
 فصلت سورة
 

َن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ) (1) حم   (2َتنِزيٌل مِ 

  سورة فصلت تعريف

والقييئة اخريرة ه واليوحت  . الواحيةة العقييةة حققئققايئ ااسئسيي  ايت العيت تعئلذايئ ايرة ال.يورة ه ه االو يي  قضيي 
  الةاعي  ه ورلق حئلرسئل  ه يضئف إليائ طريق  الةعوة إلى هللا

واخفيئ  , وتقير ر مين  اانفس ورة او شرح لارة الققئقق , واسعةالل عليائ ه وعرض خيئت هللا فتمئ فت ال. وكل
وعيرض لمايئاة المييربين  يوق الةيئمي  ه وأييئ      , ال.يئحق  العكر ب بايئ , وتيركير حمصيئرل المييربين فيت اا ييئل

ي.ع.ييلمو  و وحييةة ن بينمييئ ال.ييمئ   اليير ن ال ي.ييلمو  باييرة الققييئقق وال وحييةام الميييربين ميين الذيين وا نييس اييم
  والقمر والمالقك  ه ه ه كلام ي.ذةو  و ويخاعو  وي.لمو  وي.ع.لمو  ه والامس واارض

 نمييئ إلايييم إليي  واحيية ,  إلييت   حةيقيي  االو ييي  الواحييةة  ييرع فييت م:ليي  ال.ييورةب قييل إنمييئ  نييئ حايير ميي لكم  ييوحى فعيين
لعكفيرو  حئليرخ رليق اارض فيت  يومين وتذعليو  لي    قينكم ه ه وب)قيلفئسيعةيموا إليي  واسيعوفروة ووييل للمايركين 

عن عئع وثموع    رسلام قئلت لايم ايرة القةيقي  ذاتايئب  ال تع يةوا إال هللا ه  ويقيى  نةاعًا ? ذلك رب العئلمين(ه ه
عين القةيقي    يرع نائ عايئ وسي:ائ  يرعب )ال ت.يذةوا للايمس وال للقمير , واسيذةوا و اليرخ رلقاين(ه ه وفيت وفيت ه

  . .(شاية ذاتائب )ويوق  نئع ام   ن شركئقت ? قئلوابآذنئك مئ منئ من

الزكيئة وايم حيئخررة ايم    تيو   قضيي  اخريرة  يرع تاة ية للير ن ال   منيو  حيئخررةب )ووييل للمايركين الير ن ال وعين
ط(ه ه كمئ  رع ذكر ايرة القضيي   ال إن  حيل شت  مقي , رأام كئفرو (ه ه وتخعم حقول ب) ال إنام فت مري  من لقئ 

 يق  فيائ يقوق عليى تككيية وقوعايئ طًعيًئ ه بيل إ  ايرا ال:رييق  شية توكييةًا لايرة لمئ فت مائاة الةيئم  وات عرض

  وتاخيصًئ ه القضي 

تفعيع  حي  فييت  فايت قضيي  اليوحت  يرع كيالق ك يير يييئع يذعيل ايرا الموويول اييو موويول ال.يورة الرقي.يت ه وعين
لقيوق يعلميو  ه حاييرًا ونير رًا فيكعرض  عرأييئً  تنزييل مين اليرحمن اليرحيم ه كعيئب فصيلت آيئتي  قرآنيئً تفصييلب )حيم ه 

 كني  ممييئ تييةعونئ إلييي  , وفييت آذاننيئ وقيير , وميين بيننييئ وأينييك حذييئب ,  فييت  ك يرام فاييم ال ي.ييمعو  ه وقئلوابقلوأنييئ
 المايركين وفيت وسي:ائ يذيت  عين اسيعةًئلقلبإنميئ  نيئ حاير مي لكم  يوحى إليت ه ه ه(ه ه ه  . عيئملو   فئعميل إننيئ

ثييم  ييرع تفصيييل ك ييير لاييرا  . .(تول ييو   لاييرا القرآ ب)وقييئل اليير ن كفييروا ال ت.ييمعوا لاييرا القييرآ  والوييوا  ييي  لعلكييم
حئلركر لمئ  ئ ام , وإني  لكعيئب عزييز , ال يكتيي  الًئطيل مين بيين  كفروا االسعةًئل والرع على  قوالام  ي ب)إ  الر ن

وذو  موفيرة تنزييل مين حيييم حميية ه ميئ يقيئل ليكبإال ميئ قية قييل للرسيل مين ق ليك ه إ  رأيك ليرو , رلف  ن ةي  وال م
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قيلباو للير ن آمنيوا ايةف وشيفئ   ? وعرأيت عقئب  ليم ه ولو  علنئة قرآنًئ  عذميًئ لقئلوابلوال فصلت آيئت  ?   عذميت
  نئعو  من ميئ  حعية ه ه ه(ه ه ولئك   . عمى , والر ن ال   منو  فت آذانام وقر , واو عليام

صيئلقًئ , وقيئلبإننت مين  وعميل عن طريق  الةعوة ورلق الةاعي  فيرع قول ب)ومن  ح.ن قواًل ممن ععئ إليى هللا و مئ
 ح.ن , فإذا اليرخ بينيك وأيني  عيةاوة ككني  وليت حمييم ه  ات الم.لمين ه وال ت.عوخ الق.ن  وال ال.يئ  ه اعف  حئلعت

 ومئ  لقئائ إال ذو حظ عظيم ه وإمئ  نزغنك من الايي:ئ  نيزف فئسيععر حيئإ , إني  ايو , ر ن ص رواومئ  لقئائ إال ال

  العليم(ه ه ال.مي 

حئخييئت العظيئق  القئفيل القضئيئ تعرض فت حاة من الم ثرات الاعوري  العميقي  ه تعيرض فيت المذيئل الكيونت ارة
حايرخ ميين مصيئرل الوييئبرين ه و ريييرًا  مذيئل تعيرض فييته وتعيرض فييت عيئلم اليينفس الًايري  العذيًيي  العكييوين ه و 

وأعي  ايرة المايئاة فريية فيت صيورة ومواقفي    يير اليةا   ; العمييق تعيرض فيت  يو مين مايئاة الةيئمي  وتكثيرايئ
  الاة ة ه

الم ييرب قييل  العفصييل بيين المايئاة الكونيي  فيت ايرة ال.يورة ماياة الخليق ااول لييءرض وال.يمئ  حي يير مين ومين
رب العيئلمين ه و عيل فيايئ رواسيت مين  ذليك كفيرو  حئليرخ رليق اارض فيت  يومين وتذعليو  لي   نيةاعًا ? قينكم لع

سيوا  لل.ييئقلين ه ثيم اسيعوف إليى ال.يمئ  وايت عريئ  فقيئل لاييئ   ييئق فوقايئ وأيئرك فيايئ وقيةر فيايئ  قواتايئ فيت  رأعي 
ئوات فيت  ييومين , و وحيى فييت كيل سييمئ  قئلعييئ  تينيئ طييئقعين ه فقضيئان سيً  سييم . كراييئً  وليءرض اقعييئ طوعييًئ  و

آييئت اللييل والنايئر  كيرلك وزينيئ ال.يمئ  اليةنيئ حمصيئبي  وحفظيًئ ه ذليك تقية ر العزييز العلييم ه ه ومين بينايئ .  مرايئ
حئلقيييئةب )وميين آيئتيي  الليييل والناييئر والاييمس  ونًضييائ والاييمس والقميير وعًييئعة المالقكيي  وراييول اارض حئل ًييئعة

واسيذةوا و اليرخ رلقاين إ  كنيعم إييئة تع يةو  ه فيإ  اسيعك روا فئلير ن عنية  للقمير ا للايمس والوالقمير ه ال ت.يذةو 
عليايئ الميئ    نزلنيئ لي  حئللييل والنايئر وايم ال ي.يكمو  ه ومين آيئتي   نيك تيرف اارض رئشيع  ن فيإذا ي.يًقو   رأيك

مييئ الينفس الًاييري   يياي  عيين   . .(قية ر ااعيزت ورأيت ه إ  الييرخ  حيئايئ لمقيييت الميوتى , إني  علييى كيل شييت 
مين كيل سيعئرب)ال ي.يكق ا ن.يئ  مين ععيئ  الخيير , وإ   عئريي  حةيقعايئ فيت ايرة ال.يورة , وتعيرض عليى  صيقئبائ

رحمي  منيئ مين حعية ويرا  م.يع  ليقولنبايرا ليت , وميئ   ين ال.يئع  قئقمي  ,   ذقنيئة م.  الار في وس قنيو  , وليئن
وإذا  نعمنيئ  . غلييظ , فلنن ئن الر ن كفروا حمئ عملوا ولنريقنام من عيراب إلى رأت إ  لت عنةة للق.نى ر عت ولئن

  . على ا ن.ئ   عرض ونكف حذئنً  , وإذا م.  الار فرو ععئ  عري (ه

وقيئلوابمن  , القيق مصئرل الوئبرين يصيور مصيرل عيئع ومصيرل ثميوعب فكميئ عيئع فئسيعك روا فيت اارض حويير ومن
حآيئتنييئ يذقييةو  ه فكرسييلنئ عليييام ريقييًئ  وكييئنوا هللا الييرخ رلقاييم اييو  شيية ميينام قييوة , شيية منييئ قييوة ?  ولييم  ييروا    

فييت القييئة الييةنيئ ولعيراب اخرييرة  ريزف واييم ال  نصيرو  ه و مييئ  الخييزخ  صرصيرًا فيت  يييئق نق.يئت لنييريقام عيراب
 الير ن  و  ه ونذينيئالعميى عليى الايةف , فكريرتام صيئعق  العيراب الايو  حميئ كيئنوا يي.ي فئسيعق وا ثميوع فاية نئام

  آمنوا وكئنوا  عقو  ه ه
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حعى إذا ميئ  ئووايئ شياة  .  وزعو   مائاة الةيئم  الم ثرة فت ارة ال.ورةب  وق يقار  عةا  هللا إلى النئر فام ومن
لذلييوعامبلم شيياةتم علينييئ ? قئلواب ن:قنييئ هللا الييرخ  وقييئلوا عليييام سييمعام و حصييئرام و لييوعام حمييئ كييئنوا يعملييو  ه

 مرة , وإلي  تر عو  ه ه ومنائ كرلك مااة القنق الواو  من المخةوعين على  ول كل شت  ه واو رلقكم  ن:ق

لييونييئ ميين  ,  قييةامنئ وقييئل اليير ن كفروابرأنييئ  رنييئ اليير ن  وييالنئ ميين الذيين وا نييس , نذعلامييئ تقييت):الخييئععين
  ااسفلين !(ه ه

ايرا القاية المنيول مين  ولعيل قاية مين المي ثرات العميقي  هفيت ايرا ال -فيت ال.يورة  -تعرض حقئقق العقييةة  وايرا
والواقي     القليب يذية  ني  منير م:لي  ال.يورة  . .  اللائ تلك الم ثرات يص   و ال.ورة , ويصور طئحعائ , ويرسم

تذيول حي  فيت ملكيوت ال.يمئوات واارض , وفيت  غيوار الينفس , وفيت مصيئرل  وإيقئعيئت إليى رعئمايئ  ميئق مي ثرات
  عئلم الةيئم  , وتوق  على  وتئرة إيقئعئت شعى كلائ م ثر عميق ه ه وفت الًار ,

  سيئ  ال.ورة حموووعئتائ وم ثراتائ فت شوطين اثنين , معمئسيت القلقئت ه ه ويذرخ 

وتليايئ قصي  رليق  . مني  ااول   ية  حئخييئت العيت تعقية  عين تنزييل الكعيئب وط يععي  وموقي  المايركين الايو 
ااسيمئل وااحصيئر والذليوع ه ومين انيئ  علييام فقصي  عيئع وثميوع ه فماياةام فيت اخريرة تاياة ال.يمئ  واارض ه

ارا الضالل , فيركر    هللا قي  لام قرنئ  سو  من الذين وا نيس  ولوا  رتة إلى القة ث عنام فت الةنيئ وكيف
ثيم  . تول يو   القيرآ  والويوا  يي  لعلكيم  ة ام ومئ رلفايم ه ومين آثيئر ايرا قيولامبال ت.يمعوا لايرا  بين ه  زينو  لام مئ

وعلييى الضييف  اارييرف اليير ن  ! وا نييس ميوقفام  ييوق الةيئميي  حييئنقين علييى ايي ال  اليير ن رييةعوام ميين قرنييئ  الذيين
ي:مئنييونام ويًاييرونام ويعلنييو   -ال قرنييئ  ال.ييو   -المالقكيي   عليييام قئلوابرأنييئ هللا ثييم اسييعقئموا ه وايي ال  تعنييزل

  واخررة ه ويلت ارا مئ  ئ  عن الةعوة والةاعي  ه ه وأرلك  نعات ارا الاو  ه يئالةن وال عام لام فت

العئبيةة , واارض الخئشيع  ,  والمالقكي  الاو  ال ئنت  عقة  عن آيئت هللا من الليل والنائر والايمس والقمير ويلي 
فيت آييئت هللا وفيت كعئحي  , وانيئ  ايرا القية ث عين الير ن  لقيةو   ويليت وترأيو حعية الميوات ه فيايئ والقييئة العيت تاعيز

 الكعيئب ه ويايئر إليى كعيئب موسيى واريعالف قومي   يي  ه ويوكيل  ميرام إليى هللا حعية ايرا يذت  ذليك القية ث عين

مين ثميرات ,  ااكميئق المضروب ه وانيئ  يرع حية ث عين ال.يئع  وارعصيئهللا عليم هللا بايئ ه وعلمي  حميئ تكني  اا ل
 ليت ايرا القية ث عين الينفس  . الايركئ  ض ماياة الكيئفرين وايم ي.يكلو  عينوميئ تكني  اارحيئق مين  ن.يئل ه ويعير 

ايرا فإني  ال يقعيئ  لايئ  يييرب وييفير , غيير مقعيئ   نف.  الًاري  عئري  من  سعئرائ ه وم  حرهللا ا ن.ئ  على
  . وعراب لمئ يعقب ارا العكر ب من عمئر

وي قيواب سينريام آيئتنيئ فيت   ع ينيوا نفيس واخفيئ  حعيىال.يورة بوعية مين هللا    يياي  للنيئس عين آيئتي  فيت اا وتخيعم
برأيك  ني  عليى كيل شيت  شياية ه  ال إنايم فيت مريي  مين  ييي  اخفئ  وفت  نف.ام حعى  ع ين لام  ن  القق ه  وليم

  . . مقيط لقئ  رأام ه  ال إن  حيل شت 
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  ال.ورة بارا ا يقئل اارير ه ه وتخعم

  ن ة  فت العفصيل ه ه ه واخ 

  انزال القرآ  وإنكئر موق  الكفئر من  وععوتام إلى ا يمئ  1ااولب رسالة

ونير رًا فيكعرض  ك يرام فايم  حاييراً  حم ه تنزيل من الرحمن الرحيم ه كعئب فصلت آيئتي  قرآنيئ عرأييًئ لقيوق يعلميو  ه)
نيك حذيئب ه فئعميل إننييئ وفيت آذاننيئ وقير , ومين بيننييئ وأي , إليي  ال ي.يمعو  ه وقئلوابقلوأنيئ فيت  كني  ممييئ تيةعونئ

 , للمايركين م لكم ,  وحى إلت   نميَئ إلاييم إلي  واحية , فئسيعةيموا إليي  واسيعوفروة ن ووييل حار عئملو  ه قل إنمئ  نئ

  لام   ر غير ممنو (ه ه الصئلقئت الر ن ال   تو  الزكئة , وام حئخررة ام كئفرو  ه إ  الر ن آمنوا وعملوا

 عمايى مي  طريقي   . . مييم ئاحرف المق:ع  فت سور شعى ه وتكرار ايرا االفععيئحب ا هالقة ث عن االفععئح ح س ق
ا  ف:يرة ايرا القليب تقعيئى إليى تكيرار العن يي   , الًايرخ  القرآ  فت تكرار ا شئرة إلى الققئقق العت  لمس بائ القلب

   ييت  يي  حةيقي  شيعوري   يي  هوايو يقعيئى ابعيةا  إليى العكيرار ح:ير  شيعى لع ; اامية ن فايو  ن.يى إذا طيئل عليي 

القليب ومصيرف   ايرا يكرر ارا القلب حميئ  وعل فيت ف:رتي  مين رصيئقت واسيععةاعات , وفيق ميئ يعليم ريئلق والقرآ 
  حمئ يائ  ه

مين  ينس ااحيرف العيت   نايئ تنزيل مين اليرحمن اليرحيم(ه ه وكيك  )حيئ ه ميم(اسيم لل.يورة ه  و لذينس القيرآ  ه إذ)
  الرحيم(ر ر الم عة  ه الرحمن قرآ  ه وات تق  م عة  ه ه و)تنزيل منصيغ منائ لفظ ارا ال

  صف  الرحم  ه . العنزيل الرحمن الرحيم عنة ذكر تنزيل الكعئب ن ياير إلى الصف  الوئلً  فت ارا وذكر

 
 

َلْت آَيئُتُ  ُقْرآنًئ َعَرِأي ًئ لِ َقْوٍق َيْعَلُموَ  ) ِكَعئبٌ  ِفيت  ُقُلوُأَنيئ ( َوَقيئُلوا4َفيَكْعَرَض َ ْك َيُرُاْم َفُايْم اَل َيْ.يَمُعوَ  )َوَنِر رًا  َحِايراً  (3ُفصِ 
مَّئ َتْةُعوَنئ ِإَلْيِ  َوِفت آَذاِنَنئ َوْقرٌ    (5َبْيِنَنئ َوَأْيِنَك ِحَذئٌب َفئْعَمْل ِإنََّنئ َعئِمُلوَ  ) َوِمن َ ِكنٍَّ  مِ 

ورحمي  كيرلك لوييرام ه ال مين  واتًعيوة رحم  لمن آمنيوا حي  من شك    تنزيل ارا الكعئب  ئ  رحم  للعئلمين ه ومئ
ورسييم ر:يي  تقييوق علييى الخييير للذمييي  ه و ثيير فييت حيييئة  مناذييئً  النييئس وحييةام , ولكيين لءحيييئ   ميعييًئ ه فقيية سيين

 وريط سييرائ ن وليم يقعصير فيت ايرا عليى المي منين حي  إنميئ كيئ  تيكثيرة عئلمييئً  , وميةركئتائ الًايري  , وتصيوراتائ ,

فيت معنيئة ا ن.يئنت  ويععًعوني  منر     ئ  إلى العئلمين ه والر ن  ععًعيو  العيئريا الًايرخ حإنصيئف وعقي  ن عاً وم:ر 
القةيقي  , وي:مئنيو  إليايئ ه وك ييرو  مينام قية سيذلوا  ايرة العئق , الائمل لذمي   و   النايئ  ا ن.يئنت ,  يةركو  

  ارا واععرفوا ح  فت وووح ه

  عرأيًئ لقوق يعلمو (ه ه كعئب فصلت آيئت  قرآنئً )
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والعصيور , ووفييق  ال يئيئت المقييم , وفيق ااغيراض وااايةاف , ووفيق  نيوال ال:ًيئق  والعقيول , ووفيق والعفصييل
االععًئرات سم  واوق  فيت ايرا الكعيئب ه وقية  ارة القئالت النف.ي  وحئ ئتائ المعنوع  ه ه العفصيل المقيم وفق

فصيلت قرآنيًئ عرأييًئ )لقيوق يعلميو (ه ه لية ام االسيععةاع للعليم والمعرفي   . راتفصيلت ايرة اخييئت وفيق تليك االععًيئ
  والعمييز ه

  ارا القرآ    عخ و يفع ب وقئق

  حايرًا ونر رًا(ه ه)

حكسيلوأ  العرأييت  , ا نيرار المي منين العيئملين , وينيرر الميييربين الم.ييئين , وي يين  سيًئب الًاييرف و سيًئب  ًاير
  وي.عذبب يق ل م العرأي  ه ولكن  ك رام م  ارا لمالم ين ه لقوق لوعا

  فكعرض  ك رام فام ال ي.معو ()

القيئار ه وكيئنوا يقضيو   القيرآ  كيئنوا يعرويو  فيال ي.يمعو  فعياًل , ويعقيئمو     يعرويوا قليوأام لعيكثير ايرا وقية
  علكم تول و (ه هالقرآ  والووا  ي  ل لارا الذمئاير على عةق ال.مئل كمئ سيذت  قولامب )ال ت.معوا

فكيكنام صيم ال ي.يمعو   ; نفوسيام كئنوا ي.معو  , وككنام ال ي.معو  , انايم يقيئومو   ثير ايرا القيرآ  فيت و حيئنئً 
!  

