوي  لعضهنا  لنت أمنل العنضب َّل لعنض لهنا فني تناري  العنالم حتنى جاذهنا ا سنَل    وقند  ني وقند
فني العينض وَّل فني النفينض   ولنن يقنو   تعند طالمنا عاننت بن  مستمسنحل   وقند ت ناذل لعضهنا عنندما ت لنت عنن    فلنم

  ! . . . لها لعض إَّل يو  أن تفيذ إلى عنوانها الكديض

السنفاه إلنى اسنتنكار  يعنو  هذا اَّلستدضا  بمناسةل  عواهم على الحق الذي جاذهم فلعضووا عن  واتهمنوه     ولعد
  ب  الضسول اِلمين: جاذهم موقفهم   و لى مناقيل اليدها  التي يمحن أن تةدهم عما

إلنيهم شني ا   فمنا عنند  تدلن  أ  تسللهم خضجا ?(فهم يفضون مما تسللهم من أجض على الهدايل والتعلنفم ?  فإننَ َّل)
يدمن  ندني أن يننال منن الةينض ال ننعاف  ومنالا    رلنَ خينض ممنا عنندهم: )ف نضاج رلنَ خيننض وهنو خينض النضازقين(

َّل ين ن  وَّل يِنف  ه بني منالا يدمن  أتةنا  ندني أن يننالوا منن  النذي الفقضاذ المحاويج وهو متةي بالفف  اللندني
 اِلنظنار والقلنوب بمنا عنند   النذي ينضزه بنالكنيض ولالقليني ? أَّل إنن  ينو  يتةني معلقنو عنض  هنذه اِلر  وهنم

   اذل هذا الكون عل    بما فف  وعي من فف   باهلل يت القل 

النذي يححنم فدنضتهم  بالنناموس إنما تدل  هدايتهم إلى المنهج القويم:)و نَ لتدعوهم إلنى صنضاط مستقفم(يةنلهم أَّل
  الوجو    في استقامل َّل تحيد   خالق   ويةلهم بالوجو  عل    ويقو هم في قافلل الوجو    إلى

َّل يؤمننون بناآلخضة  النذين حانندون عنن الننهج ونالون عنن الدضينق:)و ن -يؤمنون باآلخضة عحي من َّل  -و نهم  أَّل
 , ةنناآلخضةأطننوار النيننلة التنني تحنتم ا يمان وعقننولهم عنن الةننضاط لننناادون(    فلنو عننانوا مهتنندين لتننابعوا بقلنولهم

 النناموس ة إَّل حلقنل منن حلقنا الكمال الممحن   وتحقيق العدل المضسو    فلفست اآلخنض  بدلو. ولالعالم الذي يسمح

  اليامي الذي ارت اه   لتدبيض هذا الوجو   

  عد  انتةاه الكفار من ا بتَلذ باليدة أو الضخاذ 77 - 75ال ام : الدرس

وَّل اَّلبنتَلذ بالنقمنل   فنإن  , بالنعمنل النذين َّليؤمننون بناآلخضة   والنذين تنكدنوا الدضينق   َّل يفيندهم اَّلبنتَلذ هنؤَّلذ
نسنار  لهنم فني ال ينضا (و ن أصنابتهم النقمنل لنم تلنن قلنولهم  ولنين تهم النعمل حسدوا: )أنما نمدهم ب  من مالأصاب

ولننم يضجعننوا إلننى   يت ننضعون لنن  لفحيننل عنننهم ال ننض   ويظلننون عننذلَ حتننى يننلتيهم  ,   ولننم تسننتفق  وننمانضهم
  يو  القفامل فإلا هم حانضون يانسون   اليديد العذاب
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فمنا اسنتكانوا لنضلهم ومنا  بالعنذاب هم وعيفنا ما بهم من وض للجوا في طِفانهم يعمهون   ولقد أخنذناهمولو رحمنا)
  هم فف  مدلسون(    إلا يت ضعون   حتى إلا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد

منننهم بنناآلخضة   و  المحننذبين صننفل عامننل لننذلَ الةنننل مننن الننناس   القاسننفل قلننولهم   الْننافلين عننن     وهننذه
  الميضعون الذين عانوا يواجهون رسول          

والقلن  متنى اتةني  . والمنَلل والت ض  عند م  ال ض  ليي على الضجو  إلى     واليعور بلن  الملجنل واَّلستكانل
  الحساسنفل هني الحنارس النواقي منن الْفلنل والكلني  هنذه بناهلل علنى هنذا النحنو ره وَّلن   واسنتفق  وتنذعض   وعاننت

فلمنا حنين يسندر فني بفن    ويعمن  فني ونَلل    فهنو مينؤوس منن  َّل يضجنى لن   . وأفنا  منن المحننل و انتفن  بنالدَلذ
  . لعذاب اآلخضة   الذي يفاج     ففسق  في يده   ويدل  ويحتار   ويفلس من ال َل  متضو  صَل    وهو

  حولهملفت أنظار الكفار إلى اآليا  فيهم وففما  80 - 78السا س: الدرس

  من حولهم: اآلفاه يجول معهم جولل أخضي علها توق  وجدانهم إلى  َّلني ا يمان في أنفسهم وفي ثم

