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 سورة البروج
  لها بإجماعهموهي مكية ك 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وِوِه    ََ َوٱلسََّمآِء َذاِت ٱْلبُوُروِج * َوٱْليَوْوِم ٱْلَمْوُعووِِ * َو
َْ ـَْبَ وووِوُ  ٱأ ْخوووُ وِِ * ٱلرَّووواِر َذاِت َوَمْشوووُهوِ  * َُِِووو

َهووووا ُِوُموووووِٰ * َوُهووووْم َعلَووووِ  َمووووا  ٱْلَوُِوووووِِ * ِ ْذ ُهووووْم َعَليوْ
ُهْم ِ الَّ ـَن يَوْفَمُلوَن  َُُهوِٰ * َوَما نَوَقُموْا ِمروْ بِٱْلُمْؤِمِريَن 

ِْ ٱْلَ ِميووووِ  * ٱلَّووووِ   لَووووُز ُمْلووووُ   ِْيوووو يُوْؤِمرُوووووْا بِٱللَّووووِز ٱْلَم
ِت َوٱأ ووِهيٰ  * ٱلسََّمووِووَِ ََ ووْ ء   ََ ْء  ْرِض َوٱللَّووُز َعلَوو  ُكوو

 لَوْم يَوَُوبُووْا ِ نَّ ٱلَِّ يَن فَوََوُروْا ٱْلُموْؤِمِريَن َوٱْلُمْؤِمرَوِوِ  مُومَّ 
َُ ٱْلَ رِيوووِ  * ِ نَّ  َُ َجَهووورََّم َوَلُهوووْم َعوووَ ا فَوَلُهوووْم َعوووَ ا
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وِر   ْْ ٱلَِّ يَن َءاَمُروْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّوِِلَ ِوِ  َلُهْم َجرَّوِوٰ  ََ
ِموون ََْ ََِهووا ٱالنْوَهووِوُر َذلِووَ  ٱْلَفووْوُي ٱْلَكِبيووُر * ِ نَّ َب ْووَ  

يُوْبِ  ُء َويُِميُ  * َوُهَو ٱْلَغُفوُر  رَبءَ  َلَشِ يٰ  * ِ نَُّز ُهوَ 
يووُ  * فَومَّوواٰ  لءَمووا يُرِيووُ  *  ِْ ُِوُِ * ُذو ٱْلَمووْرِل ٱْلَم ٱلْووَو
 ِْ رُووووِِ * ِفْرَعوووْوَن َوَمُمووووَِ * بَووو ُْ ُُ ٱْل َِ َحوووِ ي ُْ ـَََوووا َهووو
ٱلَّووووِ يَن َكَفووووُروْا ِفوووو  ََْكووووِ ي   * َوٱللَّووووُز ِموووون َورَ  ِِهووووْم 

ْْ ُهَو ُِوْرءَ  يٰ  * ِف  َلْوح  مَّْ ُفوظ  ُمِ يٰط * َب ِْ  اٰن َم
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 مقدمة الطبعة الثانية

بوو ابز  ال موو  هلل والصوواة والسووام علوو  رسووو  اهلل وعلوو   لووز ـو
 ومن وااله، ـما بم 

يسووووورني ـن ـِووووو م هووووو ا الكَووووواَ مووووورة مانيوووووة  لووووو  القوووووراء 
وبمووا اافووافات اليسوويرة،ِو  ، وال ارسووين موود َموو يات بسووي ة

حم  اهلل َموال  2014ام طبد ه ا الكَاَ ع ف ت طبماَز، ـو م َو
عل  ـنز وفقري لخ مة ِيرز وكَابز، وه ا الكَواَ المووجْ خوواطر 
بَهوووا وجممَهوووا مووون سلسووولة  فوووات  يمانيوووة فوووي سوووورة البوووروج، َر وِو
الم افرات في الَفسير الموفوعي الَي كرو  ـلقيهوا فوي جامموة 

ووو  كَبووو  بهووو ا الصووو ِ فوووي  ااموووام ـحمووو  بووون عرفوووان الشوووهي ، ِو
فووومن الم افووورات حوووو  عووو ة موفووووعات ـخووور ، وسوووَ بد  ن 