  فئعمل إننئ عئملو (ه ه , حذئب وقئلوابقلوأنئ فت  كن  ممئ تةعونئ إلي  , وفت آذاننئ وقر , ومن بيننئ وأينك)

يذةوني  فيت قليوأام مين وقي   كيئنوا , وتيئي.يًئ للرسيول ص هللا ل لييي  عين ععيوتام , لميئايرا إمعئنيًئ فيت العنيئع  قيئلوا
  كلمئت  , على حين  ريةو  عئمة ن  ال ييونوا م منين !

بيننيئ وأينيك حذيئب ,  ومين قلوأنيئ فيت  غ:يي  فيال تصيل إليايئ كلمئتيك ه وفيت  ذاننيئ صيمم فيال ت.يم  ععوتيك ه:قيئلوا
 و إنام قيئلوا غيير مًيئلينبنقن ال نًيئلت قوليك  . انف.نئ واعمل لنف.ك فإننئ عئملو   فال اتصئل بيننئ وأينك ه فةعنئ

شيئت فيئم  فيت طريقيك فإنيئ مئويو  فيت طريقنيئ ه ال ن.يم  ليك وافعيل ميئ  نيت  فيإذا وفعليك , وإنيرارك ووعييةك ه
  وعيةك الرخ تاةعنئ ح  فإننئ غير مًئلين ه وائت فئعل ه

ييي  عين اليةعوة  ال الةعوة ااول ص هللا ل ثم يمضيت فيت طريقي   يةعو وييةعو ,نموذى ممئ كئ   لقئة صئحب  ارا
كيئ  يمضيت ميكمورًا    يعلين لايم    تققيق  . , وال  ييكس مين العيئييس , وال ي.يعً:ى  وعية هللا وال وعييةة للمييربين

ة ه وإليى االسيعقئم  في ليغ حي  , وييةعو النيئس إليى هللا الواحي , اليوحت وعيية هللا لييس بييةة ن فميئ ايو إال حاير  علقيى
حايرًا  إال المايركين كميئ  مير    يفعيل ه واامير حعية ذليك و ال يمليك مني  شييئًئ , فايو لييس وينيرر عليى ال:رييق ,

  مكمورًاب
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ْ ُلُكْم ُ وَحى ِإَلتَّ َ نََّمئ ِإَلُاُكْم ِإَل ٌ  ُقلْ  اَل ُ ْ تُيوَ   الَّيِر نَ  (6ِفُروُة َوَوْيٌل لِ ْلُمْايِرِكيَن )َفئْسَعِةيُموا ِإَلْيِ  َواْسَعوْ  َواِحةٌ  ِإنََّمئ َ َنئ َحَاٌر مِ 
َكئَة َوُام ِحئْخِرَرِة ُاْم َكئِفُروَ  ) ئِلَقئِت َلُاْم َ ْ ٌر َغْيُر َمْمُنوٍ  ) الَِّر نَ  ( ِإ َّ 7الزَّ   (8آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

  وويل للماركين(ه ه , واسعوفروة عةيموا إلي قلبإنمئ  نئ حار م لكم ,  وحى إلت  نمئ إلايم إل  واحة ن فئس)

والع يرو مين كيل حيول  , القئل لعظم  الص ر واالحعمئل وا يمئ  والع.ليم ! إن  ال  ةرك مئ فت الص ر على ارة يئ
واسيعاعئر , عو  اسيععذئل اخيي  العيت تييرعل  تيًذ  وقيوة فيت م يل ايرا الموقي  , واحعمييئل ا عيراض والعكير ب فيت

 ييةرك مييئ فييت الصيي ر علييى اييرا القييئل ميين ماييق  , وميين عظميي  فييت  ال ربين الم.ييعاعرين ه ه إنيي المعرويين المييي
  ييئبة طرفًئ من ارا الموق  فت واق  القيئة ه ثم يمضت فت ال:ريق ! من احعمئل ارة الماق  , إال

اليةعوة ايو طرييق ف:رييق  .   يل ايرا الموقي  و م ئلي  كيئ  العو يي  إليى الصي ر ك يير اليوروع لءن ييئ  والرسيل ومين
فيت انعظيئر اليةعوة , ثيم إح:يئ  النصير ه  الملقي  الصي ر ه الصي ر ال:وييل ه و ول ميئ ي.يعو ب الصي ر تليك الر ًي 

  والروى ح  والق ول ! لارا بل إح:ئ   مئرات  ه ثم ورورة الع.ليم

   قصى مئ كئ  الرسول ص هللا ل   مر ح  فت مقئبل  العًذ  واالسعاعئر    يقولب إ 

  لماركين الر ن ال   تو  الزكئة وام حئخررة ام كئفرو (ه هوويل ل)

مييي  ه والزكيئة ليم  اخيي  الزكئة فت ارا الموو  ال بة كئنت ل  منئسيً  حئويرة , ليم نقي  عليايئ , فايرة وتخصيت
فيت الزكيئة كيئ  معروفيًئ فيت ميي  ه واليرخ  ية   صيل تفرض إال فت ال.ن  ال ئني  مين الاذيرة فيت المة ني  ه وإ  كيئ 

كفريضيي  معينيي  ه  ميئ فييت ميي  فقيية كئنيت  مييرًا عئميًئ  ع:ييول حيي   وتقصييلائ المة ني  اييو بييئ   نصيي عائ فيت المييئل ,
 الوييل و عاوة موكول إلى الضمير ه ه  مئ الكفر حئخررة فاو عيين الكفير اليرخ ي.يعقق , مقةوع المع:وعو  , غير

  وال  ور ه

فيت م يل ايرة الظيروف  كيرلك مئ  وال:ائرة من الارك ه واو مقعميلذكر حعضام    المقصوع حئلزكئة انئ ا ي وقة
  ه

  رلق ال.مئوات واارض فت سع   يئق 12 - 9ال ئنتب الةرس

فيت المذيئل الكيونت  بايم يمضيت الةاعيي  يياي  لايم عين شينئع  الذيرق اليرخ  رتك وني  حئلايرك والكفير ه يمضيت ثيم
ويئيل ازييل ه يمضيت بايم فيت اييرا  شيت  حئلةييئس إليي العيري  ه مذيئل ال.يمئوات واارض , والكيو  اليرخ ايم 

ايرا الكيو  اليرخ ايم  يز  مني  ه ثيم ليخير ام مين  ف:يرة المذيئل ليياي  لايم عين سيل:ئ  هللا اليرخ ييفيرو  حي  فيت
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منايئ إليى ايرة اليةعوة , حييث  يرو   نف.يام وذواتايم ك ييرة ك ييرة ن ويايولام   نظيرو   الزاويي  الضييق  الصيويرة العيت
 اييرة وإلييى ارعيييئر مقميية ص هللا ل ميين عوناييم ه والقييرهللا علييى ميييئنعام ومصييئلقام ه ه إلييى آريير إلياييئ النظيير

وفصيلائ ايرا القيرآ   , مقمية االععًئرات الصويرة ه ه ياولام ارا عن النظر إلى القةيق  الضخم  العت  ئ ام بائ
وتعصيل حيئلقق الك ييير  فيت  ميي   عصييئرائ ن كلاييئ ه القةيقي  العيت تعصيل حئل.ييمئوات واارض ن وتعصيل حئلًايري 

  حئلكو  كل  فت الصميمب وتعصل الرخ  عذئوز زمئنام وميئنام وشخوصام ن

و عيل فيايئ رواسيت  . العيئلمين  إنكيم لعكفيرو  حئليرخ رليق اارض فيت  يومين , وتذعليو  لي   نيةاعًا ? ذليك رب:قيل
ثيم اسيعوف إليى ال.يمئ  وايت عريئ  ,  سيوا  لل.يئقلين ه اييئق مين فوقايئ , وأيئرك فيايئ , وقيةر فيايئ  قواتايئ فيت  رأعي 

كرايًئ ه قئلعئب تينيئ طيئقعين ه فقضيئان سيً  سيمئوات فيت  يومين , و وحيى فيت كيل   و فقيئل لايئ ولءرضباقعييئ طوعيئً 
  وزينئ ال.مئ  الةنيئ حمصئبي  وحفظًئ ه ذلك تقة ر العزيز العليم ه ه ,  مرائ سمئ 

عظيمًئ , م.يعنكرًا ق يقيًئ , إنكيم   مراً  الك يرة فت اسعاعئر ه إنمئ تكتو   لامبإنكم إذ تكفرو  ه إذ تلقو  بارة الكلم  قل
  وأئرك فيائ ه وقةر فيائ  قواتائ ه . فوقائ لعكفرو  حئلرخ رلق اارض و عل فيائ رواست من

 
 

  (9عًا َذِلَك َربُّ اْلَعئَلِميَن )َلُ  َ نَةا َوَتْذَعُلو َ  َ ِقنَُّكْم َلَعْكُفُروَ  ِحئلَِّرخ َرَلَق اْاَْرَض ِفت َ ْوَمْينِ  ُقلْ 

ليي  ال.ييمئ  واارض   سييلمت رليق ال.ييمئوات ونظيم  مراييئ ه وزييين ال.يمئ  الييةنيئ حمصييئبي  وحفظيًئ ه والييرخ واليرخ
  تعكبو  وت.عك رو  ! اارض قيئعامئ طئقععين م.ع.لمعين ه ه و نعم ه ه  نعم حع  سيئ  ارة

ايزًا ه فلنقيئول    ن.يير  وتازايئ يقي  القيرآ  العيت ت ليغ  عميئ  القليوبالن.يق القرآنيت يعيرض ايرة الققيئقق ح:ر  ولكين
  م  ارا الن.ق حئلعرتيب والعفصيلب

و عل فيايئ رواسيت مين  . العئلمين  إنكم لعكفرو  حئلرخ رلق اارض فت  ومين , وتذعلو  ل   نةاعًا ه ذلك رب:قل
  لل.ئقلين ه ه سوا   يئق فوقائ , وأئرك فيائ , وقةر فيائ  قواتائ فت  رأع 

عليى القلقي   يعقيب  يركر حةيقي  رليق اارض فيت  يومين ه ثيم يعقيب عليايئ ق يل عيرض حةيي  قصي  اارض ه إني 
لي   نيةاعًا ه وايو رليق ايرة اارض  وتذعليو   ااوليى مين قصي  اارض ه )ذليك رب العيئلمين(ه ه و نيعم تكفيرو  حي 

  ?!فعل ق ي   و خ العت  نعم عليائ ه فكخ تًذ  و خ اسعاعئر

وقييةر فياميئ ااقييوات ,  الرواسيت اييرة اايئقباالثنيئ  الليرا  رلييق فياميئ اارض ه واالثنيئ  اللييرا   عيل فياميئ وميئ
  و حل فيامئ ال رك  ه فعمت بامئ اايئق اارأع  ?
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ايرة اارض إنميئ ايت  فكييئق بيال شيك  ييئق مين  ييئق هللا العيت يعليم ايو ميةاائ ه ولي.يت مين  ييئق ايرة اارض ه إنايئ
عورتايئ حيول نف.يائ  ميئق الايمس ,  مواعيية مةييئس زمنيت م.يعقة  حعية مييالع اارض ه وكميئ ليءرض  ييئق , ايت

   يئق اارض ه حعضائ  قصر من  يئق اارض وأعضائ  طول ه غير فللكواكب ااررف  يئق , وللنذوق ايئق ه وات

اييت  يييئق  رييرف مةي.يي   , ااقييوات رت فياييئالعييت رلقييت فياييئ اارض اواًل , ثييم تكونييت فياييئ الذًيئل , وقيية وااييئق
   يئق اارض المعروف  ه من حمةيئس آرر , ال نعلم  , ولكننئ نعرف  ن   طول حي ير

اارض طيورًا حعية  بايئ ميئ ن.يع:ي  تصيورة وفيق ميئ وصيل إليي  علمنيئ الًايرخ  نايئ ايت اازميئ  العيت ميرت و قيرب
 يمييئ تقييول  -واييرة قيية اسيعورقت  . نعلماييئ ييئة العييتطيور , حعييى اسيعقرت وصييل ت قاييرتائ و صيًقت صييئلق  للق

  من سنوات  رونئ ! سن  نقو  لفت مليو   -النظريئت العت بين   ة نئ 

فيت عراسي  القيرآ   ونقين مذرع تقية رات علميي  م.يعنةة إليى عراسي  الصيخور وتقية ر عمير اارض بوسيئطعائ ه وارة
لي.يت كييرلك ه وإ  ايت إال نظرييئت قئبليي    صيلائ فايت فيت ال نلذيك إليى تليك العقيية رات عليى  نايئ حقيئقق نائقييي  ه

نذية  نايئ قية تكيو  صيقيق  إذا ر  نيئ بينايئ وأيين الينت القرآنيت تقئرأيًئ  إنميئ للععة ل ه فنقن ال نقمل القرآ  عليائ ن
صيق  إليى ال  قيرب تصل  تف.يرًا للنت القرآنت حوير تمقيل ه فنكرير مين ايرا    ايرة النظريي   و تليك  نائ , وو ةنئ

  انائ  قرب إلى مةلول النت القرآنت ه

واار ي   نايئ ق:عي  مين  - اخ  اخ  فت  قوال العلم    اارض كئنت كرة ملعاً  فت حئل  غئزي  كئلامس والرا  
 زمئنيًئ طويلي  حعيى بيرعت قايرتائ وصيل ت ه  اسعورقت و نائ -الامس انفصلت عنائ ل. ب غير معفق على تقة رة 

  القرارة حيث تنصار  ق.ى الصخور ه لاةة ل فت حئل  انصائرو    وفائ ال  زا

الصيخر حعضيائ  مين برعت القارة ااروي   مةت وصل ت ه وكئنيت فيت  ول اامير صيخري  صيلً  ه طًقيئت ولمئ
  فو  حع  ه

  اتقئعاميئ  نايك الميئ ومين 1وااك.يذين بن.يً   2وقت مًير  ةًا تكونت الًقئر من اتقئع ا  ةرو ين بن.ً   وفت
  ه

الصيخر وتايعيع  , وحملي  وترسييً  , حعيى كئنيت مين ذليك  تفعييت والميئ  عليى  روينئ ايرة قية تعئونيئ عليى والايوا 
علييى نقيير الذًييئل والنذييئع , ومييل  الواييئع , فييال تكييئع تذيية فييت شييت  كييئ  علييى  وتعئونييئ ترأي   مييين فياييئ الييزرل ه

  او كئقن إال  ثر الاةق و ثر ال نئ  ه  و اارض

فيايئ , ويعًخير ميئ  الًقير  فيي ثر لقارة ااروي  فت حرك  عاقم  , وفيت تويير عاقيم ,  اعيز الًقير حيئلموىإ  ارة ا "
عرحًئ , فينيزل عليى اارض معيةفقًئ , فعكيو  ال.ييول  المئ  ه تًخرة الامس ,  يصعة إلى ال.مئ   ييو  سقًًئ تم:ر

 ثر فييت صييخرة فعقليي  فع ييةل  ييي  ميين صييخر القاييرة ااروييي  فعيي ثر فياييئ ه تيي اييرة , وتكييو  ااناييئر , تذييرخ فييت
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 إليى نيول آرير مين الصيخور ل وايت مين حعية ذليك تقملي  وتنقلي  ه ويع يةل و ي  اارض عليى تقولي  صخرًا ه ص  خ

وتفعيل الرييئح بوحي   . ال.يئقل ومئئت القرو  وآالفائ ه وتعميل ال ليوى الذئميةة بو ي  اارض ميئ يفعلي  الميئ  , القرو  
واليري  , حميئ ت:ليق عليى ايرا الو ي  مين نيئر  الميئ  وتفعيل الايمس بو ي  اارض ميئ يفعلي  اارض مئ يفعل الميئ  ه

و ااييئ كييرلك ه ويوييير فياييئ مييئ  ن  ييق فياييئ ميين  ييوف اارض ميين  ميين وميين نييور ه وااحيييئ  علييى اارض توييير
  براكين ه

الك يير ,  الايت  عين صيخور ايرة القايرة  يعيةع ليك مين صيخورائ -العيئلم الذيوليو ت  -وت.يكل عيئلم اارض  "
  ويكرر يقةثك عن  نواعائ ال الث  الك رف ه

ثييم بييرع ه  . منصيياراً  يقييةثك عيين الصييخور النئريي  ه تلييك العييت رر ييت ميين  يوف اارض إلييى  اراييئ صييخراً  "
ليك فيايئ إليى ميئ احعوتي  مين بليورات , بيضيئ   يايير ويضرب لك منائ م اًل حئلذرانيت والًئزلت ه ويكتيك حعين  منائ