اِلر  و لفن  تحينضون    فني وهو الذي أنيل لكم السم  واِلبةار واِلف دة   قليَل ما تيحضون   وهنو النذي لرأانم)
  . .(? ون تعقل وهو الذي يحيي ويميت ول  اختَلف الليي والنهار   أفَل

والمندار  لوجند      الداقنا  تدبض ا نسنان خلقن  وهي تن    ومنا زو  بن  منن الحنواس والجنوار    ومنا ووةن  منن ولو
فمنا أحند غينض   بقنا ر علنى إبندا  هنذه ال لقنل المعجنكة  . الواحد وَّلهتدي إلف  بهذه ال واره الدالل على أن  ال الق

  . الكديض في الةْيض منها وفي

وعفنف يلنتق   ? يةةنض السم  وحده وعفف يعمي ? عفف يلتق  اِلصوا  ويحففها ? وهنذا الةةنض وحنده وعفنف هذا
واِلشننحال والمعننناني والقنننفم  اِلشننفاذ اِلوننواذ واِلشنننحال ? وهننذا الفنننؤا  منننا هننو ? وعفنننف ينندر  ? وعفنننف يقننندر

  والمياعض والمدرعا  ?

فكفنف ب لقهنا  . الةينض   يعند عينفا معجنكا فني عنالم مجنض  معضفنل طدفعنل هنذه الحنواس والقنوي وطضيقنل عملهنا إن
للنَ التناسنق الملحنوي النذي لنو  ; ا نسنان وتضعيدهنا علنى هنذا النحنو المتناسنق من  طدفعنل الكنون النذي يعنفو ففن 

ا نسنان لفقند اَّلتةنال   فمنا اسنتداعت ألن أن تلنتق   طدفعنل اختلنت نسنةل واحندة منن نسنة  فني طدفعنل الكنون أو
ووذا   ولكن القدرة المندبضة نسنقت بنين طدفعنل ا نسنان وطدفعنل الكنون النذي  تلتق  داعت عين أنصوتا   وَّل است

يددأ بمعضفنل  واليحض فتم هذا اَّلتةال   غيض أن ا نسان َّل ييحض على النعمل: )قليَل ما تيحضون(    , فف  يعفو
  هد بوحدانيت  آثارهتي الذي واه  النعمل   وتمجيده بةفات    ثم عةا ت  وحده ه وهو الواحد
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َيُضوَن ) َوُهوَ  ِ  َوِ َلف ِ  ُتح  َر  نِي َوالنََّهناِر َأَفنََل  الَِّذي ( َوُهوَ 79الَِّذي َلَرَأُام  ِفي اِل  نِتََلُف اللَّي  ِيني َوُيِمينُت َوَلنُ  اخ  ِقُلنونَ  ُيح   َتع 

ُلنوَن ) (80) َوَّ َنا ( َلَقند  82ت َننا َوُعنَّنا ُتَضابنًا َوِعَظامنًا َأِننَّنا َلَمة ُعوثُنوَن )مِ  َأِننَذا ( َقناُلوا81َبني  َقناُلوا ِمن نَي َمنا َقناَل اِل  نُن  ُوِعند  َنح 
ِلينَ  َوآَباُؤَنا َهَذا ِمن َقد ُي ِإن  َهَذا ِإَّلَّ َأَساِطيضُ  َوَّ   (83) اِل 

فني عني نيناط بحن  العابند هلل  , بهنا صنعت    ويتةع  است دا  هذه الحواس والداقنا  فني تنذوه الحفناة والمتنا  في
  وعي متا   

وأمننندعم  ; واِلف ننندة وهنننو النننذي لرأانننم فننني اِلر (    فاسنننت لفكم فيهنننا   بعننند منننا زو عنننم بالسنننم  واِلبةنننار)
ففحاسةحم على ما أحدثتم في هنذه ال َلفنل  . .(تحيضون  باَّلستعدا ا  والداقا  ال ضوريل لهذه ال َلفل     )و لف 

ي وونَلل   فلسنتم بم لنوقين عدننا   وَّل متنضوعين سندي ه إنمنا هني هند ومن من خيض وشض   ومن صَل  وفسا   
  . والتقديض الححمل والتدبيض

يملنَ المنو  والحفناة      وهو الذي يحيني ويمينت(    والحفناة والمنو  حا ثنان يقعنان فني عني لحظنل   ولنف  إَّل)
منن سنل  الحفناة سنلةا حقفقفنا عنن وأعجنك عنذلَ  , واحندة أعجك من بث الحفاة في خلفل -أرقى ال َلنق  -فالةيض 

الذي يعضف سضها   ويملَ أن يهدهنا ويسنتض ها   والةينض قند يحوننون سندةا  هو حي من اِلحفاذ   فالذي يه  الحفاة
النذي يحيني  هنو ولكنهم هم لفسوا الذين يجض ون الحي من حفات  على وجن  الحقفقنل   إنمنا   , الحفاة وأ اة  زهاه

  ه  ويميت   وحده  ون سوا 

سننل عونفنل عسنننل  وهنو -عنناختَلف المنو  والحفناة  -ولن  اخنتَلف الليني والنهنار(    فهننو النذي يملكن  ويةنضف  )
وعمنا يسنل  الحفناة منن الحني ففعنتم جسنده  . واِلفَل  المو  والحفاة   هذه في النفوس واِلجسا    وهذه في الكون 

تكنون حفناة ويحنون ونفاذ   ي تلنل هنذا علنى لا   فتعتم وتسنحن   ثنم اِلر  ويهمد   عذلَ هو يسل  ال وذ من
المندبض  ال نالق إَّل أن يياذ       )أفَل تعقلون ?(وتدرعون ما في هذا عل  منن  َّلنني علنى انقدا    بَل فتور وَّل

    المالَ وحده لتةضيف الكون والحفاة ?