 َاء اهلل ِريبا،

َوووكر فةووويلة اأسوووَاذ الووو كَور خالووو  حسووون هرووو او   ـو
حفظوووز اهلل ورعووواه ر ووويأل راب وووة اأَِ ااسوووامي فوووي ِ ووور علووو  
ْاه اهلل خيرا وباِر فيز،  رعايَز واهَمامز ب باعة ه ا الكَاَ، فْ
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رجووووو موووون اهلل المووووول  ـن  يَقبووووْ مرووووا هوووو ا الْهوووو  المَوافوووود، ـو
ْان ال سوورات، يوووم ال يرفوود مووا  وال برووون،  ويْمووْ ذلوو  فووي ميوو
ْيووو  مووون اأعموووا  الملميوووة ِعوووو اهلل ـن يموووم نفموووز، ويوفقروووا للم ، ـو

 وال م  هلل ـوال و خرا، وبل  اهلل عل  الربي اأمي،
    

 مْي  الرحمن عَي  الر و 

 ِار الملوم اامام الرباني_ نير    

 1440ربيد اآلخر  /5
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ضيلة الشيخ سلماص العسيني الندوي فجاد بها  راعة )مقدمة 

 (عميد كلية الدعو  و عالم ، دارالولوم التابوة لندو  الولماء

ال موووو  هلل َر المووووالمين والصوووواة والسووووام علوووو  سووووي  
 المرسلين م م  و لز وب بز ـجممين، وبم 

فوإن سوورة البوروج مون السووور المكيوة ، الَوي ََ و   عوون 
بو ابز،  -بل  اهلل عليوز وسولم –مرحلة بمبة مر بها الرسو   ـو

حيووُ كووان هووو يَموورض أَوو  الووباء، واايوو اء الرفسووي والبوو ني، 
،  –بول  اهلل عليووز وسولم  –وكوان ـبوو ابز  مووا بوين مهْوور ومشووِر

رمةواء، وفوي ومم َ ومركْ بز، حَ  يلق  مورهم مون يلقو  فوي ال
وووة علووو  الرموووا  ال اميوووة، موووم  لفووول ال ووور ولهيووو  الشووومأل الم ِر
، ويوفد عليز ال ْر الثقيْ، ومرهم من يلق  بظهوره علو   يةَر
هووور  ،  لوووم ِو ال موووم المشوووَملة، فوووا َر فوووذ  ال بشووو مز يووو َو
سوووة وهمْيووة، يَظوواهر بهووا َووياطين اانووأل  وعوو وان، ووحشووية ِو

وغ رسووة، وبمقابووْ ذلوو  الغوواظ اأجوواي، فووي عرْهيووة وكبريوواء 



 
 

8 
 

ـمثلووة را مووة موون الب ولووة والفوو اء، والَةوو ية واالسووَماَة، والصووبر 
 والْل  ما يَ ير مرز ـولوا القوة والبأس،

فوووي هووو ه اأوفوووا  الشووو ي ة القاسوووية، الَوووي ََف ووور لهوووا 
ْ  هوو ه السووور واآليووات َقوو   شووي  لهووا الولوو ان، َروو ، َو القلووَو

لسوولوان أهووْ اايمووان، ِصوو  الْاِيوون والمموو بين، الَووي فيهووا ا
والمبوورة لموون اعَبوور، والمظووة لموون َوو كر، والوعيوو  لكووْ موون َْبوور 

كبووور، ولووووال سوووورة اهلل  مووووال  –َو الَوووي جوووور  بهوووا ِلووووم  -َبووواِر َو
بوو ابز  القةوواء القوو ر، بوواالبَاء والَم ووي  لمبوواِه المرسوولين، ـو
الميووووامين والَووووابمين لهووووم  لوووو  يوووووم الوووو ين، وسوووورة  مهووووا  ال غوووواة 

ال شوووور ِصووووة  ـو  والظلمووووة والْووووا رين لكووووانوا فووووي المَْبوووورين،
المافوووين، ول قووو  علووويهم فوووي لم وووة البصووور عاِبوووة المكووو بين، 
ولكوون ـَوو  الروواس بوواء اأنبيوواء مووم اأمثووْ فاأمثووْ، هكوو ا جوورت 
سووورة اأولوووين، ولووون َْووو  لسووورة اهلل َبووو يا، ولوووو لوووم يكووون اأمووور  
،  ك ل ، فمن يسوَ يد ـن يمصوي مون خلو  السوماء ذات البوروج