مين ايرة تيةل عليى مركيب كيميئوخ , لي  كييئ  براتي  ه فايرة الصيخور  بليورة    و سيوعا  , ويقيول ليكبإ  كيلوحميرا
 إلييى  ني  ميين ايرة الصييخور النئرييي  ومين  شييًئاائ تكونيت قاييرة ايرة اارض عنييةمئ تميت فكيرك  ريال  ه ويلفييت

 و  ئرييًئ فيت اارض ,  و  ال.يمئ  مينتكونئ فت القةيم ااقةق من الزمئ  ه ثم قئق يفعيل فيايئ الميئ  , ائح:يًئ  اارض
وقئمت تفعل الامس ه قئميت  ميعايئ تويير مين ايرة الصيخور  .  ئمةًا فت ال لج , وقئق يفعل الاوا  ويفعل الري  ه

منائ صخورًا غيير تليك الصيخور حعيى ميئ يييئع يذمعايئ فيت منظير  و مخ ير  فولةت ه من ط يععائ ومن كيميئقائ ه
  شت  ه

حئلمعرسييً   و   سييموائ و ت إلييى الصيين  ااك يير ال ييئنت ميين الصييخور ه إلييى الصييخور العييتوينعقييل حييك الذيوليي ;
 و حفعيل ااحييئ  مين صيخور  ك ير فيت  , والايمس الراسيً  , وايت تليك الصيخور العيت اشيعقت , حفعيل الميئ  واليري 

ة اشييعقئ  ميين تو يية فييت مواوييعائ ااولييى ه إناييئ حملييت ميين حعيي ال اارض  صييئل  و عقيية ه و سييموائ راسييً  اناييئ
اشيعقئ  ه حملايئ الميئ   و حملعايئ اليري  , ثيم  ً:يت ورسي ت واسيعقرت حييث  سي يل صخورائ ااولى ,  و وايت فيت

  . اارض ات من

المق:يم , ومين حذيرة  كذ يل ويضرب لك الذيولو ت م ال للصخور الراسً  حئلقذر الذيرخ الرخ  عكل  من    يل ;
الكل.ييوق , وإني  اشيعق فيت اارض مين عميل  حيرأونيئت ركيب كيميئوخ يعيرفت نيت القيئارة بيوتايئ ه ويقيول لكبإني  م

حئلرمل , ويقول لكبإ   ك رة  ك.ية ال.يل.يوق , وإني  مايعق كيرلك ,  , م ال ااحيئ   و عمل الكيميئ  ه ويضرب لك
  والصلصئل , وكلائ من  صول سئحق  ه حئل:فل وم اًل آرر

الصيخور الراسيً  , عليى ارعالفايئ , فيععلم  نايئ الصيخور  تليك اشيعقتعين ايرة ااصيول ال.يئحق  العيى منايئ  وت.يكل
سيي:قائ ميين حعيية انصييائر , فييت قييةيم اازل , وال شييت  علييى اييرا ال.يي:   انذميية النئرييي  ه بيية ت اارض عنييةمئ

الايوا   وشيركامئ النيئرخ ه ثيم  يئ  الميئ  , و يئ ت الًقيئر , وتفئعيل الصيخر النيئرخ والميئ  ه الصخر المنذمة غير
ونيورا ه وتفئعليت كيل ايرة العواميل  نيئراً  شيركامئ غيئزات معفئعلي  , وشيركامئ ريئحيًئ عئصيف  , وشيركعامئ الايمسه 
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من صخر نئرخ صيلة غيير نيئف  , إليى صيخر نيئف  ه صيخر  نفي   فويرت  ميعًئ ه وفقئ لمئ  وعل فيائ من طًئق  ه
و ر:ر من ارا ,  نائ اسيعخر ت مين ايرا  فت اسعخراى المعئع  ه و ام من ارا ,  نف  فت بنئ  الم.ئكن , وصخر

مايةت  , الصيلة , اليرخ ال  نفي  لقييئة تقيوق عليي  , اسيعخر ت ترأي  , رسي ت عليى سي:  اارض النيئرخ  الصيخر
  لقةوق ااحيئ  والخالقق ه

 شيًئة لي  ه وأظايور ايرة  ومين الذرانيت ال  نف  لقر   و زرل  و سةيئ , ولكن تنف  ترأ  اا  لين  رر يت مني  إ 
لةيييئق ر س الخالقيق علييى اييرة اارض ه  اارض العرأي   ايير النًيئت , وأظاييور النًيئت  ايير القييوا  ه وتماييةت

  ذلك ا ن.ئ  ه ه ه "

رليق اارض و عيل الرواسيت  فيت الرحل  ال:ويل  كمئ يقةرائ العلم القة ث , قة ت.ئعةنئ على فام معنيى ااييئق ارة
مين  ييئق هللا ه ه العيت ال نعيرف ميئ ايت ? ميئ طولايئ ?  . . ئ فيت  رأعي  اييئقفوقايئ , والمًئركي  فيايئ , وتقية ر  قواتاي

  اارض حعمًئ ه ه ارة  يئق غير ولكننئ نعرف  نائ

  لقظ   مئق كل فقرة من النت القرآنت ق ل    نوئعر اارض إلى ال.مئ  ! ونق 

يعلييل و ييوع اييرة  المواويي  حعيي و عييل فياييئ رواسييت ميين فوقاييئ(ه ه وك يييرًا مييئ  ييرع ت.ييمي  الذًئل)رواسييت(وفت )
توازناييئ فيال تميية ه ه ولقيية غ ير زمييئ   وتقفيظ الرواسيت )   تميية حيييم( خ إنايئ ايت راسييي  , وايت ترسيت اارض ,

عليى قواعية معيني  ! ثيم  يئ  زميئ  يقيئل لايم  يي  اخ بإ   روييم  راسيخ  كئ  النئس يق. و      روام ارة ثئبعي 
 فضئ  م:لق , ال ت.يعنة إليى شيت  ه ه ولعلايم يفزعيو  حيين يقيئل لايم ايراسئحق  فت  صويرة ارة إ  ات إال كرة

 و ت.يقط فيت  اارض  ول مرة  و لعل منام من  نظر بو ل عن يمين  وعن شمئل  ريفي     تعيكر   حي  ايرة الكالق
مين حعيةة وليئن زالعيئ إ   م.ييامئ مين  حية  .  عمئ  الفضئ  ! فلي:مئن ه فإ   ة هللا تم.يائ    تزول ايت وال.يمئ 

  معين  من صن  القوخ العزيز ! الكو   ! ولي:مئن فإ  النواميس العت تقيم ارا

كمئ قلنيئ فيت مووي   - ولعلائ إلى الذًئل فنذة القرآ  يقول إنائ)رواست(وإنائ كرلك ترست اارض فال تمية ه ونعوع
  ارض فععواز  فال تمية هوالمرتفعئت فت ا المقي:ئت تقفظ العنئسق بين الةيعئ  فت -آرر من ارة الظالل 

  عئلم يقولب وارا

مين مييئ  إليى  ميئعة إ  كل حة  يقة  فت اارض , فت س:قائ  و  يمئ عو  سي:قائ , يييو  مين  ثيرة انعقيئل "
ذليك ه ص  خ فيت حيط  سيرع  اارض كميئ  فيت ميئ    ثر فت سرع  عورانائ ه فليس المة والذزر او العئمل الوحيية

مين نئحيي  فيت اارض إليى نئحيي   ي ثر فيت سيرع  اليةورا  ه  مئقايئ عيى ميئ تنقلي  اانايئر مينقئل ق ل ارة الفقرة ل ح
 سرع  الةورا  ه وسقو  فت قئل الًقئر ,  و بروز فت س:  اارض فت ومئ  نعقل من ريئح   ثر
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َر ِفيَائ َوَ َعلَ  ئِقِليَن ) ِفت َ ْقَواَتَائ ِفيَائ َرَواِسَت ِمن َفْوِقَائ َوَأئَرَك ِفيَائ َوَقةَّ   (10َ ْرَأَعِ  َ يَّئٍق َسَوا  لِ ل.َّ

اارض  و تينكم  ح.ي ب ميئ ه  تعميةع  و انئ   ثر فت سرع  الةورا  ه ه وممئ   ثر فيت سيرع  ايرا اليةورا     انئ
   نقت من  إال حض   قةاق "  و و لو انكمئشًئ  و تمةعًا طفيفًئ ال  زية فت ق:رائ

ومئنعيي ب )   تمييية  لعوازناييئ قيية , ال عذييب    تكييو  الذًييئل الرواسييت حئفظيي اارض الق.ئسيي  إلييى اييرا ال فاييرة
  حيم(كمئ  ئ  فت القرآ  الكريم منر  رأع  عار قرنًئ ه

الييزرل النييئمت فييت اييرة  صييورة وأييئرك فياييئ وقييةر فياييئ  قواتاييئ(ه ه وقيية كئنييت اييرة الفقييرة تنقييل إلييى  ذاييئ   سييالفنئ)
والفضي  والقة ية وميئ إليايئ ه ه فكميئ الييوق  كئليراب ض مين معيئع  نئفعي اارض وأع  مئ رًكة هللا فت  وف اار 

مين بركعي  فيت اارض ومين  قواتايئ العيت رزنايئ فيايئ عليى  زميئ  طويلي  ,  ك ييرة حعية ميئ كاي  هللا لان.يئ   شييئ 
  الفقرة  عضئع  فت  ذائننئ ه ه ارة فإ  مةلول

والرييئح فكونيت العرأي   والايمس وكييف تعيئو  الميئ  والايوا ر  نيئ كييف تعئونيت عنئصير الايوا  فكونيت الميئ  ه  وقة
اام:يئر  صيل الميئ  العيرب كلي  مين  نايئر  يئارة  فكونيت الصيئلق  لليزرل ه وكييف تعيئو  الميئ  والايمس والرييئح

  وآحئر ه ه وارة كلائ من  سس ال رك  ومن  سس ااقوات ه وعيو   و نائر حئطن  تظار فت شيل  نئبي 

  ن الاوا   نفئسنئ و  .ئمنئ ه ه هاوا  ه وم وانئك

 ميعيًئ طًقي   والميئ  إ  اارض كرة تلفائ قارة من صخر ه وتل   ك ير الصيخر طًقي  مين ميئ  ه وتلي  الصيخر "
ا ن.ييئ  , والقييوا  , والنًييئت ,  بنيت -مين ايوا  ه واييت طًقي  مين غييئز سيميي  ه كيئلًقر , لاييئ  عميئ  ه ونقين 

  لرخ فيائ هن ي  فت ارة ااعمئ  , ائنئين حئ

بيل مين  ك.يية كرأوني   , كرأوني  فمن الاوا  ن.عمة  نفئسنئ , من  ك.ذين  ه ومن الاوا    نت النًئت  .يم  , مين "
النًييئت  .ييم  ميين  ك.ييية الفقييم اييرا ه ونقيين نككييل    نييت , ذلييك الييرخ ي.ييمي  الكيمييئويو  ثييئنت  ك.ييية الكرأييو  ه

ن كلياميئ ن نيت   .يئمنئ ه حقيت مين غيئزات الايوا  النعيرو ين ,  خ ومي . النًيئت النًيئت ه ونككيل القييوا  اليرخ يككيل
وأقييت طئقفي   . لعخفيف ااك.ذين حعى ال نقعر  حكنفئسنئ ه وأقت حخئر المئ  وايرا لعرطييب الايوا  فارا اازوت ,

رايئ ه ثيم والايلييوق , والنييو  , وغي , اار يو   -فيت غيير ترتييب  -من غئزات  ررف , تو ة  ي  حمقئع ر قليل  ات 
  من حقئيئ رلق  اارض ااولى ن ه الاوا  فت -على ااك ر  -ا عرو ين , وارة تخلفت 

كلاييئ مركًييئت ميين  - الً:ييو   وااقييوات  وسيي  ممييئ   كييل فييت -العييت نككلاييئ والعييت ننعفيي  باييئ فييت حيئتنييئ  والمييواع
يل الم يئل ايرا ال.يير ميئ ايو ? وعليى سي  . سيوا  العنئصر ااصيلي  العيت تقعويايئ اارض فيت  وفايئ  و فيى  وايئ

والميئ  علمنيئ تركيًي  مين االعرو يين واالك.يذين ه ه واييرا كيل  . واالك.يذين إني  مركيب مين الكرأيو  واال يةرو ين
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فيايئ  الموععي  طعئق  و شراب  و لًئس  و  عاة ه ه إ  او إال مركب من بين عنئصر ايرة اارض من مئ ن.عخةم 
  ه ه

تيم ايرا فيت مراحيل زمنيي   فقية ال رك  وشت  من تقة ر ااقوات ه ه فت  رأعي   ييئق ه هكل  ياير إلى شت  من  فارا
  . هللا مع:ئول  ه ه ات  يئق هللا , العت ال يعلم مقةارائ إال

طيئقعين ه فقضيئان سيً    تينيئ ثم اسعوف إلى ال.يمئ  وايت عريئ  ه فقيئل لايئ وليءرض اقعييئ طوعيًئ  و كرايًئ ه قئلعيئ)
الييةنيئ حمصييئبي  وحفظييًئ ه ذلييك تقيية ر العزيييز  ال.ييمئ  , و وحييى فييت كييل سييمئ   مراييئ ه وزينييئسييمئوات فييت  ييومين 

  العليم(ه

 
 
يَمئ  َوِايَت ُعَريئٌ  َفَقيئَل َلَايئ َوِليْءَْرضِ  ُثمَّ  ًْ َ  ( َفَقَضيئُانَّ 11َطْوعيًئ َ ْو َكْرايًئ َقئَلعَيئ َ َتْيَنيئ َطيئِقِعيَن ) ِاْقِعَييئ اْسيَعَوف ِإَليى ال.َّ  َسي

ْنَيئ ِحَمَصئِبيَ  َوِحْفظًئ َذِلَك َتْقِة رُ  َوَزيَّنَّئ ئَواٍت ِفت َ ْوَمْيِن َوَ ْوَحى ِفت ُكلِ  َسَمئ  َ ْمَرَائَسمَ  َمئ  الةُّ   (12اْلَعِليِم ) اْلَعِزيزِ  ال.َّ

, ولكين  للعرتييب الزمنيت تكيو   انيئ القصية ه والقصية مين  ئنيب هللا تعيئلى ايو تو ي  ا راعة ه و)ثم(قية ال واالسيعوا 
  لالرتقئ  المعنوخ ه وال.مئ  فت القس  رف  و رقى ه

ميئ ي.يمى ال.يةيم ه وايرا  انيئك ثم اسعوف إلى ال.مئ  وايت عريئ (ه ه إ  انيئك اععقيئعًا  ني  ق يل رليق النذيوق كيئ )
  ال.ةيم غئز ه ه عرئ 

إ  نظريي  الخليق  . وقالنذي لييس اليرخ بايئ مين غيئز و ًيئر إال ميئ تًقيى مين رليق -مين نييرة ومععمي   -وال.يةق  "
النذيوق ه وأقييت لايئ حةيي  ه ومين ايرة الًةيي   حيئلعك   تقولبإ  المذيرة كئنيت مين غيئز و ًيئر ه ومين اير ن تكونيت

منعايرًا فيت ايرة المذيرة الواسيع  مقيةار مين غيئز و ًيئر , ي.يئوخ ميئ تكونيت  الًةيي  كئنت ال.يةق ه وال  يزال مين ايرة
الكنئسيين بيرغم  ولكين   حئلذئذبيي  إليايئ ه فايت تكينس ال.يمئ  مني  كن.يًئ هوال تيزال النذيوق تذير مني . النذيوق مني 

  اواًل " و شة  عةاعام الائقل  قليلو  حئلن.ً  لمئ  راع كن.  من سئحئت  ك ر

إلييى ال.ييمئ  واييت  اسييعوف  الكييالق قيية ييييو  صييقيقًئ انيي   قييرب مييئ ييييو  إلييى مييةلول القةيقيي  القرآنييي ب )ثييم واييرا
  هللا ه  يئق لق ال.مئوات تم فت زمن طويل ه فت  ومين منعرئ (ه ه وإلى    ر

  نق   مئق القةيق  الائقل ب ثم

  فقئل لائ ولءرض اقعيئ طوعًئ  و كراًئ ه قئلعئب تينئ طئقعين(ه ه)
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اتصييئل ال:ئعيي   حخئلقيي  إيمييئ ة عذيًيي  إلييى انةيييئع اييرا الكييو  للنييئموس , وإلييى اتصييئل حةيقيي  اييرا الكييو   إناييئ
يخضي  للنيئموس كرايًئ فيت  غليب ااحييئ  ه  اليرخ كلمع  وماييئع  ه فلييس انئليك إذ  إال ايرا ا ن.يئ واالسع.الق ل

يخييرى عنيي  , واييو تييرس صييوير  ييةًا فييت عذليي  الكييو  الائقليي  ن     إنيي  رئويي  حعمييًئ لاييرا النييئموس , ال يملييك
 ئع طئقعيًئ طئعي  اارض وال.يمئ  هعلي  روت  ق كرة ه ولكن  او وحيةة اليرخ ال  نقي ت.رخ  والقوانين الكوني  الكلي 

وقيية  -تولًيي      يقييئول     عفلييت , وينقييرف عيين المذييرف الاييين اللييين ن  يصيي:ةق حييئلنواميس العييت ال بيية إنمييئ
قلوأام وكيئنام وحركيئتام وتصيوراتام  تص:ل   ي.ع.لم رئوعًئ غير طئق  ه إال عًئع هللا الر ن -تق:م  وت.قق  

م  النواميس الكلي  , فعكتت طئقع  , وت.ير ايني  ليني  , مي  عذلي   كلائ م ه ه تص:ل وإراعاتام ور ًئتام واتذئائتا
 وتيكتت معذا  إلى رأائ م  الموكب , معصل  حييل ميئ  يي  مين قيوف , ه وحينئير تصين  ااعئ ييب , , الكو  الائقل 

عليايئ فيت ال:رييق إليى  لماعم حئلخوار  , انائ مص:لق  م  النئموس , م.عمةة من قوت  الائقل  , وات من  واو
  هللا)طئقعين(ه ه

فيرح حئللقيئ  مي  روح  وفيت نخضي  كرايًئ ه فليعنيئ نخضي  طوعيًئ ه ليعنيئ نل يت تل يي  اارض وال.يمئ  ه فيت رويى إننيئ
  . الو وع الخئوع  الم:يع  المل ي  الم.ع.لم  و رب العئلمين