  تسجيي بع  مقوَّل  الكفار عن الةعث 83 - 81الساب : الدرس

  واآليا : الدَّلني دابهم وجدالهم   لفححي مقوَّلتهم عن الةعث والحساب   بعد عي هذهيعدل عن خ وهنا

وعدنا نحنن وآباؤننا هنذا منن قدني    لقد قالوا منلما قال اِلولون   قالوا:أنذا متنا وعنا تضابا وعظاما أننا لمةعنون ? بي
  إن هذا إَّل أساطيض اِلولين    

فنني ال لنق   فقنند وهنن   وححمتنن  د تلننَ اآلينا  والنندَّلني الناطقننل بتندبيض    هننذه القولنل مسننتنكضة غضيةننل بعن وتدندو
مجكيا على صنَلح  وفسنا ه ه والحسناب والجنكاذ  , وعمل  ا نسان السم  والةةض والفؤا  لفحون مسؤوَّل عن نياط 
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إلنى موعنده هننا   في هذه اِلر  أن الجكاذ قد َّل يق    ِلن  متنضو  فالميهو  يحونان على حقفقتهما في اآلخضة  
   

منن حينث َّل يندري  وتنينل يحيي ويمينت ه فلنف  شنيذ منن أمنض الةعنث بعسنيض   والحفناة تندب فني عني لحظنل   و 
  إَّل    

ممنا يوعندون منن  يس ضون  يحل هؤَّلذ أن تقةض مدارعهم عن إ را  ححمل     وقدرت  على الةعث   فإلا هم ولم
  ولم يق  بعد   , د قد قيي لهم وآلبانهم من قديالةعث والجكاذ   أن عان هذا الوع

  لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قدي   إن هذا إَّل أساطيض اِلولين(   )

تلدفنل لدلن  جيني منن  , يسنتلخض متنضو  لموعنده النذي ونضل    لن    وفنق تندبيضه وححمتن    َّل يسنتقد  وَّل والةعنث
  ! المحجولين أجفال الناس   أو استهكاذ جماعل من الْافلين

 
 
َلُموَن ) ُقي ُ  َوَمن ِفيَها ِإن ُعنُتم  َتع  َر  نة  ِ 85ُقي  َأَفََل َتَذاَُّضوَن ) هللَِّ  ( َسَفُقوُلونَ 84لِ َمِن اِل  نَماَواِ  السَّ  ( ُقني  َمنن رَّبُّ السَّ

ِل ال َعِظنفِم ) َوَربُّ  ِ ُقني  َأَفنََل َتتَُّقنونَ 86ال َعنض  َذ َوُهنَو ُيِجينُض َوََّل ُيَجنارُ  (87) ( َسنَفُقوُلوَن هللَّ  ُقني  َمنن ِبَينِدِه َمَلُكنوُ  ُعنيِ  َشني 

َلُموَن ) َعَلف  ِ  ِ ُقي  َفَلنَّى88ِإن ُعنُتم  َتع  َحُضونَ  ( َسَفُقوُلوَن هللَّ   (90َبي  َأَتي َناُهم ِبال َحقِ  َوِ نَُّهم  َلَكاِلُبوَن ) (89) ُتس 

  ماتهم  ثةا  ما ينكضون ا ندَله من مسل 89 - 84النامن: الدرس

واِلر    منندبض  السننماوا  اننان ميننضعو العننضب م ندضلي العقينندة   َّل ينكننضون     وَّل ينكننضون أنن  مالننَ ولقند
للنننَ يينننضعون معننن  آلهنننل مننندعاة    مننن  السنننماوا  واِلر    المسنننفدض علنننى السنننماوا  واِلر      ولكننننهم

  سةحان  وتعالى عما يةفون: . الدنا  ن ل يقولون:إنهم يعددونها لتقضلهم من     وينسدو 

إلنى التوحيند ال نالص  وينض هم هنا يلخذهم بمسلماتهم التي يقضون بها   لفةنحح للنَ اَّلوندضاب فني العقيندة   فهو
  ينحضفون: وَّل الذي تقو  إلف  مسلماتهم   لو عانوا يستقفمون على الفدضة

السننماوا  السننة   رب :هلل   قنني:أفَل تننذعضون ? قنني:منقنني:لمن اِلر  ومننن فيهننا إن عنننتم تعلمننون ? سننفقولون )
اني شنيذ   وهنو يجينض وَّل يجنار علفن   ملكنو  ورب العضل العظفم ? سفقولون:هلل   قني:أفَل تتقنون ? قني:من بينده