، موووون  ِووووام الشووووهِو علوووو  كووووْ مشووووهِو ، ـو وعووووين اليوووووم الموعووووِو
يسوَ يد ـن يَْبوور وي غو ، و ن ب شووز لشوو ي ، وهوو الوو   يبوو   
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 ، ويميوو ، وهووو الفمووا  لمووا يريوو ، الوو   ـخوو  الْرووِو فرعووون وممووِو
ْيووْ مقَوو ر َوو ي ، فموورهم موون ـرسووْ عليووز حابووبا، وموورهم  ـخوو  ع

ْ  عليز الصي ة، ومرهم مون ـغور،،، فكوم َركووا مون جروات  من ـن
 وعيون، وما بك  عليهم السماء واأرض وما كانوا مرظرين،

 ، ه ه السورة المظيمة الَي َق  ِصة ـب اَ اأخو ِو
ال ين حفورت لهوم ال فور واَوَمل  بوالريران، موم رمووا فيهوا أنهوم 
ْيوووووْ ال ميووووو ، وهوووووو مليووووو  السوووووماوات واأرض،   مرووووووا بووووواهلل الم

لوووون بقووو ره، مقيووو ون بقةوووا ز، والْبوووابرة وال غووواة عبيووو  لوووز، مكب
لكوورهم يَركووون يفَرووون المووؤمرين والمؤمرووات، يسوورحون ويمرحووون، 
ْـون، ي بسوونهم ويمو بون، كوأنهم  ويسخرون من الموؤمرين ويسوَه
، وبي هم مقالي  اأموور، و ذا بهوم حوين ي وين ال وين،  هم الملِو
يأخوو هم ملوو  الملووِو بغَووة فووإذا هووم مبلسووون، ويمسووهم الموو اَ 

ويخلوو ون فووي الْ وويم، وعر  وو  يقولووون لمالوو   لوويقا األوويم، 
 عليرا رب ، فيقو     نكم ما كثون،

ُْ الظّاِلُموَن ِ نَّموا يوُوَؤّخُرُهْم  َواَل ََْ َسَبّن الّلَز َغاِفًا َعّما يَوْمَم
لِيَوووْوم  ََْشووَخُ  ِفيووِز اأْبَصوواُر *  ُمْهِ ِموويَن ُمْقِرِمووي رُُءوِسووِهْم الَ يَوْرََوووّ  
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َُ  طَووْرفُوُهْم َوـَْفدِووَ َُوُهْم َهووَو ءٰ ِ لَووْيِهْم  َوـَنووِ ِر الرّوواَس يَوووْوَم يَووْأَِيِهُم اْلَمووَ ا
َِْعَوََووَ   ووْ   ِْ َِرِيوو   ّن   ْ فَويَوُقوووُ  الّووِ يَن  ََلُمووَوْا رَبّورَووآ ـَّخْرنَووآ ِ لَووَ  ـََجوو
ُْ َموووا َلُكوووْم ّمووون َيوَ  َِْسوووْمَُْم ّمووون َِوْبووو َْ ـََولَوووْم ََُكونوُوووَوْا ـَ ا    َونَوَّبِوووِد الّرُسووو

َوَسَكرَُْم ِفي َمَسوَِكِن اّلِ يَن  ََلُمَوْا ـَنُفَسُهْم َوََوبَوّيَن َلُكوْم َكْيوَ  فَوَمْلرَوا 
ِبِهْم َوَفَربْوَرا َلُكُم اأْمثَاَ    َوَِوْ  َمَكوُروْا َمْكوَرُهْم َوِعروَ  اللّوِز َمْكوُرُهْم 

َبا ُ  ِْ ُْوَ  ِمْرُز اْل  ،،،َوِ ن َكاَن َمْكُرُهْم لََِو

ِِ َوََوووَر  الْ  وورِِميَن يَوْوَمدِوو   ّمَقووّرنِيَن ِفووي اأْبووَفا ْْ َسووَرابِيُلُهم  ،ُم
َِِ وووَران  َوََوْغَشوووَ  ُوُجووووَهُهْم الرّووواُر  ّْ نَوْفوووأل  ّموووا  ،ّمووون  َِْ  اللّوووُز ُكووو ووو ْْ لَِي