وتية ر الكيو  كلي  معايئ  . ولو اعايئ ائ ه وأ.يرععائ هنكتت  حيئنًئ حركئت مضقي  ه ه عذل  القةر تةور ح:ريقع إننئ
نً:يى  ه نقين مين بيين ايرا الموكيب الضيخم الائقيل ه     ه وفيق سينن ثئبعي  ه ه ونيكتت نقين فنريية    ن.يرل ه  و

ميين قلييق واسييععذئل و نئنييي   -عيين العذليي  وتنقييرف عيين رييط ال.ييير  تنفييك حييين -نقيين حمييئ ي:ييرو علييى نفوسيينئ 
 نارع انئ وانئك والموكب مئض ه ونقعك بارا العرس وذاك ونعكلم ه ونص:ةق انيئ ونظل وطم  ور ً  ور ً  ه ه

كلايئ سيةف ه فكميئ  و اوعنيئ ونيعق:م ه والعذلي  مئويي  فيت سيرععائ وأ:ريقعايئ إليى و اعايئ ه وتيراب قوانيئ وانيئك
نعرف عورنيئ عليى حةيقعي  ن  -حينئر  -حقًئ ه فإننئ  الو وع حين ت من قلوأنئ حقًئ , وت.ع.لم و حقًئ , وتعصل بروح

حئل.يرع  المنئسيً  , فيت الميةف المنئسيب ه نعقيرك  المنئسيً  ور:وات القيةر ن ونعقيرك فيت اللقظي  بينخ:ئنئ ونن.ق
الو يوع ه ونصين   عميئاًل عظيمي  فعياًل , عو      يةركنئ الويرور ه اننيئ نعيرف  ريئلق حقيوة الو يوع كلي  م.يعمةة مين

كئنيت اييرا انايئ  ايت ااعميئل العظيمي  ه ونيوقن  نايئ لي.يت قوتنيئ الراتيي  , إنميئ العت صنعنئ بائ ارة القوة مصةر
  معصل  حئلقوة العظمى ه

رحلعنيئ القصييرة , عليى اييرا  فييت للرويى ه وييئ لل.يعئعة ه ويييئ للراحي  ه وييئ لل:مكنيني  العييت تومير قلوأنيئ  ومئير وييئ
  رأ  فت نائي  الم:ئف ه ه إلى الكوكب ال:ئق  المل ت , ال.ئقر معنئ فت رحلع  الك رف 

معي  م.ع.يلمو  ه  ونقين لل.الق الرخ يفي  فيت  رواحنيئ ونقين ن يي  فيت كيو  صية ق ه كلي  م.ع.يلم لرأي  , ويئ
  مع  فت االتذئةب واننئ ال تار ر:ئنئ عن ر:ئة , وال يعئع نئ وال نعئعي  ه اننئ من  ه

  . .( مرائ ه ه )و وحى فت كل سمئ قئلعئب تينئ طئقعين(ه ه )فقضئان سً  سمئوات فت  ومين()
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كميئ يعلمي  هللا ه والييوحت  العكيوين قية ييونيئ  اميئ الليرا  تكونيت فياميئ النذيوق مين ال.ييةق ه  و تيم فياميئ واليوميئ 
فيايئ , عليى ايةف مين هللا وتو يي  ن  ميئ ميئ ايت ال.يمئ   العئملي  حيئامر فيت كيل سيمئ  يايير إليى إطيال  النيواميس

 المذيرات فقة تكو  عر   الًعة سيمئ  ه وقية تكيو  المذيرة الواحيةة سيمئ  ه وقية تكيو   . ة ةاً تق المقصوعة فال نملك

  واو ك ير ه سمئ  العت على  حعئع معفئوت  سمئوات ه ه وقة ييو  غير ذلك ه ممئ تقعمل  لفظ 

  وزينئ ال.مئ  الةنيئ حمصئبي  وحفظًئ(ه ه)

وايت المعروفي  ح.يي   إلينيئ ه فقية تكيو  ايت  قيرب المذيرات اليةنيئ ايت كيرلك لييس لايئ ميةلول واحية مقيةع وال.يمئ 
غيراييئ ممييئ  ن: ييق علييي  لفييظ سييمئ  ه و ييي   ييييو   العًييئ  والعييت   لييغ ق:راييئ مئقيي   ليي  مليييو  سيين  وييوقي  ! وقيية

  . النذوق والكواكب المنيرة لنئ كئلمصئبي 

وال نمليك    نقيول  . . القيرآ  رف مينوحفظيًئ(ه ه مين الاييئطين ه ه كميئ  يةل عليى ايرا ميئ ورع فيت المواوي  ااري)
  القرآ  ه فق. نئ ارا ه ه فت عن الايئطين شيئًئ مفصاًل ه  ك ر من ا شئرت ال.ريع 

  ذلك تقة ر العزيز العليم(ه ه)

وإال العلييم الخ يير  ? القيئعر يقيةر ايرا كلي  ? ويم.يك الو يوع كلي  , وييةبر الو يوع كلي  ه ه إال العزييز القيوخ  وايل
  والمصئعر ?حئلموارع 

  لق:ئت من قص  عئع وثموع 18 - 13ال ئلثب الةرس

 نيةاعًا ? كييف ه وال.يمئ   لي  يييو  موقي  الير ن ييفيرو  حيئإ ويذعليو   -حعة ارة الذولي  الكونيي  الائقلي   - فكيف
ئإ مين الًاير اليرخ  يةب عليى اارض ييفير حي العيئ ز واارض تقيوال  لرأاميئب ) تينيئ طئقعين(وايرا النميل الصيوير

  فت تًذ  واسعاعئر ?

  ييو   زا  ارا العًذ  وارا االسعاعئر ? ومئ

ومين رلفاييم  ال    يية ام  عرويوا فقلب نييررتكم صيئعق  م ييل صيئعق  عيئع وثمييوع ه إذ  يئ تام الرسيل ميين بيين فيإ 
 روا فييت اارض حي  كييئفرو  ه فكمييئ عيئع فئسييعك  رسييلعم تع يةوا إال هللا ه قييئلوابلو شييئ  رأنيئ انييزل مالقكيي  , فإنيئ حمييئ

  و لم  روا    هللا الرخ رلقام او  شة منام قوة ? وكئنوا حآيئتنيئ يذقيةو  ه ? حوير القق , وقئلوابمن  شة منئ قوة

اخريرة  ريزف وايم ال  ولعيراب عليام ريقًئ صرصرًا فت  يئق نق.ئت لنريقام عراب الخزخ فت القيئة الةنيئ , فكرسلنئ
صيئعق  العيراب الايو  حميئ كيئنوا يي.ي و  ه  فكريرتام ئسعق وا العمى على الاةف , نصرو  ه و مئ ثموع فاة نئام ف

  . ونذينئ الر ن آمنوا وكئنوا  عقو  ه
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ْ يَل َصيئِعَقِ  َعيئعٍ  َفِإ ْ  ُسيُل ِمين َبيْيِن َ ْ يِة ِاْم َوِمينْ  (13) َوَثُميوعَ  َ ْعَرُووا َفُقْل َ نَرْرُتُكْم َصئِعَقً  مِ  َ الَّ  ْلِفِايمْ رَ  ِإْذ َ يئ ْتُاُم الرُّ

يئ َعيئعٌ 14َفِإنَّيئ ِحَميئ ُ ْرِسيْلُعْم ِحيِ  َكيئِفُروَ  ) َماَلِقَكي ً  َتْعُ يُةوا ِإالَّ هََّ َقيئُلوا َليْو َشيئ  َرأَُّنيئ َاَنيَزلَ  ِفيت اْاَْرِض  َفئْسيَعْكَ ُروا ( َفَكمَّ
  (15َوَكئُنوا ِحآَيئِتَنئ َيْذَقُةوَ  ) ُقوَّةً  ا َ  َّ هََّ الَِّرخ َرَلَقُاْم ُاَو َ َشةُّ ِمْنُامْ َ َوَلْم َ َروْ  ُقوَّةً  ِحَوْيِر اْلَققِ  َوَقئُلوا َمْن َ َشةُّ ِمنَّئ

الذيرق وقيً  اليرنب ,  شينئع  ا نرار المراوب المخيفب )فقل  نررتكم صئعق  م ل صئعق  عئع وثموع( نئسيب وارا
مين موكيب الو يوع الك يير اليرخ ُعيرض ق يل  الًاير روتيًذ  المايركين اليرخ ُحكيت فيت م:لي  ال.يورة , وشيروذ كفيئ

  ارا ا نرار ه

قئلبحيةثت  , القر يت روف ابن اسقئ  قص  عن ارا ا نيرار قئلبحيةثنت  زيية بين زييئع , عين مقمية بين كعيب وقة
ورسيول هللا ص هللا ل  يئلس فيت الم.يذة  , قيري     ععً  بين رأيعي  , وكيئ  سييةًا , قيئل  وميًئ وايو  يئلس فيت نيئعخ

و عرض علي   مورًا لعل     يق ل حعضيائ فنع:يي    ايئ شيئ  وييي   فككلم  بيئ معار قري   ال  قوق إلى مقمةوحةة
 -ور وا  صييقئب رسييول هللا ص هللا ل  زيييةو  ويي ييرو   -روييت هللا عنيي   -اسييلم حمييزة  حييين وذلييك -عنييئ ? 

فقئلبييئبن  ريت ه إنيك  [ هللا سيول هللا صبليى ييئ  حيئ الوليية فقيم إليي  فكلمي  ه فقيئق إليي  ععًي  حعيى  ليس إليى ر :فقيئلوا
 تيت قومك حيكمر عظييم فرقيت حي   ميئععام ,  قة منئ حيث علمت من الً.:  فت العايرة والميئ  فت الن.ب و نك

حي  مين مضيى مين آحيئقام ه فئسيم  منيت  عيرض علييك  ميورًا  وكفيرت وسفات  حالمام , وع ت ح  آلاعام وع ينام ,
  ريت ضائ ه قئلبفقيئل لي  رسيول هللا ص هللا لب" قيل ييئ احيئ الوليية  سيم  " ه قئلبييئبنحع منائ تنظر فيائ , لعلك تق ل

ميئاًل ن وإ  كنيت تريية   ك رنيئ إ  كنت إنمئ ترية حمئ  ئيت حي  مين ايرا اامير ميئاًل  معنيئ ليك مين  موالنيئ حعيى تكيو  
لينيئ ن وإ  كيئ  ايرا اليرخ يكتييك ترية حي  ملكيًئ ملكنيئك ع كنت ح  شرفًئ سوعنئك علينئ حعى ال نق:   مرًا عونك ن وإ 

 العيئح  نف.ك طل نئ لك ااطًئ  , وأرلنئ فيايئ  موالنيئ حعيى ن رقيك مني  , فإني  رأميئ غليب عن رقيًئ تراة ال ت.ع:ي  رعة

ي.يعم  مني  قيئلب"  فرغيت  [ هللا على الر ل حعى  ةاوف من  ه ه  و كميئ قيئل ه ه حعيى إذا فيرف ععًي  ورسيول هللا ص
 فعييل ه قييئلب ح.ييم هللا الييرحمن الييرحيم ه حييم ه تنزيييل ميين :قييئل قييئلبنعم ه قييئلب" فئسييعم  منييت " هيييئ  حييئ الولييية ? " 

 قرآنيًئ عرأييًئ لقيوق يعلميو  , حاييرًا ونير رًا فيكعرض  ك يرام فايم ال ي.يمعو  ثيم آيئتي  اليرحمن اليرحيم ه كعيئب فصيلت

 ايرة , مععميةًا  رلي  , و لقيى  ةيي  رسيول هللا ص هللا ل فيايئ وايو يقروايئ عليي  ه فلميئ سيم  ععًي   نصيت لايئ مضيى
ثيم قيئلب" قية سيمعت ييئ  حيئ الوليية ميئ  , ف.يذة عليامئ , ي.عم  من  حعى انعاى رسيول هللا ص هللا ل إليى ال.يذةة منايئ

حعضيام لًع بنقلي  حيئإ لقية  يئ كم  بيو الوليية حويير الو ي   فقيئل سمعت فكنت وذاك " فقئق ععًي  إليى  صيقئح  ,
قيط  م لي  إليام قئلوابمئ ورا ك يئ  حئ الولية ? قئلبوراقت  نت سمعت قواًل وهللا مئ سيمعت  لس الرخ ذاب ح  ه فلمئ

ليت ه ه رليوا بيين الر يل  وا علوايئ ه وهللا ميئ ايو حئل.يقر , وال حئلايعر , وال حئلكائني  ه ييئ معاير قيري   طيعيونت
تصيً  العيرب فقية كفيعميوة حوييركم , وإ  سيمعت نًيك , فيإ   اليرخ وأيين ميئ ايو  يي  , فيئععزلوة ,  يوهللا ليييونن لقولي 

 ! وعيزة عيزكم , وكنيعم  سيعة النيئس حي  ه قئلوابسيقرك وهللا ييئ  حيئ الوليية بل.يئن  , ملكييم يظاير عليى العيرب فملكي 

  قئلبارا ر  ت فئصنعوا مئ بةا لكم ه
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الكنيةخ الكيوفت ص  ع يةهللا وايو ابين -روف الًويوخ فيت تف.ييرة حية  ًئ ح.ينةة عين مقمية بين فضييل عين اا لي   وقية
إليى  -رويت هللا عني   -بين ع يةهللا   يئبر قيئل ابين ك يربوقية ُويع  حعي  الايت  ل عين الزييئل بين حرملي  عين

عيئع وثموع(فكم.يك ععًي  عليى  يي  ه ونئشيةة اليرحم , ور ي   صيئعق  قولي ب)فإ   عرويوا فقيل  نيررتكم صيئعق  م يل
  ه هواحعًس عنام ه ه ه الا  , قري  إلى  ال  ولم يخرى إلى

إذا قيئل شييئًئ ليم يييرب ه  مقميةاً  لمئ حةثوة فت ارا قئلب" فكم.يت حفي  ونئشةت  الرحم    يي  ه وقة علمعم    ثم
  فخايت     نزل حيم العراب " ه ه

ايرة الروايي  ق يل     والنعيرك صورة من وق  ارا ا نرار من فيم رسيول هللا ص هللا ل عليى قليب ر يل ليم  ي من ! فارة
 رسيول هللا ص هللا ل و عب الينفس الك ييرة وطمكنيني  القليب المي من ه وايو ي.يعم  مين صيورة  ميئق نقي  وقفي  قصييرة

ايرة الخيواطر  لع يةو إليى ايرة الخيواطر الصيويرة العيت يعرويائ عليي  , وقلًي  مايوول حميئ ايو اعظيم , حعيى ععًي 
:ميئن ايئعف  وعوع ه ال يعذيل وايو م , كريميئً  مقززة ت ير االشمئزازبولكن الرسول ص هللا ل  علقئائ حليميًئ , وي.يعم 

إذا انعاى قئل فت اةو  وثًيئت وسيمئح ب"  فرغيت ييئ  حيئ الوليية ?  حعى ععً  عن اسعكمئل ارة الخواطر الصويرة ه
 فيت هللا ل ن " فئسيعم  منيت " وال يفئ ئي  حيئلقول حعيى يقولب فعيل ه وعنةقير  عليو ص هللا ل ]: يقيول " ه  يقيولبنعم ه

  . . . . ح قول رأ  ال قول ب ح.م هللا الرحمن الرحيم ه حم هثق  وفت طمكنين  وفت امعال  رو 

يمليك قليوب سيئم ي  ه ه الير ن  كيئ  صورة تلقت فت القلب المائح  ه وال ق  ه والموعة ه واالطمئنئ  ه ه ومن ثم إنائ
  قة يقصةو  إلي   ول اامر سئررين  و حئنقين !

  رسئلع (ه ه هللا ل ه ه وصة  هللا العظيمب )هللا  علم حيث يذعل ]

  حعة ارة الوقف  القصيرة إلى النت القرآنت الكريمب ونعوع

  فإ   عرووا فقلب نررتكم صئعق  م ل صئعق  عئع وثموع ه ه ه(ه ه)

القليوب الم.يعك رة  تايز  ولي  فيت مصيئرل الويئبرين , حعية تليك الذولي  فيت ملكيوت ال.يمئوات واارض ه  ولي  إنايئ
  بروي  مصئرل الم.عك رينب

   ئ تام الرسل من بين   ة ام ومن رلفام  ال تع ةوا إال هللا(ه هإذ )

  الواحةة العت  ئ  بائ الرسل   معين ه وقئق عليائ بنيئ  كل ع ن ه الكلم 

  قئلوابلو شئ  رأنئ انزل مالقك  ه فإنئ حمئ  رسلعم ح  كئفرو (ه ه)
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إال مين الًاير ه  يييو   سيول يخئطيب الًاير   كرلك الا ا  المعكررة العت وو   بايئ كيل رسيول ه وميئ كيئ  لر  وات
ولكين عيئعًا وثميوعا  علنيوا كفيرام برسيلام ,  . يعئنوني  يعيرفام ويعرفوني  ه ويذيةو   يي  قيةوة واق يي  , ويعيئنت ايو ميئ

  ! يقعرحو   انام حار ال مالقك  كمئ كئنوا

ثيم فصيل قصي  كيل  . حئلصئعق  ررانئ   مل مصير عئع وثموع ه واو واحة ه إذ انعاى ا ال  وا ال  إلى اا وإلى
  منامئ حع  العفصيلب

  فكمئ عئع فئسعك روا فت اارض حوير القق ه وقئلوابمن  شة منئ قوة ?(ه ه)

رلييق هللا ه فكييل  عظميي  القييق    يخضيي  ال ًييئع و , و ال ي.ييعك روا فييت اارض , واييم ميين اييم حئلةيييئس إلييى إ 
  منئ قوة ?(ه ه  شة واغعروا )وقئلوابمن اسعكًئر فت اارض فاو حوير القق ه اسعك روا

  وين.و ب . قوتام الاعور الكئذب الرخ يق.  ال:وئة ه الاعور حكن  لم تعة انئك قوة تق  إلى واو

  لم  روا    هللا الرخ رلقام او  شة منام قوة ? ه ه  و

فيت ايرا القيةر المقيةوع  لايم نبة ا   وليي  ه ه إ  اليرخ رلقايم مين ااصيل  شية مينام قيوة ه اني  ايو اليرخ ميي إنائ
  من القوة ه ولكن ال:وئة ال  ركرو ب