  . .(? تسحضون    إن عنتم تعلمون ? سفقولون:هلل   قي:فلنى

عنن مندي  ويحينل   وَّل ينضتكن إلنى عقني هالجندال يحينل عنن مندي اَّلوندضاب النذي َّل يفنيذ إلنى مندنق  وهنذا
  . ا سَل  الفسا  الذي عانت عقاند الميضعين قد وصلت إلف  في الجكيضة عند مولد
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سننفقولون:هلل(    ) قنني:لمن اِلر  ومننن فيهننا إن عنننتم تعلمننون ?(    فهننو سننؤال عننن ملكفننل اِلر  ومننن فيهننا:)
  قي:أفَل تذعضون ?( ) :  لعةا ة لْيضولكنهم م  للَ َّل يذعضون هذه الحقفقل وهم يتوجهون با

للسنماوا  السنة   المةنضفل قي:من رب السماوا  السة  ورب العضل العظفم(    فهنو سنؤال عنن الضلولفنل المندبضة  )
نجمفننل سننةعل   أو سنندما سننةعل   أو  مجموعننا  والعننضل العظننفم   والسننماوا  السننة  قنند تكننون أفَلاننا سننةعل   أو

رمننك لَلسننتعَلذ والهفمنننل علننى الوجننو      فمننن هننو رب  والعننضل َلنننق فلكفننل سننةعل  عننوالم سننةعل   أو أيننل خ
سنفقولون:هلل(ولكنهم من  للنَ َّل ي نافون صناح  العنضل   وَّل يتقنون رب ) ? العظنفم السنماوا  السنة  ورب العنضل

  . .(قون تت وهم ييضعون مع  أصناما مهينل   ملقاة على اِلر  َّل تضيم     )قي:أفَل , السة  السماوا 

عننن السننفدضة  سننؤال قنني:من بيننده ملكننو  عنني شننيذ ? وهننو يجيننض وَّل يجننار علفنن  إن عنننتم تعلمننون ?(    فهننو)
ومنن هنو النذي يجينض بقوتن  منن  . وسنفدضة والسندوة والسنلدان   سنؤال عمنن بينده ملكفنل عني شنيذ ملكفنل اسنتعَلذ

يضينننده بسنننوذ منننن عةنننا ه     منننن ? وأن ينقنننذ منننن  , علفننن  ييننناذ فنننَل ينالننن  أحننند ه وَّل يملنننَ أحننند أن يجينننض
  ? ومننا لعقننولهم تنحننضف وتت ننة  عالننذي مسنن  السننحض: )قي:فننلنى  عةننا ة )سننفقولون:هلل(فما لهننم يةننضفون عننن

  تسحضون ?( 

  إن  اَّلودضاب والت ة  الذي يةاب ب  المسحورون   أَّل

  نفي اليضيَ عن   و َّل لفسد الكون  92 - 90التاس : الدرس

يدعوننن  منن الولنند  مننا لمناسنةل لتقضيننض حقفقنل مننا جناذهم بنن  الضسنول       مننن التوحيند   ولدنَلناللحظنل ا وفني
  :التقضيض واليضيَ     في اللحظل المناسةل بعد للَ الجدل يجيذ هذا

لنذه  عني إلن  بمنا خلنق    إلن أتينناهم بنالحق و نهنم لكنالبون   منا ات نذ   منن ولند   ومنا عنان معن  منن إلن    بني
  واليها ة فتعالى عما ييضعون   الْي  بع هم على بع    سةحان   عما يةفون   عالم ولعَل

بني أتينناهم بنالحق ):اِلايند هنذا التقضينض فني أسنالي  شنتى     با ونضاب عنن الجندل معهنم   وتقضينض عنذبهم يجنيذ
إل (    ثم ينلتي بالندليي النذي  ولد   وما عان مع  من من و نهم لكالبون(  ثم يفةي ففما هم عالبون: )ما ات ذ  

الينض  منن سن ل واسنتحالل: إلا لنذه  عني إلن  بمنا خلنق مسنتقَل بمنا خلقن     عقيندة ينفي  عواهم   ويةور ما في
  خا  ه ففةةح لكي جكذ من الكون   أو لكي فضيق ناموس يةضف  حس 

 
 
نَ  ُسنة َحاَن َّللاَِّ  ُانيُّ   لَّنَذَه َ اتََّ َذ َّللاَُّ ِمن َوَلَد َوَما َعاَن َمَعُ  ِمنن  ِإَلنَ  ِإلاً  َما ُ نُهم  َعَلنى َبع  نا ِإَلنَ  ِبَمنا َخَلنَق َوَلَعنََل َبع   َعمَّ

نا91َيِةنُفوَن ) نَهاَ ِة َفَتَعناَلى َعمَّ ي نِ  َواليَّ َْ نِضُعونَ  ( َعناِلِم ال  نا ُتِضَينِ ني َمنا ُيوَعنُدوَن ) (92) ُيي   ( َربِ  َفنََل 93ُقني رَّبِ  ِإمَّ
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َعل ِني ِ  الظَّاِلِميَن ) ِفي َتج  ََ َمنا94ال َقو  ننُ 95َلَقناِ ُروَن ) َنِعنُدُهم   ( َوِ نَّا َعَلى َأن نُِّضَي نيِ َ َل َنح  َسنُن السَّ َفن   ِبنالَِّتي ِهنَي َأح   ( ا  