 َِ   َكَسَبْ  ِ ّن الّلَز َسرِيُد اْلِ َسا

علوووو  سووووي  رسوووولز،  –َمووووال   –هوووو ه القصووووة يقصووووها اهلل 
ربيهوووووا، لل غووووواة  ْجووووورة َو وخووووواَم ـنبيا وووووز، لَبقووووو  عبووووورة وعظوووووة، وم

وعوووووو ا وبشوووووور ، وذكوووووور  للمووووووؤمرين الصووووووواِِين، و الظووووووالمين، 
الصوووابرين، وهوووي َر بووو  فوووي يومروووا علووو  الْبوووابرة وال غووواة الووو ين 
َووملوا  ذلوووهم، وعوو بوهم، ـو وواَ الروواس واسووَمب وهم، ـو ملكوووا ِر

صوووواريا والمَفْووورات،  نهوووم سووويلقون فووويهم الريوووران، بالقرابوووْ وال
 نفأل المصير، 
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ْيوووووْ الفافوووووْ الشووووويا مْيووووو   ْ  اهلل خيووووورا األ الم جووووو
 ذ َرواو  هو ه القصوة  -َوركوْ حفظز ربوز مون   -الرحمن الر و  

فكر فيهوا، وغواف فوي ب ارهوا، وفواي بو ررها،  أملها، َو َو برها، َو
بري ممانيها، وعرونها بوواالصرا  بوين ـبو اَ المقيو ة واا يموان، ـو

ْة والْوووا ،  هوووْ الكفووور وال غيوووانا، ـرجوووو ـن يَقبلهوووا َر المووو ـو
ويقبْ عليهوا عبواِه الصوال ون، ويمَبور بهوا الممَبورون، ويوَم  بهوا 
المَمظون، واهلل الموفو  والمموين، وال مو  هلل ـوال و خورا، وبول  

 اهلل عل  الربي و لز وب بز ـجممين،

 كَبز     

 سلمان ال سيري الر و      

 لكراؤ -ن وة الملماء       

 هو1435غرة ذ  ال ْة              
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 َوٱلسََّمآِء َذاِت ٱْلبُوُروجِ 

فةوويلة اأسووَاذ ِ/ مصوو ف  ال  ووان حفظووز اهلل ر وويأل  مق مووة [
 ]ِولة الكوي ،  -االَ اِ المالمي للمرظمات ال ابية

وموا  ،البروج َلميل عن خل  اهلل المظويم ونظاموز المْيو 
 ،ي ذلو  الب ور المظويم المسوم  الكووناأرض  ال نق ة بغيرة فو

ة حَوو  ـبووغر مخلووو، لووز مهمووة وطريوو  حيووا ،وكووْ خلوو  اهلل عظوويم
كوووْ هووو ا الكوووون ال يسوووَ يد ـن   ،يسووولكز برظوووام ِووو ره اهلل َقووو يراً 

فموا لهوؤالء المْورمين يرسوون هو ه  ،عوينيخرج من ـمر اهلل طرفة 
 .ال قيقة الكبر  مم يقاَلون ويقَلون المؤمرين بها

فوووووي هووووو ه القصوووووة يسوووووَخرج اهلل لروووووا الووووو روس وال كوووووم 
ة اهلل ـن وسوور ،والملووم، فيوو كر بووفاَز المليووة الْليووة وخلقووز المظوويم

ي افد ـهْ ال   عون حقهوم حَو  يقووم الرواس بالقسوط ويمسوكوا 
ونصر اهلل ماب  لمن جاه  في  ،ز فساِ لألرضي  الظالم فإن َرك

 .سبيلز
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المؤلوو  حفظووز اهلل ـن الرصوور يووأَي موون مواِوو  بووين وكمووا 
نَووووووا ،مَموووووو ِة  ِِ كمووووووا ِووووووا  َمووووووال   َْوَلَقووووووْ  َسووووووبَوَقْ  َكِلَمَُورَووووووا ِلِمَبا
 .(172-171)الصافات َن.ِ نوَُّهْم َلُهُم اْلَمْرُصوُروَن﴾ اْلُمْرَسِلي

ومد ـن نصور اهلل حابوْ ال م الوز فإنوز يربغوي للو عاة ـن 
بْ يراعوا َ رجز واسوَخ ام وسوا ْ الو عوة   ،ال يسَمْلوا حصولز