  حآيئتنئ يذقةو  ه ه وكئنوا

اخييي  العئلييي  اييو  فييت اييم فييت اييرا المايياة يعروييو  عضييالتام ! ويعًييئاو  حقييوتام ه إذا المايياة العييئلت وأينمييئ
  المصرل المنئسب لارا العذب المرذولب

 
 

ْنَيئ َوَلَعيَراُب اْخِريَرِة َ ْريَزف  َعيَرابَ  َصْرَصيرًا ِفيت َ يَّيئٍق نَِّقَ.يئٍت لِ ُنيِريَقُامْ َعَلْيِاْم ِريقًئ  َفَكْرَسْلَنئ اَل  َوُايمْ  اْلِخيْزِخ ِفيت اْلَقَييئِة اليةُّ
َيْكِ.يُ وَ   َكيئُنوا ِب اْلُايوِ  ِحَميئَعَلى اْلُاَةف َفَكَريَرْتُاْم َصيئِعَقُ  اْلَعيَرا اْلَعَمى ( َوَ مَّئ َثُموُع َفَاَةْ َنئُاْم َفئْسَعَق ُّوا16ُ نَصُروَ  )

ْيَنيئ الَّييِر َن آَمُنيوا َوَكييئُنوا َ عَُّقيو َ 17) ِ ِإَلييى النَّيئِر َفُاييْم ُ وَزُعيوَ  ) (18) ( َوَنذَّ ِإَذا َمييئ  َحعَّييى (19َوَيييْوَق ُيْقَاييُر َ ْعيَةا  هَّ
  (20ِحَمئ َكئُنوا َيْعَمُلوَ  ) مْ َوُ ُلوُعاُ  َ ئُووَائ َشِاَة َعَلْيِاْم َسْمُعُاْم َوَ ْحَصئُرُامْ 

  . .(الةنيئ فكرسلنئ عليام ريقًئ صرصرًا فت  يئق نق.ئت ه لنريقام عراب الخزخ فت القيئة)

الييةنيئ ه الخييزخ الالقييق  القيييئة العئصييف  الاو ييئ  المذعئحيي  الًييئرعة فييت  يييئق نقييس عليييام ه وإنيي  الخييزخ فييت إناييئ
  ال ًئع ه ه حئلم.عك رين المعًئاين المخعئلين على
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  فت الةنيئ ه ه ولي.وا حمعروكين فت اخررةب ذلك

  ولعراب اخررة  رزف ه وام ال  نصرو (ه ه)

  و مئ ثموع فاة نئام فئسعق وا العمى على الاةف(ه ه)

العميى عليى الاييةف ه  وإ  يئرام    ايرة إشيئرة إليى ااعيةاقام حعية آيي  النئقي  , ثيم رعتايم وكفييرام حعية ذليك ه ويظاير
  الل حعة الاةف عمى  شة العمى !والض

  فكررتام صئعق  العراب الاو  حمئ كئنوا يي. و (ه ه)

 يزا  علييى  الايوا   ن.يب عئقًي  ه فلييس ايو العييراب فق.يب , ولييس ايو الايالك فق.يب ه ولكني  كيرلك والايوا 
  العمى حعة ا يمئ  ه

  الر ن آمنوا وكئنوا  عقو  ه ه ونذينئ

لايم سييل:ئ  هللا  ويعكاي  ع وثميوع ه وا نيرار بايرا المصيرل المخييف المرايوب هالذولي  عليى مصيرل عيئ وتنعايت
  . مرية الرخ ال ترعة قوة وال يعصم من  حصن , وال  ًقت على م.عك ر

  مااة لخزخ وعراب الكفئر فت اخررة 24 - 20الراح ب الةرس

عليى سيل:ئ  هللا  ي:لعايم ا الًاير ,وقية كاي  لايم عين سيل:ئ  هللا فيت ف:يرة الكيو  ن وسيل:ئ  هللا فيت تيئري واخ 
شييئًئ مين سيل:ئ  هللا ه حعيى سيمعام و حصيئرام  منايئ فت ذوات  نف.ام , العت ال يملكو  منايئ شييئًئ , وال يعصيمو  

  المااوع , وتكو  عليام حع  الااوعب الموق  و لوعام ت:ي  هللا وتعصيام فت

و ليوعام حميئ  و حصيئرام ميئ  ئ وايئ شياة علييام سيمعام يقاير  عيةا  هللا إليى النيئر فايم  وزعيو  ه حعيى إذا وييوق
الرخ  ن:ق كل شت  وايو رلقكيم  ول ميرة , وإليي   هللا كئنوا يعملو  ه وقئلوا لذلوعامبلم شاةتم علينئ ? قئلواب ن:قنئ

ييرًا عليييم سيمعيم وال  حصيئركم وال  ليوعكم , ولكين  ننيعم    هللا ال يعليم ك  ياياة تر عو  ه ومئ كنيعم ت.يععرو    
م يوف لايم ه  فئلنيئر وذلكيم  ينكم اليرخ  ننيعم بيرأيم  رعاكيم , فكصيًقعم مين الخئسيرين ه فيإ  يصي روا . تعمليو   مميئ

  وإ  ي.ععع وا فمئ ام من المعع ين ه ه

وايم  وصيمو  حيكنام  . وت.يعذيب المفئ يكة الائقلي  فيت الموقي  العصييب ه وسيل:ئ  هللا اليرخ ت:يعي   يوارحام إنايئ
عليى آريرام وآريرام عليى  ولايم كيئلق:ي  ! إليى   ولايم ميئ مصيير  عيةا  هللا ? إنايم يقايرو  ويذمي  عيةا  هللا ه ف

وقيئق الق.يئب , إذا شياوع علييام ليم ييونيوا لايم فيت ح.يئب ه إ   ل.ينعام  حيئلايئ   ن ? إليى النيئر ! حعيى إذا كيئنوا
 ام و لييوعام تخييرى عليييام ,وقيية كئنييت تكييرب وتفعييرخ وت.ييعازف  ه وإ   سييمئعام و حصييئر  , تن:ييق معقييوعة ال
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 ني  ال  يراام وايم  ويظنيو   لرأايئ طئقعي  م.ع.يلم  , تيروخ عينام ميئ ح.ي وة سيرًا ه فقية ي.يععرو  مين هللا ه لع.يعذيب
 حصيئرام و سيمئعام و ليوعام ه وكييف وايت معايم  من  عخفو  بنوايئام , ويعخفو  حذراقمام ه ولم ييونوا لي.عخفوا

ميئ ح.ي وة م.يعورًا عين الخليق   معيين ه وعين هللا رب العيئلمين  تفضي  ت ذخ? بل كيف وات  حعئوام ?! وائ ا
!  

  للمفئ كة ح.ل:ئ  هللا الخفت , يول ام على  حعئوام فعل ت وت.عذيب ! يئ

 
 

َل َميرٍَّة َوِإَلْيي ِ َ نَ:يَق ُكيلَّ َشيْتٍ  َوُايَو َرلَ  الَّيِرخ ِلُذُلوِعِاْم ِلَم َشِاةتُّْم َعَلْيَنئ َقئُلوا َ نَ:َقَنئ هَُّ  َوَقئُلوا َوَميئ  (21) ُتْرَ ُعيو َ  َقُكيْم َ وَّ
يئ َتْعَمُليوَ  ) َيْعَليمُ  َ ْحَصئُرُكْم َواَل ُ ُلوُعُكْم َوَلِكن َ َننُعْم َ  َّ هََّ اَل  َواَل  ُكنُعْم َتْ.َعِعُروَ  َ ْ  َيْاَاَة َعَلْيُكْم َسْمُعُكمْ  مَّ ( 22َكِ ييرًا مِ 

يْن اْلَخئِسيِريَن ) ِبيَرأِ ُكمْ  ِرخ َ َننيُعمَوَذِلُكيْم َ ينُُّكُم الَّي َمْ يًوف لَُّايْم َوِإ  َيْ.يَعْعِعُ وا  َفئلنَّيئرُ  ( َفيِإ  َيْصيِ ُروا23َ ْرَعاُكيْم َفَكْصيًَْقُعم مِ 
َن اْلُمْعَعِ ينَ    (24) َفَمئ ُام مِ 

  وقئلوا لذلوعامبلم شاةتم علينئ ?(ه ه)

  فت غير موارأ  وال مذئمل ب ات تذ اام حئلقةيق  العت رفيت عليام فإذا

  قئلواب ن:قنئ هللا الرخ  ن:ق كل شت (?)

شيت  فايو الييوق  كيل ايو اليرخ  عيل اال.ين  ايت النئطقي  ? وإني  لقيئعر عليى    يذعيل سيواائ ه وقية  ن:يق  لييس
   عقة  وين:ق وي ين ه

  واو رلقكم  ول مرة وإلي  تر عو (ه ه)

  من قًضع  فت ااول وفت اارير هالمناك وإلي  المصير , وال مفر  فإلي 

  مئ  نكروة حئلعقول ه وارا مئ تقررة لام الذلوع ! وارا

  العذيبب الموق  تكو  حةي  الععليق من حيئي   قوال  حعئوام لام ه وقة تكو  تعقيًًئ على وقة

  ومئ كنعم ت.ععرو     يااة علييم سمعيم وال  حصئركم وال  لوعكم(ه ه)

  !  رعتم كم  نائ سعخرى علييم , ومئ كنعم حم.ع:يعين    ت.ععروا منائ لوكئ  يخ:ر بًئل فمئ

  ولكن  ننعم    هللا ال يعلم ك يرًا ممئ تعملو (ه ه)
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  ارا الظن الذئال ااثيم وقئعكم إلى الذقيمب ورةعيم

  وذلكم  نكم الرخ  ننعم برأيم  رعاكم فكصًقعم من الخئسرين(ه ه)

  يذت  الععقيب ااريرب ثم

  فإ  يص روا فئلنئر م وف لام(ه ه)

إني  الصي ر اليرخ  . الذيزا  لل.يخري  ! فئلصي ر اخ  صي ر عليى النيئر ن ولييس الصي ر اليرخ يعةًي  الفيرى وح.ين ييئ
   زاوة النئر قرارًا وم وف ي.و   ي  ال وا  !

  وإ  ي.ععع وا فمئ ام من المعع ين(ه ه)

مين وراقي  الصيف   ي:ليب  يرت العيئعة    اليرخ ي:ليب الععيئب عيئع انيئك ععيئب , وميئ عيئع انيئك معيئب ه وقية فميئ
  ال الصف  والروى الرخ يعقب الععئب ! . الععئب والروى حعة إزال   سًئب الذفئ  ه فئليوق يولق الًئب فت و  

  قرنئ  ال.و  وحرأام للقرآ  وعرابام  وق الةيئم  29 - 25الخئمسب الةرس

حيئإ ه فيئإ قية  ا يميئ  قليوأام , وايم حعية فيت اارض , ي.يعك رو  عينيياي  لايم كيرلك عين سيل:ئ  هللا فيت  ثيم
اانيس ,  زينيو  لايم ال.يو  , وينعايو  بايم  ومين قرنيئ  سيو  مين الذين -حمئ اطلي  عليى ف.يئع قليوأام  -قي  لام 

  عليام كلم  العرابب وحقت إلى مواكب الر ن كعب عليام الخ.را  ,

رليت مين قي لام مين الذين  قية بين   ة ام وميئ رلفايم , وحيق علييام القيول فيت  ميموقيضنئ لام قرنئ  فزينوا لام مئ )
  وا نس , إنام كئنوا رئسرين(ه ه

 نيوأام تقيوعام إليى  بيين كييف ايم فيت قًضي  هللا اليرخ ي.يعك رو  عين عًئعتي  ه وكييف    قليوأام العيت فلينظيروا
لايم كيل ميئ حيولام مين ال.يو  , ويق.ينو   زينيو  وي العراب والخ.ئرة وقة قيي  هللا و حضير قرنيئ   وسوسيو  لايم ,

و شية ميئ يصييب ا ن.يئ     يفقية إح.ئسي  حةيً  فعلي  وانقرافي  , و    . قيً  لام  عمئلام فال ياعرو  حميئ فيايئ مين
  . ح.نئ ومن فعل  ! فارة ات المالك  وارا او المنقةر الرخ  نعات عاقمًئ حئل وار شخص   رف كل شت  من

 
 

يئ َبيْيَن َ ْ يِة ِاْم َوَميئلَ  َوَقيَّْضيَنئ ينَ  َوَحيقَّ َعَليْيِاُم اْلَقيْوُل ِفيت ُ َميٍم َقيْة َرَليْت ِمين َقيْ ِلِام َرْلَفُايمْ  ُايْم ُقَرَنيئ  َفَزيَُّنيوا َلُايم مَّ اْلِذينِ   مِ 
نيِس ِإنَُّايْم َكيئُنوا َرئِسيِريَن ) َفَلُنيِريَقنَّ  (26) َتْوِلُ يو َ  آِ  َواْلَويْوا ِ ييِ  َلَعلَُّكيمْ اَل َتْ.يَمُعوا ِلَايَرا اْلُقيرْ  َكَفيُروا ( َوَقيئَل الَّيِر نَ 25َوا ِْ

ِ النَّيئُر َلُايْم ِفيَايئ َعاُر اْلُخْليِة  َ ْعيَةا  ( َذِليَك َ يَزا 27َ ْسيَوَ  الَّيِرخ َكيئُنوا َيْعَمُليوَ  ) َوَلَنْذيِزَينَُّامْ  الَّيِر َن َكَفيُروا َعيَراحًئ َشيِة ةاً  هَّ
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نيِس َنْذَعْلُاَميئ َتْقيتَ  الَّيَرْ نِ  ( َوَقيئَل الَّيِر َن َكَفيُروا َرأََّنيئ َ ِرَنيئ28َيْذَقيُةوَ  ) آَيئِتَنيئحِ  َ يَزا  ِحَميئ َكيئُنوا َنئ ِميَن اْلِذينِ  َوا ِْ  َ َويالَّ

َواَل َتْقَزُنيوا  َتَخيئُفوا زَُّل َعَليْيِاُم اْلَماَلِقَكيُ  َ الَّ هَُّ ثُيمَّ اْسيَعَقئُموا َتَعَني َرأَُّنيئ ( ِإ َّ الَّيِر َن َقيئُلوا29ِلَيُكوَنيئ ِميَن اْاَْسيَفِليَن ) َ ْقيَةاِمَنئ
ْنَيئ َوِفيت اْخِريَرِة َوَلُكيمْ  (30) َوَ ْحِايُروا ِحئْلَذنَّيِ  الَِّعيت ُكنيُعْم ُتوَعيُةو َ  َميئ َتْايَعِات َ نُفُ.يُيْم  ِفيَايئ َنْقيُن َ ْوِلَييئُوُكْم ِفيت اْلَقَييئِة اليةُّ

نْ  ( ُنُزالً 31ُعوَ  )َوَلُكْم ِفيَائ َمئ َتةَّ    (32َغُفوٍر رَِّحيٍم ) مِ 

وا نيس ه ق:يي  الخئسيرين )إنايم  الذين ام فت ق:ي  ال.و  ه فت اامم العت حق عليائ وعة هللا مين قي لام مين وإذا
  كئنوا رئسرين(ه

  :سل:ئ  من تزيين القرنئ  لام عفعام إلى مقئرأ  ارا القرآ  , حين  ح.وا حمئ  ي  من وكئ 

  ل الر ن كفروابال ت.معوا لارا القرآ  والووا  ي  لعلكم تول و (ه هوقئ)

 ثير القيرآ  فيت  موئلًي  كيئ   وصيت بايئ الك يرا  مين قيري   نف.يام ويويرو  بايئ الذميئاير ن وقية عذيزوا عين كلمي 
   نف.ام وفت نفوس الذمئاير ه

ويفير  بيين الوالية ووليةة  . حيئتام , ويف.ة ال ت.معوا لارا القرآ (ه فاو كمئ كئنوا  ةعو  ي.قرام , ويولب عقولام)
هللا بييين ا يمييئ  والكفيير , والاييةف والضييالل ه كييئ   حفرقييئ  , والييزوى وزو يي  ه ولقيية كييئ  القييرآ  يفيير  نعييم ولكيين

  بوشيذ  غير وشيذع  ه فكئ  او الفرقئ  ه تقفل ي.عخلت القلوب ل  , فال

  والووا  ي  لعلكم تول و (ه)

إليى الماييئترة , عنيية ميين   نعاييت ه ولكنيي  العذييز عيين الموا اي  حئلقذيي  والمقئرعيي  حئل رايئ  ,ماييئترة ال تلييق  وايت
  ي.عك ر على ا يمئ  ه

ويلويو  حئلصييئح  . القيرآ  كئنوا  لوو  حقصت اسفنةيئر ورسعم كمئ فعل مئلك بن النضر ليصرف النيئس عين ولقة
وغليب القيرآ  , اني  يقميل سير الوليب , إني   الرييئح والارى ه ويلوو  حئل.يذ  والر يز ه ولكين ايرا كلي  ذايب  عراى

  ! المً:لو   القق ه والقق غئلب مامئ  اة

  على قولعام المنكرة يذت  العاة ة المنئسبب ورعاً 

 عيةا  هللا النيئر , لايم فيايئ عار   يزا  فلنريقن الر ن كفروا عراحًئ شة ةًا , ولنذزينام  سو  الرخ كئنوا يعملو  ه ذليك)
  زا  حمئ كئنوا حآيئتنئ يذقةو (هالخلة ,  

ميئ بيين   ية ام وميئ  قرنيئوام ميئ نذيةام فيت النيئر ه وسيرعئ  ميئ ناياة حنيق المخيةوعين , الير ن زيين لايم وسيرعئ 
  رلفام , و غروام بارة المالك  العت انعاى إليائ م:ئفامب
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  لييونئ من ااسفلين ه , قةامنئالر ن كفروابرأنئ  رنئ اللر ن  والنئ من الذن وا نس , نذعلامئ تقت   وقئل

وذليك حعية الميواعة  .(ااسيفلين القنيق العنييف , والعقير  عليى االنعقيئقب )نذعلاميئ تقيت  قيةامنئ(ه )لييونيئ مين إني 
  والمخئعن  والوسوس  والعزيين !