َلمُ  ََ ِمن  َهَمَكا ِ 96ِبَما َيِةُفوَن ) َأع  َفاِطينِ  ( َوُقي رَّبِ  َأُعوُل ِب ََ َربِ  أَ  (97) اليَّ ُ ُضوِن )َوَأُعوُل ِب   (98ن َيح 

علننى بع (بْلةننل  بع ننهم الم لوقننا  ننناموس خننا  َّل يلتقنني ففنن  بننناموس عننا  يةننضف الجمفنن    )ولعننَل مننن
  وتةضيف واحد   وتدبيض واحد   , واحد سفدضت  وتةضيف  على الكون الذي َّل يةقى وَّل ينتظم إَّل بناموس

وحندة ناموسن  بوحندة  وتينهد تكوينن  بوحندة خالقن   هنذه الةنور َّل وجنو  لهنا فني الكنون   النذي تينهد وحندة  وعني
بَل تةنا   وَّل تنناز  وَّل اوندضاب     )سنةحان  اِلخضي  مدبضه   وعي جكذ فف  وعي شيذ يددو متناسقا م  اِلجكاذ

    عما يةفون(   

  عون( فتعالى عما ييض ) عالم الْي  واليها ة(فلف  لْيضه من خلق يستقي ب    ويعلم من  ون   أمضه  )

  توجيها  للضسول للمفاصلل وا ستعالة من اليفدان 98 - 93العاشض: الدرس

إلنى رلن  مسنتعيذا  يتوجن  هذا الحد يلتفت عن خدابهم وجندلهم وححاينل حنالهم   إلنى الضسنول       ينلمضه أن وعند
  وأن يسنتعيذ بنن  وعندهم بنن  منن العننذاب  مننا إن عنان قنند قندر لنن  أن ينضي تحقيننق -بن  أن يجعلن  منن  هنؤَّلذ القننو  

  صدره بما يقولون: ي يق اذلَ من اليفاطين   فَل تنور نفس    وَّل

منا نعندهم لقنا رون    نضينَ قني:رب إمنا تضينني منا يوعندون   رب فنَل تجعلنني فني القنو  الظنالمين   و ننا علنى أن)
  وأعنول بنَ رب  بنَ منن همنكا  الينفاطين أعنول ا فن  بنالتي هني أحسنن السني ل نحنن أعلنم بمنا يةنفون   وقني:رب

  أن يح ضون(   

اِللنفم   ويتحقنق مننا  العنذاب         فني منجنناة منن أن يجعلن    من  القننو  الظنالمين حنين يحنني بهنم ورسنول
أَّل ينلمنوا محنض     وأن يظلنوا أبندا أيقا نا   وأن  بعنده يوعدون   ولكنن هنذا الندعاذ زينا ة فني التنوقي ه وتعلنفم لمنن

    يلولوا  انما بحماه

  قا ر على أن يحقق ما وعد ب  الظالمين في حفاة الضسول      : و 

  و نا على أن نضيَ ما نعدهم لقا رون(   )

  أراه بع  ما وعدهم في غكوة بدر   ثم في الفتح العظفم   ولقد

حتنى ينلتي  والةندض ; أحسنن فكان مننهج الندعوة  فن  السني ل بنالتي هني -وهي محفل  -حين نكول هذه السورة  فلما
  أمض   ه وتفوي  اِلمض هلل:

  ا ف  بالتي هي أحسن السي ل   نحن أعلم بما يةفون( )
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فني التنوقي   وزينا ة  انذلَ زينا ة -وهنو معةنو  منهنا  -الضسول       من همنكا  الينفاطين و فعناتهم  واستعالة
بناهلل منن همنكا  الينفاطين فني عني حنين    يتحةننوا أن في اَّللتجاذ إلى     وتعلفم ِلمت  وهنو قندوتها وأسنوتها  

  من مجض  قضب اليفاطين   َّل من همكاتهم و فعاتهم: باهلل بي إن الضسول ليوج  إلى اَّلستعالة

  وأعول بَ رب أن يح ضون(   )

فني السنفاه: )حتنى إلا  يتلنوه أن تكون اَّلسنتعالة منن ح نورهم إيناه سناعل الوفناة   ويضشنح لهنذا المعننى منا ويحتمي
  وتداعيها     المعاني أحدهم المو       (على طضيقل القضآن في تناسق جاذ

  والكافضين المؤمنين المووو :من مياهد ا حت ار والةعث والحيض ومةيض 188 - 99الضابعل: الوحدة

 
 

ِجُعوِن ) َحتَّى ُ  َقاَل َربِ  ار    (99ِإَلا َجاذ َأَحَدُهُم ال َمو 

  الوحدة مووو 

منن ميناهد القفامنل  ميهد خيض في السورة يستدض  في الحديث عن نهايل الميضعين ه فيدضزها فيهذا الدرس اِل في
الةننور   ثننم تنتهنني السننورة بتقضيننض اِللووفننل  فنني   يدنندأ بميننهد اَّلحت ننار فنني النندنفا   وينتهنني هنالننَ بعنند النننف 

   آخض وت ويفهم من مني تلَ النهايل  إلها الواحدة   وتحذيض من يدعون م   

  . الضاحمين السورة بتوجف  الضسول       إلى رل  لفدل  غفضان  ورحمت  ه و  خيض وت تم

  99100ميهد ا حت ار والةعث  115 - 99اِلول: الدرس

  حتى إلا جاذ أحدهم المو  قال:رب ارجعون   لعلي أعمي صالحا ففما تضعت(   )

مننا فننا     لتنندار  مننو    وطلنن  الضجعننل إلننى الحفنناة  ميننهد اَّلحت ننار   و عننَلن التولننل عننند مواجهننل ال إننن 
لألنظنار   مينهو  عالعفنان   فنإلا  اللحظنل وا صنَل  ففمنا تنض  وراذه منن أهني ومنال     وعلنمنا المينهد معنضو 

  الضجاذ   إنما يعلن على رؤوس اِلشها : صاح  الض  على هذا الضجاذ المتلخض َّل يوج  إلى

     ( اَل   إنها علمل هو قانلها  )

الموقنل الضهين    َّل علمنل  المنل َّل معننى لهنا   وَّل مندلول وراذهنا   وَّل تنةْني العناينل بهنا أو بقانلهنا   إنهنا المنل
  القل  من رصيد   في ا خَل  المني    علمل تقال في لحظل ال يق   لف  لها
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نُت َعنَلَّ ِإنََّهنا َعِلَمنْل ُهن َلَعلِ ني َمنُي َصناِلحًا ِففَمنا َتَضا  ِ  ُية َعنُنوَن ) َقاِنُلَهنا وَ َأع  َزْخ ِإَلنى َينو  ِفني  ُنِفن َ  ( َفنِإَلا100َوِمنن َوَراِنِهنم َبنض 

َمِ نَذ َوََّل َيَتَسناذُلونَ  وِر َفنََل َأنَسناَب َبي نَنُهم  َيو  ِلُحنوَن ) (101) الةُّ ََ ُهنُم ال ُمف  َلِ ن  َخفَّنت   ( َوَمنن  102َفَمنن َثُقَلنت  َمَواِزيُننُ  َفُلو 

ََ الَّنِذيَن َخِسنُضوا َأنُفَسنُهم  ِفني َجَهننَّمَ َمَواِزيُنن ُ  َلِ ن  َأَلنم   (104َتل َفنُح ُوُجنوَهُهُم النَّناُر َوُهنم  ِفيَهنا َعناِلُحوَن ) (103) َخاِلنُدونَ   َفُلو 

َوتُ  َقناُلوا (105َتُكنن  آَيناِتي تُت َلنى َعَلنف ُكم  َفُكننُتم ِبَهنا ُتَكنذِ ُبوَن ) منًا َونالِ يَن )َرلََّننا َغَلَدنت  َعَلي َننا ِشنق   َرلََّننا (106َنا َوُعنَّنا َقو 

َنا َفِإنَّا َ اِلُموَن ) َنا ِمن َها َفِإن  ُعد  ِضج  َسُؤوا ( َقالَ 107َأخ  نن  ِعَةناِ ي108ِفيَها َوََّل ُتَكلِ ُموِن ) اخ   َيُقوُلنونَ  ( ِإنَُّ  َعاَن َفِضيْق مِ 

َنننا َوَأننتَ  َحم  ِفض  َلَنننا َوار  ننِضي  (109) الننضَّاِحِمينَ   َخي ننضُ َرلََّننا آَمنَّننا َفنناغ  ُعم  ِلع  ِضي ًا َحتَّنى َأنَسننو  ُتُموُهم  ِسنن   ننن ُهم   َوُعنننُتم َفاتََّ ننذ  مِ 
َحُكوَن )   (110َت  

جمفعننا   فلقنند ق نني اِلمننض    والنندنفا ينتهنني ميننهد اَّلحت ننار   و لا الحننواجك قانمننل بننين قاننني هننذه الكلمننل ولهننا
  :اِلستار   وأسدلتوانقدعت الةَل    وأغلقت اِلبواب 

  ومن ورانهم بضزخ إلى يو  يةعنون(   )

  يو  يةعنون   إلى هم من أهي الدنفا   وَّل هم من أهي اآلخضة   إنما هم في للَ الدضزخ بين بين   فَل

  يستدض  السفاه إلى للَ اليو    يةوره ويعضو  لألنظار   ثم

  ساذلون(   فإلا نف  في الةور فَل أنساب بينهم يوم ذ وَّل يت)

بيننهم يوم ننذ(  وشننملهم  أنسنناب تقدعنت الننضواب    وسننقدت القنفم التنني عننانوا يتعنارفون عليهننا فنني الندنفا )فننَل إنمنا
  الهول بالةمت   فهم ساانون َّل يتحدثون )وَّل يتساذلون( 