  تًاير الم.عةيمين على الاةف وثوابام فت الذن  32 - 30ال.ئعسب الةرس

الير ن قئلوابرأنيئ هللا ,  . الم منيو   غرا  ه وانئك صل  ه صيل  النصي  واليوال  ه إنايمصل  ه صل  الوسوس  وا  ارة
إ  هللا ال يةيي  لاي ال  قرنيئ  سيو  مين الذين وا نيس ن  . الصيئل  ثيم اسيعقئموا عليى ال:رييق إليي  حئ يميئ  والعميل

 اليةنيئ   , ويعوليونام فيت القييئةعليى قليوأام اامين وال:مكنيني  , ويًايرونام حئلذني يفيضيو   إنميئ ييلي  بايم مالقكي 

  وفت اخررةب

و حاييروا حئلذني  العيت كنييعم  , تقزنييوا إ  الير ن قئلوابرأنيئ هللا ه ثيم اسييعقئموا ه تعنيزل علييام المالقكيي ب ال تخيئفوا وال)
زال مين ولكم فيائ مئ تاعات  نف.يم ولكم فيائ ميئ تيةعو  ه ني . اخررة توعةو  ه نقن  وليئوكم فت القيئة الةنيئ وفت

  غفور رحيم(ه

 
 

ِ َوَعِمَل َصئِلقًئ َوَقئلَ  َوَمنْ  مَّن َعَعئ ِإَلى هَّ يِ َئ ُ 33ِمَن اْلُمْ.ِلِميَن ) ِإنَِّنت َ ْحَ.ُن َقْواًل مِ   اْعَف ْ  ( َواَل َتْ.َعِوخ اْلَقَ.َنُ  َواَل ال.َّ

  (34َوِلتٌّ َحِميٌم ) َكَكنَّ ُ  ةٌ ِحئلَِّعت ِاَت َ ْحَ.ُن َفِإَذا الَِّرخ َبْيَنَك َوَأْيَنُ  َعَةاوَ 

شيعورًا فيت الضيمير , وسيلوكًئ  عليايئ على قول ب )رأنئ هللا(ه االسعقئم  عليائ حققائ وحةيقعائ ه االسيعقئم  واالسعقئم 
 مير وال شيك ك يير ه وع.يير ه ومين ثيم ي.يعقق عنية هللا ايرا  . فت القيئة ه االسعقئم  عليائ والصي ر عليى تكئليفايئ

 ووال اييم , ومييوعتام ه اييرة العييت ت ييةو  يمييئ حيييئة هللا عيينام ه واييم يقولييو   , المالقكيي  لك ييير ه صييقً ا نعييئق ا

فيت القييئة اليةنيئ وفيت   ولييئوكم الم منينبال تخئفوا ه ال تقزنوا ه  حاروا حئلذن  العيت كنيعم توعيةو  ه نقين اوليئقام
صيةيق  ميئ يعليم  ني  ي.يرة علمي  ورويعي  مين حظي  ل الصية ق اخررة ه ثم يصورو  لام الذن  العت  وعيةو  تصيوير

 ولكيم فيايئ ميئ تيةعو (ه ويزييةونائ لايم  ميئاًل وكرامي ب)نزاًل مين غفيور رحييم(ه  نف.يم المرتقبب)لكم فيائ مئ تاعات

  من عنة هللا  نزلكم إيئائ حموفرت  ورحمع  ه فكخ ن يم حعة ارا الن يم ? فات

  النئ قينمن صفئت الةعئة  36 - 33ال.ئح ب الةرس

إليايئ رسيول  ص هللا  ويو ي  ارا الاو  برسم صورة الةاعي  إلى هللا , ووصي  روحي  ولفظي  , وحة  ي  و عحي  ه ويخعم
وسييو   عباييم , وتييًذقام النكييير ه ليقييول  المييةعوين ل وكييل عاعييي  ميين  معيي  ه وكييئ  قيية بيية  ال.ييورة بوصيي   فييوة

  :اامور للةاعي بارا او مناذك مامئ كئنت
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الق.ين  وال ال.ييئ  اعفي   ت.يعوخ  قيواًل ممين ععيئ إليى هللا وعميل صيئلقًئ وقيئلبإننت مين الم.يلمين ! والومين  ح.ين )
وميئ  لقئايئ إال الير ن صي روا , وميئ  لقئايئ إال ذو  . حمييم حئلعت ات  ح.ن , فيإذا اليرخ بينيك وأيني  عيةاوة ككني  وليت

  ال.مي  العليم(ه نزف فئسععر حئإ , إن  او الاي:ئ  حظ عظيم ه وإمئ  نزغنك من

حمييئ  لفييت ,  واععزازاييئ الناييوض بوا ييب الييةعوة إلييى هللا , فييت موا ايي  العييوا ات اليينفس الًاييري  , و الاييئ , إ 
مصيئلقائ , وعليى مركزايئ اليرخ قيية  وعليى واسيعكًئرائ    يقئلبإنايئ كئنيت عليى ويالل  , وحرصييائ عليى شياواتائ

  . وا س تاةعة الةعوة إلى إل  واحة , كل الًار  مئم 

  الناوض بوا ب الةعوة فت موا ا  ارة الظروف  مر شئ  ه ولكن  شك  عظيمب إ 

  ومن  ح.ن قواًل ممن ععئ إلى هللا , وعمل صئلقًئ , وقئلبإننت من الم.لمين(ه)

ال.يمئ  ه ولكين مي   إليى كلم  الةعوة حينئر ات  ح.ن كلم  تقئل فت اارض , وتصعة فت مقةم  الكليم ال:ييب إ 
مع  اليرات ه فعصيً  اليةعوة رئلصي  و لييس  تعوارف  الصئل  الرخ يصة  الكلم  ن وم  االسع.الق و الرخالعمل 

  للةاعي  فيائ شك  إال الع ليغ ه

ا نكيئر ه فايو إنميئ  عقيةق  فيت على الةاعي  حعة ذليك    تعلقيى كلمعي  حيئ عراض ,  و ح.يو  ااعب ,  و حيئلعًذ  وال
  فاو فت الميئ  الةو ب . الر ي  ن وغيرة  عقةق حئل.يئ حئلق.ن  ه فاو فت المقئق 

  وال ت.عوخ الق.ن  وال ال.يئ (ه)

والصي ر والع.يئم  ,  ال.ييئ  مي  -كميئ ال ت.يعوخ قيمعايئ  -ل      يرع حئل.ييئ  , فيإ  الق.ين  ال ي.يعوخ  ثرايئ  وليس
إلييى الاييةو  وال قيي  , فعنقلييب ميين الذئمقيي   النفييوس واالسييععال  علييى ر ًيي  اليينفس فييت مقئبليي  الايير حئلايير ,  ييرع

  :اللين الخصوم  إلى الوال  , ومن الذمئح إلى

  اعف  حئلعت ات  ح.ن , فإذا الرخ بينك وأين  عةاوة ككن  ولت حميم(ه)

إلييى سيييين  ه  والوضييب اييرة القئعييةة فييت الوئل ييي  الوئلًيي  ميين القييئالت ه وينقلييب الايييئى إلييى وعاعيي  ه وتصيية 
  و   ائقج غئوب معًذ  مفلوت الزمئق ! فت لى كلم  طيً  , ون رة ائعق  , وأ.م  حئني والعًذ  إلى حيئ  ن ع

 
 

يْيَ:ئِ  َنيْزٌف َفئْسيَعِعرْ  (35) َعِظييمٍ  ُ َلقَّئَائ ِإالَّ الَِّر َن َصَ ُروا َوَمئ ُ َلقَّئَائ ِإالَّ ُذو َحظ ٍ  َوَمئ يئ َ نَزَغنَّيَك ِميَن الاَّ ِإنَّيُ  ُايَو  ِحيئإَِّ  َوِإمَّ
ِميُ  اْلَعِليُم )   (36ال.َّ
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زمئمي  , و ررتي  العيزة حيئ ثم  و فليت قوأل حم ل فعل  ازعاع  يئ ًئ وغضًًئ وتًذقًئ ومروعًا ه ورل  حيئ ة نائقييًئ , ولو
  ه

القيةرة ويروري   وايرة    تلك ال.يمئح  تقعيئى إليى قليب ك يير يع:ي  وي.يم  وايو قيئعر عليى ا سيئ ة واليرع ه غير
وليئن  حيس  ني  ويع  ليم يقعرمي  ,  . رايئ ه حعيى ال يصيور ا ح.يئ  فيت نفيس الم.يت  ويعفئً لعي تت ال.يمئح   ث

  ولم يين للق.ن   ثرائ إطالقًئ ه

المي منين عنايئ ه فكميئ  وفعني  ال.مئح  كرلك قئصرة على حئالت ا سئ ة الاخصي  ه ال العةوا  عليى العقييةة وارة
  حعى يقضت هللا  مرًا كئ  مفعواًل ه الص ر ه  وفت ارا فاو الةف  والمقئوم  حيل صورة من صورائ 

والعيواز  اليرخ  , والوضيب الةر ي  , عر ي  عفي  ال.ييئ  حئلق.ين  , وال.يمئح  العيت ت.يععلت عليى عفعيئت ال ييظ وايرة
ال  لقئايئ كيل إن.يئ  ه فايت فيت حئ ي   عظيمي  يعيرف معيى تكيو  ال.يمئح  ومعيى يييو  اليةف  حئلق.ينى ه ه عر ي 

  على عًئعة الر ن يقئولو   ي.عققو ب هللا كرلك حظ مواوب  عفضل ح إلى الص ر ه وات 

  ومئ  لقئائ إال الر ن ص روا , ومئ  لقئائ إال ذو حظ عظيم(ه ه)

و ليم يقيم لوضيً   غضيب عر ي  عئليي  إليى حية    رسيول هللا ص هللا ل وايو اليرخ ليم يوضيب لنف.ي  قيط ن وإذا إنايئ
  ب-  وقيل لكل عاعي  فت شخص - حة ه قيل ل  

  وإمئ  نزغنك من الاي:ئ  نزف فئسععر حئإ , إن  او ال.مي  العليم(ه ه)

فئالسيععئذة  . ال.يمئح  قية  نيزف ه وقية  لقيت فيت اليرول قلي  الصي ر عليى ا سيئ ة ه  و وييق الصيةر عين فئلوضيب
  ت  هالوضب , والنفئذ من ثور  السعوالل حئإ من الاي:ئ  الر يم حينئر وقئي  , تةف  مقئوالت  ,

مين   ين  يةرل  ويعيرف ريئلق ايرا القليب الًايرخ , اليرخ يعيرف مةارلي  وم.يئرأ  , ويعيرف طئقعي  واسيععةاعة , إ 
الايي:ئ  ه مميئ  لقيئة فيت طريقي  مميئ  نزغيئت الاي:ئ  إليي  , يقيو  قليب الةاعيي  إليى هللا مين نزغيئت الوضيب ه  و

    ير غضب القليم ه

منايئ مووي   الةاعيي  الينفس وعروأايئ و شيواكائ وشيعئبائ , حعيى   ليغطرييق شيئ  ه طرييق ال.يير فيت م.يئرب  إني 
  العو ي  ن ونق:  الةيئع !!!

  ا ن.ئ  وط يع  المووولبآيئت و عل  على الوحةاني  من الكو  واخفئ  54 - 37ال ئني ب الوحةة
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ْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْ.ُذُةوا َوِمنْ  ْمسِ  آَيئِتِ  اللَّْيُل َوالنََّائُر َوالاَّ ِ الَّيِرخ َرَلَقُاينَّ ِإ  ُكنيُعمْ  ِللاَّ َتْعُ يُةوَ   ِإيَّيئةُ  َواَل ِلْلَقَمِر َواْسُذُةوا ِإَّ
(37)  

الليييل والناييئر والاييمس :الكونييي  شييو   ة يية ميي  القلييب الًاييرخ فييت مذييئل الييةعوة ه   يية  حذوليي  ميي  آيييئت هللا اييرا
واميئ مين رليق هللا ه ويعقيب عليى عيرض ايرة  . هللا والقمير , وفيت المايركين مين كيئ  ي.يذة للايمس وللقمير مي 

فانيئك مين ايم  قيرب مينام إليى هللا يع ةوني  ه ثيم انيئك اارض كلايئ فيت  هللا اخييئت حيكنام إ  اسيعك روا عين عًيئعة
آيييئت هللا  فيت تعلقيى مين رأايئ القيييئة , كميئ تلقوايئ فليم  عقركيوا باييئ إليى هللا ه إنميئ ايم  لقيةو   وايت مقيئق ال ًيئعة

وينعقيل بايم إليى ماياة مين مايئاة  . حكعذميي  وني  , ويذئعلو  فت آيئت  القرآني  ن واو قرآ  عرأيت غيير مايوبالك
فيائ من ويع  وتقليب ون.ييئ  , وأييل ميئ فيايئ مين حيرهللا عليى  مئ الةيئم  ه ثم يعرض عليام  نف.ام عئري  حيل

 ه وتنعايت ال.يورة بوعية هللا سيًقئن     يقو   نف.ام من شر مئ يصي ائ عنية هللا ال الخير و زل من الضر ه ثم ام
رييب وشيك ه  مين عن آيئت  فت اخفئ  وفت  نف.ام حعى  ع ين لام  ن  القق , ويراب ميئ فيت قليوأام للنئس ييا 

  ه

  رضول المخلوقئت و وععوة إلى عًئعت  وعةق الارك ح  39 - 37ااولب الةرس

اليرخ رلقاين ه إ  كنيعم إييئة  و ت.ذةوا للامس وال للقمر ه واسيذةواومن آيئت  الليل والنائر والامس والقمر ه ال )
  تع ةو (ه ه

ولييو لييم يعلييم  . مًئشييرة اخيييئت معروويي  لءنظييئر ,  رااييئ العييئلم والذئاييل ه ولاييئ فييت القلييب الًاييرخ روعيي  واييرة
لعلميي  ه بينايئ وأيني  ايرا صيل   عميق مين المعرفي  ا الًايرخ  ا ن.ئ  شيئًئ عن حةيقعائ العلمي  ه ف ينائ وأين الكيئقن

 وف:رتي  وفت العكوين ه فاو منائ وات من  ه تكوين  تكوينائ , ومئعتي  مئعتايئ , , الف:رة االتصئل فت الناكة , وفت

ايزة وإعراك مًئشير لمن:قايئ  فيت ف:رتايئ , ونئموسي  نئموسيائ , وإلاي  إلاايئ ه ه فايو مين ثيم ي.يعق لائ حق.ي  العمييق
  العريق !

العيت تيرع عليي  مين طيول االفي   الوفلي  قرآ  غئلًئ بعو ي  القلب إليائ , وإيقئ ي  مين غفلعي  عنايئ , ايرةييعفت ال لارا
القيرآ  عني  , لينيعف   ة يةًا حييًئ يقظيًئ يعيئط  ايرا الكيو    يذلوايئ تئرة , ومن تراكم القوا ز والموان  عليي  تيئرة ه

  هحئلمعرف  القةيم  العميق  الذرور  مع  الصة ق , ويعذئوب

حئلايمس والقمير  الايعور مين صيور ا نقيراف تليك العيت تايير إليايئ اخيي  انيئ ه فقية كيئ  قيوق  ًيئلوو  فيت وصيورة
رالققي  ! فذيئ  القيرآ  لييرعام عين ايرا ا نقيراف   باى شعورًا منقرفًئ وئاًل  يع ةونامئ حئسم العقرب إلى هللا ح ًئعة

 إ  كنييعم تع يةو  هللا حقييًئ فيال ت.يذةوا للاييمس والقمير ه هويقيول لايمب . المةروليي  ن ويزييل ال يً  عيين عقييةتام

والقميير مييي لكم  والايييمس واسييذةوا و الييرخ رلقان(فئلخيييئلق اييو وحيييةة الييرخ  عو ييي  إلييي  المخلوقيييو    معييين ه)
   تع يةوة ه ويعيية الضيمير علياميئ م ن يًئ  ي.يعقق  عو ايو  إليى رئلقاميئ فعو ايوا معايم إليى الخيئلق الواحية اليرخ
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مين الكواكيب والنذيوق ن ويعقية  عينان حضيمير الم نيث العئقيل ليخلي   و رواتامئ ب)رلقان(حئععًئر  ن.امئمذموعئً 
  والعقل , ويصوران شخوصًئ ذات  عيئ  ! القيئة عليان

 زيية اييرا  و  يينقت ه  وليين اسييعك روا حعية عييرض ايرة اخيييئت , وأعيية ايرا ال يييئ  , فلين يقييةق ايرا  و  يي رر ن فيإ 
  م.عك ربفويرام يع ة غير 

  فإ  اسعك روا فئلر ن عنة رأك ي.ًقو  ل  حئلليل والنائر , وام ال ي.كمو (ه ه)

المالقكي  مين عًيئع هللا  غيير مئ  رع على القلب عنية ذكير )الير ن عنية رأك(المالقكي  ه ولكين قية يييو  انئليك و قرب
  المقرأين ن وال نعلم نقن شيئًئ إال الي.ير الضئيل ?!