  ميكان الحساب وعملفل الوزن في سضعل واختةار   ويعض 

فني جهننم خالندون   تلفنح  أنفسهم ومن خفت موازين  فلول َ الذين خسضواثقلت موازين  فلول َ هم المفلحون    فمن
  وجوههم النار وهم فيها عالحون    

فنني صننور حسننفل    المعنناني الننوزن بننالميكان تجننضي علننى طضيقننل القننضآن فنني التعديننض بالتةننويض   وتجسننفم وعملفننل
  ومياهد لا  حضعل  

  . ألفم ها   ويحدر لونها     ميهد مؤللفح النار للوجوه حتى تكلح   وتيوه هي ت وميهد

فمنالا يملنَ إلن  نفسن  الذين خفت موازينهم خسنضوا عني شنيذ   فقند خسنضوا أنفسنهم   وحنين ي سنض ا نسنان وهؤَّلذ
  التي تميكه   فكلنما لم يحن ل  وجو    لات  ? وما الذي يتةقى ل    وقد خسض نفس  التي بين جندف    وخسض
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أهنون منن  -فظاعتن   علنى -لححايل إلى أسلوب ال داب والمواجهل   فإلا العذاب الحسي يعدل عن أسلوب ا وهنا
  حوار مم  عدويي: في التلني  وال كي الذي يةاحة    وعلنما نحن نضاه اللحظل ونيهده

  ألم تكن آياتي تتلى علفحم فكنتم بها تكذبون  (   )

وأن اِلعتنضاف  . بالضجناذ لونون فني الكنَل    مسنمو  لهنمأنهنم منل -وقند سنمعوا هنذا السنؤال  -ي يني إلنيهم  وعلنمنا
  بالذن  قد يجدي في قدول الضجاذ:

   المون(    فإنا قالوا:رلنا غلدت علينا شقوتنا وعنا قوما والين   رلنا أخضجنا منها فإن عدنا)

هنم   فلنم يحنن مللوننا لهنم أ ب وأسناذوا اعتضاف تتجلى فف  المنضارة والينقوة     ولكنن علنمنا هنم قند تجناوزوا حندهم وهو
للتةحينت َّل يدلن  علفن  مننهم جنواب   فهنم يكجنضون زجنضا  سنؤاَّل في غيض ا جابل على قدر السؤال   بني لعلن  عنان

  عنففا قاسفا:

  اخسلوا فيها وَّل تكلمون    :قال

  اذ المهين:واليق اِللفم واسحتوا سحو  اِللَّلذ المهنين   فإنكم لتستحقون ما أنتم فف  من العذاب اخضسوا

سنن ضيا حتننى  فات ننذتموهم إنن  عننان فضيننق منن عةننا ي يقولون:رلنننا آمننا فنناغفض لنننا وارحمننا وأنننت خيننض النضاحمين  )
  أنسوعم لعضي   وعنتم منهم ت ححون(   

 
 
َ  ِبَما َصَدُضوا َأنَُّهم  ُهُم ال َفاِنُكوَن ) ِإنِ ي ِ  َعَدَ  ِسِنيَن )َام  َلِدن ُتم  ِفي  َقالَ  (111َجَكي ُتُهُم ال َيو  َر  مناً  ( َقناُلوا َلِدن َننا112اِل   َيو 

يَن ) َلل  ال َعا ِ  َ  َفاس  َ  َيو  َلُموَن ) ِإَّلَّ  ( َقاَل ِإن لَِّدن ُتم  113َأو  َبع  َنناُام  َعَدننًا  َأنََّما ( َأَفَحِسد ُتم  114َقِليًَل لَّو  َأنَُّكم  ُعنُتم  َتع  َخَلق 
َجُعوَن ) َوَأنَُّكم  ِإَلي َنا ََّل  َُ ال َحقُّ ََّل ِإَلَ  ِإَّلَّ ُهَو َربُّ ال َعض لِ  َفَتَعاَلى (115ُتض    (116) ال َكِضيمِ  َّللاَُّ ال َمِل

إنمنا بلنغ بحنم السنف   ; لنم يحنن جنضمحم أنكنم عفنضتم فحسن    واقتةنضتم علنى أنفسنحم بنالكفض وهنو جنض  عظنفم وعنذلَ
وأن ت نححوا مننهم حتنى لفينْلكم هنذا الهنذر  ; ورحمتن  فضان رلهنموالتوقح أن تس ضوا ممن آمنوا   وراحوا يضجون غ

والتفكض في  َّلني ا يمان المدنوثل في صنفحا  الوجنو      فنانظضوا الينو   التدبض عن لعض     ويةاعد بينكم ولين
  ومحان أول َ الذين عنتم تس ضون منهم وت ححون: محانكم أين

  الفانكون(   إني جكيتهم اليو  بما صدضوا أنهم هم )

  يددأ استجواب جديد: . . وتةحيت هذا الض  القاسي المهين   ولفان أسةاب    وما في هذا الدفان من تضليي ولعد
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  قال:ام لدنتم في اِلر  عد  سنين ?(   )

ة وقند بناعوا بهنا حفنا , فيهنا لنفعلم   ولكنن  سنؤال َّلستةنْار أمنض اِلر    واستقةنار أينامهم -سنةحان   -   و ن
و نهنم لفانسنون ونفقو الةندر   َّل يعننيهم حسننابها  . ال لنو      و نهنم لفحسنون الينو  بقةنض تلنَ الحفناة وونآلتها