   ولئك المنقرفو   ي.عك ر رأك ه وام  رف  و على ه وام  كرق و م ل ه ال ي.عك رو  كمئالر ن عنة  . ا ال 

 
 

  (38َوُاْم اَل َيْ.َكُموَ  ) َوالنََّائرِ  اْسَعْكَ ُروا َفئلَِّر َن ِعنَة َرأِ َك ُيَ.ًِ ُقوَ  َلُ  ِحئللَّْيلِ  َفِإ ِ 

لياًل ونائرًا )وايم ال ي.يكمو (ه ه  ت. يق  يفعرو  عن فت اارض ه وال يوعرو  حقرب ميئنام من هللا ه وال الضئلو  
  فت حةيق  الع وعي  و من الذمي  ?  عخل  فمئذا ي.ئوخ     عخل  من  ال اارض من

ايم عليى سي:قائ  العيت اارض العيت منايئ رر يوا وإليايئ يعيوعو  ه اارض - مايم العيت تقيوتام  -اارض  وانئليك
تقيي  رئشييع  و , واييت تعلقييى ميين  ةييي   اارض إال مييئ ت.يعمةة مناييئ ه ه اييرةنميئل تييةب وال طعييئق لاييئ وال شييراب 

  القيئةب

لمقييت الميوتت , إني    حيئايئ آيئت   نك ترف اارض رئشيع  , فيإذا  نزلنيئ عليايئ الميئ  ااعيزت ورأيت ه إ  اليرخ ومن
  على كل شت  قة ر ه ه

الميئ  عليايئ ه  نيزول رض انيئ ايو سييونائ ق يللقظ   ميئق عقي  العع يير القرآنيت فيت كيل مووي  ه فخايول اا ونق 
 سيًئب القييئة ه ذليك    ال.ييئ  اليرخ  عليى فإذا  نزلنئ عليائ المئ  ااعيزت ورأيت ه وككنميئ ايت حركي  شيير وصيالة

فذت  حئارض فت ارا المااة , شخصًئ من شيخوهللا الماياة  , ورعت  ي  ارة اخي  سيئ  راول وعًئعة وت. ي 
  المنئسً  ه ه وأئلقرك  لمنئسب, تائرك  ي  حئلاعور ا

  العع ير ب ارا انئ صفق  من كعئب "العصوير الفنت فت القرآ " عن العنئسق الفنت فت م ل ون.ععير

حكنائ)رئشيع (ه وقية  وميرة ع ير القيرآ  عين اارض ق يل نيزول الم:ير ه وق يل تفعقايئ حئلنًيئت , ميرة حكنائ)ائميةة(,"
  الصورتئ ب ائتئ  ع ير ه فلننظر كيف ورعتيفام الًع     ارا مذرع تنوي  فت الع
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  لقة ورعتئ فت سيئقين مخعلفين على ارا النقوب"

من تراب , ثيم مين ن:في   رلقنئكم ورعت)ائمةة(فت ارا ال.يئ ب )يئ   ائ النئس إ  كنعم فت ريب من الًعث , فإنئ "
ئق ميئ نايئ  إليى   يل م.يمى ن ثيم ونقير فيت اارحي لكيم , ثيم مين علقي  , ثيم مين مضيو  مخلقي  وغيير مخلقي  ه لن يين

مين  عيوفى , ومينكم مين  يرع إليى  رذل العمير , لكييال يعليم مين حعية عليم  ومينكم نخر يم طفياًل , ثيم لع لويوا  شيةكم ن
  . اارض ائمةة , فإذا  نزلنئ عليائ المئ  ااعزت ورأت , و ن عت من كل زوى بايج( ه وترف  شيئًئ ه

وال للقميير ,  للاييمس آيئتيي  الليييل والناييئر والاييمس والقميير ه ال ت.ييذةوارئشييع (فت اييرا ال.يييئ ب )وميين )وورعت
عنية رأيك ي.يًقو  لي  حئللييل والنايئر , وايم  فئلير ن واسذةوا و الرخ رلقان , إ  كنعم إيئة تع يةو  ه فيإ  اسيعك روا

  رئشع  , فإذا  نزلنئ عليائ المئ  ااعزت ورأت(ه اارض ال ي.كمو  ه ومن آيئت   نك ترف 

الذيو فيت ال.ييئ  ااول  إ  نة العكميل ال.يري  فيت اير ن ال.ييئقين ,  ع يين و ي  العنئسيق فت)ائمةة(و)رئشيع (هوع "
ائميةة(ثم تاعيز وترأيو وتن يت مين كيل زوى باييج ه وإ  )اارض  و حعث وإحيئ  وإرراى ن فممئ  ع.ق معي  تصيوير

اارض)رئشيع (فإذا نيزل عليايئ الميئ  ورايول وسيذوع ,  ع.يق معي  تصيوير  عًيئعة الذو فت ال.يئ  ال ئنت او  يو
  ااعزت ورأت ه

ال مقيل لايئ فيت  يو ال ًييئعة  اني  ثيم ال  زيية عليى االاعيزاز وا رأيئ  انيئ , ا نًيئت وا ريراى , كميئ زاع انييئك , ;
مين   لي  انيئك ه إناميئ تخييال  حركي  ليءرض حعية   ئ تيئ وال.يذوع ه وليم تذيى  )ااعيزت ورأت(انيئ للويرض اليرخ

  انئ , ا  كل مئ فت المااة  عقرك حرك  ال ًئعة , فلم يين من المقصوعة وارة القرك  اتراوعائ ه 

 
 
َعَليى  ِإنَّي ُ  اْاَعزَّْت َوَرَأيْت ِإ َّ الَّيِرخ َ ْحَيئَايئ َلُمْقِييت اْلَميْوَتى اْلَمئ  َوِمْن آَيئِتِ  َ نََّك َتَرف اْاَْرَض َرئِشَعً  َفِإَذا َ نَزْلَنئ َعَلْيَائ .
آِمنيًئ َ يْوَق  َييْكِتت اَل َيْخَفيْوَ  َعَلْيَنيئ َ َفَمين ُ ْلَقيى ِفيت النَّيئِر َرْييٌر َ ق مَّين آَيئِتَنيئ ( ِإ َّ الَّيِر َن ُ ْلِقيُةوَ  ِفيت39لِ  َشْتٍ  َقيِة ٌر )كُ 

ْكِر َلمَّئ َ ئ ُامْ ( ِإ َّ الَِّر َن َكَفُرو 40َحِصيٌر ) َتْعَمُلو َ  اْلِةَيئَمِ  اْعَمُلوا َمئ ِشْئُعْم ِإنَُّ  ِحَمئ   (41َلِكَعئٌب َعِزيٌز ) َوِإنَّ ُ  ا ِحئلرِ 

فيت الماياة حيركعام , ولكيت  المعقركين    تًقى اارض وحةائ رئشع  سئكن  , فئاعزت لعائرك العئبة ن المنئسب
لقركي  تعقيرك مين حولي  ه وايرا ليو  مين الةقي  فيت تنئسيق ا اا يزا  ال  ًقيى  يز  مين   يزا  الماياة سيئكنًئ , وكيل

  الا ه الا ه ; تقة ر المعخيل  ي.مو على كل

مين إحييئ  اارض  ويعخير إليى الينت القرآنيت فنذية    الععقييب فيت نائيي  اخيي  يايير إليى إحييئ  الميوتى , ونعيوع
  نموذ ًئ وعلياًلب

  إ  الرخ  حيئائ لمقيت الموتى , إن  على كل شت  قة ر(ه ه)
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كيرلك عليى القيةرة ه وماياة  وعلييالً  واتخئذة نموذ ًئ لاحيئ  فت اخريرة , فت القرآ  عرض م ل ارا المااة ويعكرر
ق يل     لميس العقيول , والقييئة حيين تنيً  مين بيين  القليوب القييئة فيت اارض قرييب مين كيل قليب , اني   لميس

 مين  قيرب إيقيئ  رفييًئ  نيً  فيت  عميئ  الايعور ه والقيرآ  يخئطيب الف:يرة بلوعايئ المنايئ  الموات , تيوحت حئلقيةرة

  . طريق

  تاة ة الملقة ن حئلعراب 40ال ئنتب الةرس

 لقيةو  فيت ايرة اخييئت  لمين ماياة ايرة اخييئت الكونيي  ذات ااثير الايعورخ العمييق يذيت  العنة ية والعاة ية و ميئق
  الظئارة الًئارة ن  ييفرو  بائ ,  و يوئل:و  فيائب

آمنيًئ  يوق الةيئمي  ه اعمليوا  ييكتت ن  لقيى فيت النيئر ريير ?  ق مينإ  الر ن  لقةو  فت آيئتنئ ال يخفيو  علينيئ ه  فمي)
  مئ شئعم إن  حمئ تعملو  حصير(ه

ميكروذو  حميئ  لقيةو  ,  وايم العاة ية ملفوفيًئ ولكني  مخييفب )ال يخفيو  علينيئ(ه ه فايم ميايوفو  لعليم هللا ه وي ية 
  عو  حئلموئل:  من ح.ئب النئس هيفل قة مامئ غئل:وا والعووا , وح. وا  نام مفلعو  من  ة هللا كمئ

تعييري  باييم , ورأمييئ  واييو يصييرح حئلعاة ييةب  فميين  لقييى فييت النييئر رييير  ق ميين يييكتت آمنييًئ  ييوق الةيئميي  ? ه ه ثييم
  الم منين آمنين ه مذت   نعظرام من ا لقئ  فت النئر والخوف والفزف , حئلمقئبل  إلى

مين  عيرك ليعميل فيلقية  ريوف ه إني  حميئ تعمليو  حصيير(ه ه وييئ اخي  بعاة ة آرر ملفوفب )اعملوا مئ شيئعم وتنعات
  فت آيئت هللا ه وهللا حمئ يعمل حصير ه

  كالق عن القرآ  وتنزيل  ونق  ش ائت الكفئر وةة 41ال ئلثب الةرس

ل مين ال  يةرل عليي  الًئطي , الذئنيب إلى الر ن ييفرو  حآيئت هللا القرآني  , والقرآ  كعئب عزيز قوخ منيي  وي.ع:رع
  قريب وال من حعيةب

وال مين رلفي  ه تنزييل مين   ةيي  الير ن كفيروا حئليركر لميئ  يئ ام , وإني  لكعيئب عزييز , ال يكتيي  الًئطيل مين بيين إ 
رأيك ليرو موفيرة وذو عقيئب  لييم ه وليو  علنيئة قرآنيًئ  إ  حييم حمية ه ميئ يقيئل ليك إال ميئ قية قييل للرسيل مين ق ليك ,

  عذمييت وعرأييت ? قييلبواو لليير ن آمنييوا اييةف وشييفئ  ه واليير ن ال   منييو  فييت  ! آيئتيي   عذمييًئ لقييئلوابلوال فصييلت
  واو عليام عمىً  ,  ولئك  نئعو  من ميئ  حعية ه , وقر آذانام

فيال  يركر الخ يرب )إ   . لايم  عقة  عن الر ن كفروا حئليركر لميئ  يئ ام ن وال  يركر ميئذا ايم وال ميئذا سييق  والنت
  ال  و ة وص   ن: ق عليائ وييئفئائ لاةة حائععائ ! فعلعم لمئ  ئ ام ه ه ه(ككنمئ ليقئلبإ الر ن كفروا حئلركر 
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 وتًايعائب الفعل   عرك النت ر ر)إ (ال يكتت ح  ويمضت فت وص  الركر الرخ كفروا ح  لعفظي  لرلك

 
 
نْ  اَل  ُسيِل ِمين42َحِميٍة ) َحِكيمٍ  َيْكِتيِ  اْلًَئِطُل ِمن َبْيِن َ َةْيِ  َواَل ِمْن َرْلِفِ  َتنِزيٌل مِ   َقْ ِليكَ  ( َمئ ُيَقئُل َليَك ِإالَّ َميئ َقيْة ِقييَل ِللرُّ

  (43ِإ َّ َرأََّك َلُرو َمْوِفَرٍة َوُذو ِعَقئٍب َ ِليٍم )

  . .(حمية وإن  لكعئب عزيز ال يكتي  الًئطل من بين  ةي  وال من رلف  ه تنزيل من حييم)

حيئلقق اليرخ تقيوق  ويعصيل الكعيئب ه وايو صيئعر مين هللا القيق ه يصيةل حيئلقق هللًئطل     ةرل عليى ايرا  و نى
  علي  ال.مئوات واارض ?

  الركر وإنئ ل  لقئفظو (ه نزلنئ يكتي  الًئطل واو عزيز ه مقفوظ حكمر هللا الرخ تكفل حقفظ  فقئلب)إنئ نقن و نى

ويذيةة فيت نصي  ه يذيةة  روحي  نيزل ليقيرة ه يذيةة فيتلارا القرآ  يذة  ي  ذلك القق الرخ نزل ح  , والرخ  والمعةبر
  وي:ًعائ وي ثر فيائ العكثير العذيب ه , الف:رة فت ح.ئط  وي.ر ه حقًئ م:مئنًئ ف:ريًئ , يخئطب  عمئ 

وفيت عال ي  للقليب  , نزولي  تنزيل من حييم حمية(ه ه والقيم   ئارة فيت بنئقي  , وفيت تو ياي  , وفيت طريقي ) واو
  مئ ي.عذي  القلب لقمةة الك ير ه القرآ  طريق ه وهللا الرخ نزل  رليق حئلقمة ه وفتالًارخ من  قصر 

ويذمي  اسيرة الن يوة  . ق لي   يرأط ال.ييئ  بيين القيرآ  وسيئقر اليوحت ق لي  ن وأيين رسيول هللا ص هللا ل وسيئقر الرسيل ثيم
, وتعصييل حيي  طريقاييئ وععوتاييئ ن   رواحاييئ وقلوأاييئ حيي  كلاييئ فييت نييةوة واحييةة تعلقييى ميين رأاييئ حيية  ًئ واحييةًا , تييرتًط

  وارف  عميق  الذرور , وعضو من  سرة عريق  قةيم  العئرياب شذرة ويقس الم.لم اارير  ن  فرل من

  مئ يقئل لك إال مئ قة قيل للرسل من ق لك ه إ  رأك لرو موفرة وذو عقئب  ليم(ه ه)

وتكيير ب واحيية ,  , الًاييري  ةًئل واحيية ميينوحييت واحيية , ورسييئل  واحييةة , وعقيييةة واحييةة ه وإنيي  كييرلك اسييع إنيي 
و سييرة واحييةة , وآالق واحييةة , وتذييئرب  , واحييةة واععراويئت واحييةة ه ه ثييم اييت حعية ذلييك وشيييذ  واحييةة , وشيذرة

  واصل ممةوع ه وطريق واحةة , واةف فت نائي  اامر واحة ,

ال.ئلكين فت طرييق سيئر  , قئب الةعوةشعور حئانس , والقوة , والص ر , والعصميم ه توحي  ارة القةيق  اص  خ
  صلوات هللا وسالم  عليام   معين ? -  ميعئً  فيائ من ق ل نوح وإبرا يم وموسى وعي.ى ومقمة وإروانام

وصيئحب اليةعوة  , وعةًئتايئ شيعور حئلكرامي  واالععيزاز واالسيععال  عليى مصيئعب ال:رييق وع رتايئ و شيواكائ و خ
  من بنت الًار   معين ? المخعئرة ال:ريق ام تلك العصً  يمضت واو ياعر    اسالف  فت ارا
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 ناييئائ اسييعقرار اييرة  عميقيي  حةيقيي ب )مييئ يقيئل لييك إال مييئ قيية قيييل للرسييل ميين ق لييك(ه ه ولكيين  خ آثيئر ائقليي  إنايئ
  القةيق  فت نفوس الم منين ?

  . وبمئ يصنع  ارا القرآ  , واو يقرر م ل ارة القةيق  الضخم  ويزرعائ فت القل وارا

  قيل للرسل وقيل لمقمة ص هللا ل رئتم الرسلب وممئ

  إ  رأك لرو موفرة وذو عقئب  ليم(ه ه)

ويقيرر عقيئب هللا  .  بيةاً  كيت ت.يعةيم نفيس المي من وتعيواز  ه  ي:مي  فيت رحمي  هللا وموفرتي  فيال  ييكس منايئ ذليك
  ويخائة فال يوفل عن   بةًا ه

  العواز  طئح  ا سالق ااصيل ه إن 

فيت العنيت وا لقيئع والذيةل  طريقعام ركرام بنعم  هللا عليام     عل ارا القرآ  عرأيًئ بل.ئنام ن كمئ ياير إلى  ثم
  والعقريفب

 
 

َلْت آَيئتُي ُ  َوَلوْ  اَل ُ ْ ِمُنيوَ   َوالَّيِر نَ  َوِشيَفئ  َوَعَرِأيتٌّ ُقيْل ُايَو ِللَّيِر َن آَمُنيوا ُايًةف َ َ ْعَذِميتٌّ  َ َعْلَنئُة ُقْرآنًئ َ ْعَذِمي ًئ لََّقئُلوا َلْواَل ُفصِ 
َكيئٍ  َحِعييٍة ) ُ ْوَلِئيكَ  ِفيت آَذاِنِايْم َوْقيٌر َوُايَو َعَليْيِاْم َعًميى َفيئْرُعِلَ  ِ ييِ  َوَليْواَل  اْلِكعَيئبَ  ( َوَلَقيْة آَتْيَنيئ ُموَسيى44ُ َنيئَعْوَ  ِمين مَّ

أِ َك َلُقِضتَ  ْنُ  ُمِرييٍب )َوِإنَّاُ  َبْيَنُامْ  َكِلَمٌ  َسًََقْت ِمن رَّ َوَميْن َ َسيئ  َفَعَلْيَايئ َوَميئ  َفِلَنْفِ.ي ِ  ( َميْن َعِميَل َصيئِلقئً 45ْم َلِفت َشكٍ  مِ 
ٍق لِ ْلَعِ يةِ    (46) َرأَُّك ِحَظالَّ

  ولو  علنئة قرآنًئ  عذميًئ لقئلوابلوال فصلت آيئت  !   عذمت وعرأت ?(ه ه)

 يقوليو بال ت.يمعوا لايرا  . ني  عرأيت يخئطيب ف:يرة العيرب بل.يئنامال يصوو  إلي  عرأييًئ , وايم يخيئفو  مني  ا فام
الععرويوا عليي   يضيًئ , وقيئلوا ليوال  يئ  عرأييًئ فصييقًئ   عذمييئً  القرآ  والووا  ي  لعلكم تول و  ه ولو  عل  هللا قرآنيئ

 ?! فايو الميرا حعضي   عذمييًئ وأعضي  عرأييًئ الععرويوا كيرلك وقيئلوا   عذميت وعرأيت   عيل مفصياًل عقيقيًئ ! وليو

  وا لقئع ه والذةل

وشييفئ  , فقلييوب  للميي منين العييت تخلييت ميين ورا  اييرا الذييةل حييول الايييل , اييت    اييرا الكعييئب اييةف والقةيقيي 
اليير ن ال   منييو  فقلييوأام م:موسيي  ال  فكمييئ الميي منين اييت العييت تييةرك ط يععيي  وحةيقعيي  , فعاعييةخ حيي  وتاييعفت ه

وعمىً  فت قلوأام ه وام ال  ع ينيو  شييئًئ ه انايم حعييةو   يةًا  , آذانام ر فتتخئل:ائ حائش  ارا الكعئب , فاو وق
  الكعئب واواتف ب ارا عن ط يع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ولئيك  نيئعو  مين  , ًً  قيلباو للير ن آمنيوا ايةف وشيفئ  , والير ن ال   منيو  فيت آذانايم وقير , وايو علييام عميى)
  ميئ  حعية(ه ه

فينايئائ إنايئ  ,  نفوسيام وفت كل بيئ  ه فنئس يفعل ارا القيرآ  فيت ا ن.ئ  مصةا  ارا القول فت كل زمئ  ويذة
ونيئس   قيل اييرا القيرآ  علييى آذانايم وعلييى  . حولايئ ويقييايئ إحييئ  ن ويصيين  بايئ ومناييئ العظيئقم فيت ذاتاييئ و يميئ

  ومئ توير القرآ  ه ولكن تويرت القلوب ه وصة  هللا العظيم ه . قلوأام , وال  زيةام إال صممًئ وعمى

  رسئل  موسى و سئس ال واب والعقئب 46 - 45الراح ب الةرس

ورع ذكيرام مين ق يل  الير ن إليى موسيى وكعئحي  واريعالف قومي  فيت ايرا الكعيئب ه يايير إليي  نموذ يًئ للرسيل ويايير
  الفصل فت ارا كل  فت  وق الفصل العظيمب ييو   إ مئاًل ه وقة   ل هللا حيم  فت ارعالفام , وسًقت كلمع    

  لفت شك من  مريب(ه ه وإنام لقة آتينئ موسى الكعئب فئرعل   ي  , ولوال كلم  سًقت من رأك لقضت بينام ,و )

و    ييةل النييئس  . الموعيوع سييًقت كلمي  رأييك     يةل الفصييل فيت قضييي  الرسيئل  ااريييرة إلييى ذليك اليييوق وكيرلك
  يعملو  , ثم يذئزو  على مئ يعملو ب

    فعليائ , ومئ رأك حظالق للع ية ه هعمل صئلقًئ فلنف.  ومن اسئ من

العًعي  الفرعيي  ه ولمين  م ية   ئ ت ارة الرسئل  تعلن رشة الًايري  وتضي  عليى كئالايئ عيب  ا رعييئر ن وتعلين لقة
  شئ     يخعئر )ومئ رأك حظالق للع ية( ه ه

  ممئ ارعت هللا ح  وشمول علم  ورزخ الكفئر فت اخررة 48 - 47الخئمسب الةرس

إلييى هللا وحييةة ,  وعلماييئ ا شييئرة إلييى اا ييل الم.ييمى , وتقرييير عييةل هللا  ييي  , يقييرر     ميير ال.ييئع  ئسييً وأمن
وذليك فيت ال:رييق إليى عيرض ماياة مين  . ويصور علم هللا فت حع  مذئالت  صيورة موحيي  تميس  عميئ  القليوب

  مائاة الةيئم  ي.كل  ي  الماركو  ويذي و ب

  إال حعلم  ه ويوق تض  تخرى من ثمرات من  كمئمائ , ومئ تقمل من  ن ى والإلي   رع علم ال.ئع  , ومئ )

 
 

ينْ  ِإَلْي ِ  يئَعِ  َوَميئ َتْخيُرُى ِمين َثَميَراٍت مِ  َ ْ يَن  ُ َنيئِع ِامْ  َوَميئ َتْقِميُل ِميْن ُ ن َيى َواَل َتَضيُ  ِإالَّ ِحِعْلِميِ  َوَييْوقَ  َ ْكَمئِمَايئ ُ يَرعُّ ِعْليُم ال.َّ
ين َوَولَّ  (47ُلوا آَذنَّئَك َمئ ِمنَّئ ِمن َشِايٍة )ُشَرَكئِقت َقئ ِقييتٍ  َعْنُام مَّئ َكئُنوا َ ْةُعوَ  ِمن َقْ ُل َوَ نُّوا َميئ َلُايم مِ   (48) مَّ

نَ.ئُ  ِمن ُعَعئ  اْلَخْيِر َوِإ  مَّ.َّ ُ  رُّ  اَل َيْ.َكُق ا ِْ   (49َفَيُ وٌس َقُنوٌ  ) الاَّ
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مين ق يل , و نيوا ميئ لايم مين   يةعو   ئك ميئ منيئ مين شياية ه وويل عينام ميئ كيئنوا  ين شيركئقت ? قئلوابآذني: نيئع ام
  مقيت(ه ه

اارحيئق غييب  فيت غييب غيئقر فيت ويمير المذايول ه وال ميرات فيت  كمئمايئ سير غيير منظيور , والقميل وال.يئع 
مئمايئ , واا ني  فيت ال ميرات فيت  ك  ععًي  كرلك م.عور ه وكلائ فيت عليم هللا , وعليم هللا بايئ مقييط ه وييراب القليب

العت ال تقصى ن ويعصيور اا ني  العيت ال يقصيرائ رييئل  ااكمئق  رحئمائ ه  راب فت  نًئت اارض كلائ  رقب
هللا حقةر مئ ي:يق الضمير الًايرخ     عصيور مين القةيقي  العيت لييس لايئ حيةوع  لعلم ! وترت.م فت الضمير صورة

  ه

  :م.عور  مئق ارا العلم الرخ ال  نة عن  رئف والالق:ي  الضئل من الًار , واقفًئ  ويعصور

  ويوق  نئع امب  ن شركئقت ?(ه ه)

  ? قئقلو   فت ارا اليوق الرخ ال يذةخ  ي   ةال , وال تقريف للكلم وال مقئل ه فمئذا ام انئ

   ذنئك مئ منئ من شاية ? ه ه:قئلوا

     ليس منئ اليوق من يااة  نك لك شريك ! ,  علمنئك

  نام مئ كئنوا  ةعو  من ق ل , و نوا مئ لام من مقيت(ه هوول ع)

 يي  وتليك  ميئرة الكيرب  ايم عئعوا يعرفو  شيئًئ عن ععواام ال.ئحق  ه ووق  فت نفوسيام    لييس لايم مخيرى مميئ فمئ
   ي  ه او المرال , الرخ  ن.ت ا ن.ئ  مئوي  كل  ن فال  ركر إال مئ

  الضرر والخير وتاة ة الكفئرموق  النئس من  52 - 49ال.ئعسب الةرس

و زعي  مين الضير  , الخيير او اليوق الرخ ال يقعئطو  ل  , وال يقعرسو  من  , م  شةة حرهللا ا ن.يئ  عليى ذلك
  عئطل  من كل تموي ب , سعئر ه ه وانئ يصور لام نفوسام عئري  من كل رعا  , مياوف  من كل

مين حعية ويرا  م.يع  ,  منيئ يي وس قنيو  ه وليئن  ذقنيئة رحمي ال ي.كق ا ن.ئ  من ععئ  الخير , وإ  م.ي  الاير ف)
ليت عنيةة للق.ينى ه فلنن يئن الير ن كفيروا حميئ  إ  ليقولنبايرا ليت , وميئ   ين ال.يئع  قئقمي  , وليئن ر عيت إليى رأيت

 نعمنيئ عليى ا ن.يئ   عيرض ونيكف حذئنًي  , وإذا م.ي  الاير فيرو ععيئ   وإذا عمليوا , ولنيريقنام مين عيراب غلييظ ه
  (ه هعري 
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رسيم يصيور تقل ايئ ,  . . رسيم عقييق صيئع  للينفس الًايري  , العيت ال تاعيةخ بايةف هللا , فع.يعةيم عليى طرييق إني 
حئل.يرا  , و زعاييئ مين الضييرا  ه ه رسيم عقيييق  واغعراراييئ وويعفائ , ومرا ايئ , وح اييئ للخيير , و قوعاييئ للنعمي  ,

  عذيب ه ه

يميل طلًي  ه وإ  م.ي   وال لي   يي  , مييرر لي  , ي:ليب الخيير لنف.ي ا ن.ئ  ال ي.يكق مين ععيئ  الخيير ه فايو م ارا
وتق:عيت حي  ااسيًئب وويئ  صيةرة وك ير  , فيرى الار ه مذرع مس ه فقة اامل والر ئ  و ن    ال مخيرى لي  وال

     ثقع  برأ  قليل  , ورأئط  ح  و يف ! ذلك ام  ن ويئس من رحم  هللا وقنط من رعئ ع  ه

واسيع:ئرة الرريئ  فوفيل عين  ;  ذاق  هللا من  رحم  حعة ذلك الضير , اسيعخفع  النعمي  فن.يت الاييرا ن.ئ  إذا  وارا
اخرييرة واسييعًعة    تكييو  )ومييئ   يين ال.ييئع   ون.ييت مصييةرة ه وقئلباييرا لييت ه نلعيي  حئسييعققئقت واييو عاقييم علييت !

ة ليييس ليي  , واييو  نكيير اخرييرة علييى هللا , ويق.ييب لنف.يي  مقئمييًئ عنيية  عييكلى قئقميي (ه ه وانييعفا فييت عييين نف.يي  فييراح
 لت ارا يظن  ن  لو ر   إلي  كئنت ل  و ئاع  عنةة ! )ولئن ر عت إلى رأت إ  وم   ييفر حئإ ه

 
 

يْعُ  َلَيُقيوَلنَّ  َوَليِئنْ  نَّيئ ِمين َحْعيِة َويرَّا  َم.َّ يئَعَ  َقئِقَميً  َوَليِئن رُّ ِ  َايَرا َ َذْقَنيئُة َرْحَميً  مِ  ِليت  ِإ َّ  ْعيُت ِإَليى َرأِ يتِليت َوَميئ َ ُ ينُّ ال.َّ
يْن َعيَراٍب َغِلييٍظ ) َوَلُنيِريَقنَُّام ِعنيَةُة َلْلُقْ.يَنى َفَلُنَن ِ يَئنَّ الَّيِر َن َكَفيُروا ِحَميئ َعِمُليوا نَ.يئ ِ  ( َوِإَذا َ ْنَعْمَنيئ َعَليى50مِ  َ ْعيَرَض  ا ِْ

يرُّ َفيُرو ُعَعيئ  يُ  الاَّ ِ ثُيمَّ َكَفيْرُتم ِحي ِ  (51) َعيِري ٍ  َوَنيكف ِحَذئِنًِيِ  َوِإَذا َم.َّ يْن  َمينْ  ُقيْل َ َرَ ْ يُعْم ِإ  َكيئَ  ِميْن ِعنيِة هَّ َ َويلُّ ِممَّ
  (52ُاَو ِفت ِشَقئٍ  َحِعيٍة )

  للق.نى(! واو غرور ه ه عنةقر يذت  العاة ة فت مووع  لارا الورورب عنةة

  فلنن ئن الر ن كفروا حمئ عملوا , ولنريقنام من عراب غليظ(ه ه)

الاير فيعخيئذل ويعايئوف ,  م.ي  ا ن.يئ  إذا  نعيم هللا علي باسيععظم وطويى ه و عيرض ونيكف حذئنًي  ه فكميئ إذا ايراو 
  ! عري  ويصور ويعضئ ل , ويعضرل وال يمل الضراع  ه فاو ذو ععئ 

وب اليرخ يعييرف عر  رئلقي  عقي  , و خ ت.يذيل للصيويرة فيت نفيس ا ن.يئ  والك ييرة ! إني  رئلقيي  اليرخ يصيف  ه  يي 
  إلى ال:ريق الم.عةيم ه ه فع.عةيم ه ه تاعةخ نف.  ه ويعرف  نائ تظل تةور فت ارة الةروب المنقني  , إال   

صيئنعو  إ  كيئ  ايرا  إذ  ايرة الينفس العئريي  مين كيل رعا  , الميايوف  مين كيل سيعئر , ي.يكلامبفمئذا  نيعم و ميئق
  تعروو   نف.يم لعئقً  العكر ب والاقئ ب وكنعم نالرخ تكربو  ح  , من عنة هللا , وكئ  ارا الوعية حقًئ 

  قلب ر  عم إ  كئ  من عنة هللا ثم كفرتم ح  ? من  ول ممن او فت شقئ  حعية ?(ه ه)
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  احعمئل ي.عقق االحعيئ  ه فمئذا  رروا انف.ام من وسئقل االحعيئ  ?! إن 

  للمري  والاك ومزيل  عال  على الققوعة حإوئف  آيئت  ة ةة فت اخفئ  واانفس  54 - 53ال.ئح ب الةرس

وفييت ذوات  - حعةقيير يفكييرو  ويق.يي و  ه ويعذيي  إلييى الكييو  العييري  ه ييايي  عيين حعيي  مييئ قييةر  ييي  ويييةعام
  من مقئع رب - نف.ام 

عليى كيل شيت  شياية ?  ال   ني  آيئتنئ فت اخفئ  وفت  نف.ام حعى  ع ين لام  ن  القيق ه  و ليم ييي  برأيك سنريام
  ي  من لقئ  رأام ه  ال إن  حيل شت  مقيط ه هإنام فت مر 

  ا يقئل اارير ه وإن   يقئل ك ير ه ه ه إن 

رفئيئ  نف.يام عليى ال.يوا   ومن    ي:لعام على شت  من رفئيئ ارا الكو  , -بنت ا ن.ئ   -وعة هللا ل ًئعة  إن 
القيق ه ايرا الية ن ه وايرا الكعيئب ه وايرا لايم  ني    ع يين ه وعيةام     يريام آيئتي  فيت اخفيئ  وفيت  نف.يام , حعيى

  لام ه ومن اصة  من هللا حة  ًئ ? يقول  المناج ه وارا القول الرخ

تليت ايرا الوعية ن  العيت صيةقام هللا وعيةة ن فكاي  لايم عين آيئتي  فيت اخفيئ  فيت ريالل القيرو  اارأعي  عاير ولقية
   ة ة ه عن وقوكا  لام عن آيئت  فت  نف.ام ه ومئ  زال ييا  لام فت كل  

وتفعقيت لايم مويئليق  . اخفيئ  ا ن.يئ  فييرف الًاير قية كايفوا ك ييرا  يةا منير ذليك القيين ه فقية تفعقيت لايم وينظير
  النفوس حئلقةر الرخ شئ ة هللا ه

  عرفوا  شيئ  ك يرة ه لو  عركوا كيف عرفوائ وشيروا لكئ  لام فيائ رير ك ير ه لقة

تئحعيي  للاييمس ه  صييويرة عييت كيئنوا يظنوناييئ مركييز الكيو  ه ه إ  اييت إال ذرةمنير ذلييك القيين     روييام ال عرفيوا
ورأميئ  -ط يعي   رويام وط يعي  شم.يام  وعرفيوا وعرفيوا    الايمس كيرة صيويرة منايئ فيت الكيو  مئيئت المال يين ه

  ط يع  كونام , إ  ص  مئ عرفوة !

 سيئس بنيئ  ايرا الكيو      ك ميئعة ه عرفيواالك ير عن مئعة ارا الكو  الرخ ي ياو   يي  ه إ  صي     انيئ وعرفوا
الكيو  كلي  مين إشيعئل ه ه فيت صيور شيعىبات     ايو اليررة ه وعرفيوا    اليررة تعقيول إليى إشيعئل ه وعرفيوا إذ 

  العت تذعل من  ارة ااشيئل وااحذئق !

ل نف.يي  وحييول حييو   ييةور الك ييير عيين كييوك ام ااروييت الصييوير ه عرفييوا  نيي  كييرة  و كييئلكرة ه وعرفييوا  نيي  وعرفيوا
  وعرفوا الك ير من المخ و  فت  وف . حئطن  الامس ه وعرفوا قئرات  ومقي:ئت  و نائرة ه وكافوا عن شت  من
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َ اَل  (53) َشيْتٍ  َشيِايةٌ اْلَقيقُّ َ َوَليْم َيْكيِ  ِبَرأِ يَك َ نَّيُ  َعَليى ُكيلِ   َ نَّ ُ  آَيئِتَنئ ِفت اْخَفئِ  َوِفت َ نُفِ.ِاْم َحعَّى َ َعَ يََّن َلُامْ  َسُنِريِامْ 

ن لِ َقئ  َرأِ ِاْم َ اَل ِإنَُّ  ِحُيل ِ  ِقيٌط ) َشْت ٍ  ِإنَُّاْم ِفت ِمْرَيٍ  مِ    (54مُّ

  الكوكب من ااقوات ه والمن ور فت  وة من ارة ااقوات  يضًئ ! ارا

ومينام مين ااعيةف فيئرتقى  . وحيةة النيواميس العيت تيرأط كيوك ام حيئلكو  الك يير , وتصيرف ايرا الكيو  الك يير وعرفوا
فوقيي  عيين  يئار العلييم ال  ععييةاة ه ولكيين  انقيرف مين معرفيي  النييواميس إليى معرفيي  رييئلق النييواميس ه ومينام ميين

قيية  ريرت عين طريييق العليم ت ييوب , وتعيرف  ني  القييق عين اييرا  , العلييم الًايري  حعية الضييالل والايروع مين  ييرا 
  ال:ريق ه

الذ.يم الًايرخ وتركيًي   عين غيوار الينفس حكقيل منايئ فيت  .يم الكيو  ه فقية عرفيواتكن فعوح العلم والمعرف  فت    ولم
و مراوي  , وغراقي  وتم يلي  , وعرفيوا عين  وو ئقفي  ورصئقصي  و سيرارة الايت  الك يير ه عرفيوا عين تكويني  وتركيًي 

  ال يصنعائ إال هللا ه روار    سرار عمل  وحركع  , مئ ييا  عن

معذاي  حايةة إليى ميئعة  كئنيت ًئ ه ه إني  ال   ليغ ميئ عرفيوة عين الذ.يم ه ا  العنئيي عين الينفس الًايري  شييئ وعرفيوا
ولكن  شيئ  قة عرفت تاير إليى فعيوح سيعذت   . وروح  ارا ا ن.ئ  وآلي   .م   ك ر ممئ كئنت معذا  إلى عقل 

  ه ه

   زال ا ن.ئ  فت ال:ريق ! ومئ

  القق(ه ه  ن  فئ  وفت  نف.ام حعى  ع ين لامهللا مئ  زال قئقمًئب )سنريام آيئتنئ فت اخ ووعة

 عذم  مين فذيئى  ا يمئ  اارير من الوعة قة حئنت طالقع  منر م:ل  ارا القر  حايل ملقوظ ه فموكب والا:ر
تعذمي  مين حعيية ه ذليك عليى اليرغم مين  و فيواى شعى ه وعن طريق العليم الميئعخ وحيةة يفية ك ييرو  ! وانيئك  فيواى

 -فيت المئويت ه ولكين ايرة المو ي  تنق.ير اخ  ه تنق.ير  الكوكيب ئ ي  العيت كيئعت تومير ايرامو   ا لقئع ال:
 انق.يئرائ وقة ال  عم تمئق ارا القر  العارين الرخ نقن  يي  , حعيى  يعم -المخئلف   الظواار على الرغم من  مي 

   و ييئع إ  شئ  هللا ه وحعى يقق وعة هللا الرخ ال بة    ييو ب

  أك  ن  على كل شت  شاية ? ه هلم يي  بر   و

  الرخ  ع:ى وعةة عن علم وعن شاوع ه واو

   ال إنام فت مري  من لقئ  رأام(ه ه)

  ثم يق  مئ يق  منام , ح. ب ارا الاك فت اللقئ  ه واو  كية ه ومن
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   ال إن  حيل شت  مقيط(ه ه)

   را و  عن لقئق  واو حيل شت  مقيط ? فك ن

  لعارو  ويلي  الذز  الخئمس والعارو  م ةو ًاح.ورة الاورف الذز  الراح  وا انعاى

  والوحةاني  وإشئرة إلى صفئت هللا و فعئل  والرسئل  المووول إثًئت الوحت 24 - 1ااولى  الوحةة
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