  وعدتها:

  قالوا:لدننا يوما أو بع  يو    فاسلل العا ين(   )

  إجابل ال يق والفلس واِلسى والقنوط   وهي

  :التقديض   مقدلون لو عنتم تحسنون إنكم لم تلدنوا إَّل قليَل بالقفاس إلى ما أنتم علف:والض 

  قال:إن لدنتم إَّل قليَل لو أنكم عنتم تعلمون(   )

  منذ أول ال لق: المحنونل عو ة إلى التضليي والتعنفف على تكذيدهم باآلخضة   م  التةةيض بححمل الةعث ثم

  أنما خلقناام عدنا ه و نكم إلينا َّل تضجعون ?     أفحسدتم

إَّل حلقنل فني  الةعنث منل ال لنق   محسنوب حسنابها   ومقندر وقوعهنا   ومندبض غايتهنا   ومناالةعنث منن حح فححمنل
للننَ إَّل المحجولنون المدموسننون   الننذين َّل  عننن سلسنلل النيننلة   تدلنغ بهننا عمالهننا   وينتم فيهننا تمامهنا   وَّل يْفنني

  و     صفحا  الكون   مدنوثل في أطواذ الوج في يتدبضون ححمل   الكدضي ه وهي متجلفل

  فَل  المؤمنين وخسارة الكافض ورحمل   118 - 116الناني: الدرس

الكدنضي لمنن يينضعون بناهلل    ال سنارة سنورة ا يمنان بتقضينض القاعندة اِلولنى لنيمنان     التوحيند     و عنَلن وتنتهني
  ضان وهو أرحم الضاحمين:إلى   في طل  الضحمل والْف ولالتوج  في مقابي الفَل  في أول السورة للمؤمنين  

َّل بضهننان لنن  بنن  فإنمننا  آخننض   الملننَ الحننق   َّل إلنن  إَّل هننو رب العننضل الكننضيم   ومننن ينند  منن    إلهننا فتعننالى
  أنت خيض الضاحمين     وارحم حساب  عند رل    إن  َّل يفلح الكافضون   وقي:رب اغفض

جندل وحجنج و َّلنني  منن حوتن  السنورة قدني هنذا المينهد التعقين  يجنيذ بعند مينهد القفامنل السنابق ه ولعند منا هنذا
عمنا يقولنون  -سنةحان   -بتنكين     يينهد وليننا      يجنيذ نتفجنل طدفعفنل مندقفنل لكني محتوينا  السنورة   وهنو

الننذي َّل إلنن  إَّل هننو   صنناح  السسننلدان والسننفدضة  , الحننق ويةننفون   وييننهد بلننن  الملننَ الحننق   والمسننفدض
  .(الكضيم العضلواَّلستعَلذ: )رب 

 وَّل من مندق , الكونفل  عوي بللووفل أحد م      فهي  عوي لف  معها بضهان   َّل من الدَّلني وعي
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ِ ِإَلهًا آَخَض ََّل ُبض َهاَن َلُ  ِبِ  َفِإنََّما َوَمن ُ  َمَ  َّللاَّ ِلُح ال َكناِفُضوَن ) ِحَساُب ُ  َيد  ِفنض   رَّب ِ  ( َوُقني117ِعنَد َرلِ ِ  ِإنَُّ  ََّل ُيف  َحنم   اغ  َوار 

  (118َوَأنَت َخي ُض الضَّاِحِميَن )

إنن  َّل يفلنح الكنافضون(    سننل نافنذة ) وَّل من حجنل العقني   وحسناب مندعيها عنند رلن    والعابةنل معضوفنل: , الفدضة
  الكديض   الناموس َّل تت لل   عما أن الفَل  للمؤمنين طضف من

فَلحنا فني مينكان  فلنف  منن نعمنل ومتنا    وقنوة وسنلدان   فني بعن  اِلحفنان  منا ينضاه النناس علنى الكنافضين  وعي
فنإن لهن  بع نهم نناجين فني الندنفا   فهننا   . الندنفا القنفم الحقفقفنل   إنمنا هنو فتننل واسنتدراج   ينتهني بالولنال فني

ي تقننديض   اِلخيننض فنني مضاحنني النيننلة   ولفسننت شنني ا منفةننَل فنن اليننوط فنني اآلخننضة يننتم الحسنناب   واآلخننضة هنني
  وضورة َّل بد منها في النظضة الةعيدة   هي وتدبيضه   ومن ثم

  آيل في سورة "المؤمنون" هي اتجاه إلى   في طل  الضحمل والْفضان: وآخض

  وقي:رب اغفض وارحم وأنت خيض الضاحمين(   )

تقضينض صنفل ال ينو  فني  وفني ن  يلتقني مدلن  السنورة وختامهنا فني تقضينض الفنَل  للمنؤمنين وال سنضان للكنافضي وهننا
  المدل  وال تا  في  َلل ا يمان       فيتناسق الةَلة في مدلعها والتوج  إلى   بال يو  في ختامها    
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