ْرو  الو خو   لو  المواجهوة المبكورة الَوي  كلها والصبر عليها َو
موالو سووء  هلها ِو ر اامكوان، َو يراِ مرها القةاء عل  ال عوة ـو
فهوووووم الْهووووواء بوووووالَمليم وال لوووووم والَووووو ري  المَوابوووووْ كمموووووْ 

 .الم رس المَْه  ل ابز

ْخوور ب الشووباَ والملموواء اأفافووْ وال موو  هلل فووإن اأمووة َ
ين اهلل بال كموووة والموعظوووة الووو ين ي سووورون الووو عوة ويمملوووون لووو 

 ،َ يرسووم ال ريوو  لهووم واهلل يصوو رمهمومثووْ هوو ا الكَووا ،ال سوورة
فالشووباَ يوورون ـنفسووهم ـنهووم ال ريوو  ن ووو المْوو  وهوو ا ال ريوو  

 ،فااَْاه هو عباِة اهلل وحو ه  ،ْهيْي َاج  ل  َ  ي  اَْاه َو
َء اْلَمواَلِميَن (  ْذ َِاَ  َلُز رَبُُّز ـَْسِلْم ِا  اهلل َمال  ) ِ  َِاَ  ـَْسَلْمُ  ِلَر
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وهووو ه المبووواِة ان لقووو  مووون اايموووان الووو   لوووز  . 131سوووورة البقووورة  يوووة 
حواوة َفووو، كووْ َووهوة م بوبوة ِووا  رسووو  اهلل بوول  اهلل عليووز و 

ِن . مون كوان اهللُ سلم  )ماٰ  من كنَّ فيز وجو  بهونَّ حواوَة اايموا
ْن ي و َّ   المورَء ال ي بُّوز  الَّ هلِل ورسولُز ـح َّ  ليوز ممَّوا سوواُهما . ـو

ْن يكرَه ـْن يموَِ فوي الكفوِر بمو  ـْن ـنقوَ ه اهللُ مروز ، كموا يكورُه  ، ـو
ـْن يُقووَ َي فووي الرَّوواِر( رواه مسوولم. فأبوو اَ الرسووالة هوو فهم هووو 

فهوم انَصوروا  ،ةواء علويهمحَ  لوو انَهو  ذلو  بالق نصر ِين اهلل
هم و بالثبوات علو  ال و  و طاعوة ربهوم حَو  الرهايوة،  بَبليغ ِعوَو
َء  ْْ ِ نَّ َبوووَاَِ  َوُنُسوووِك  َوَمْ يَووواَ  َوَمَمووواَِ  لِلَّوووِز َر ِوووا  َموووال   )ُِووو

فوايوا بالْروة ِار الخلو  و الكراموة و . و 162سوورة اأنموام  يوة ِميَن( ٱْلَموِلَ 
موووون مووووا  ـو جوووواه ـو غيرهووووا موووون  َخلوووووا عوووون كووووْ م موووود ِنيووووو 

الشهوات الَوي حورف عليهوا الموابثون، الو ين انَهو  بهوم الةوا  
 مووال   )ِ نَّ ٱلَّووِ يَن فَوََورُوووا لوو  الشووقاء و الموو اَ اأبوو  ، ِووا  اهلل َ

َُ َجَهوووورََّم َوَلُهووووْم  ْؤِمرَووووِوِ  مُوووومَّ لَووووْم يَوَُوبُووووواٱْلُمووووْؤِمِريَن َوٱْلمُ  فَوَلُهووووْم َعووووَ ا
َُ ٱْل َ  . ـنهوا ِووة و َوْاعة فوي القلو  ال 10سورة البروج  ية رِيِ ( َعَ ا
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يرالهووا  ال ـبوو اَ اايمووان الراسووا، فخلوو  اهلل ذكوورهم و جملهووم 
 .ِ وة حسرة للراس جميما

 كَبز              

 ِ/ مص ف  ال  ان 
 ر يأل االَ اِ المالمي للمرظمات ال ابية    
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 كلمة المؤلف

ال موووو  هلل حموووو  المووووؤمرين الصوووواِِين، حموووو  الموووواملين 
والصواة والسوام علو  سوي  المْاه ين، حم  الَا بين المابو ين، 

اأولين واآلخرين، م م  وعل   لوز وبو بز ومون َوبمهم باحسوان 
 ـما بم  ل  يوم ال ين، 

فوووإن اهلل جوووْ وعوووا خلووو  المووووت وال يووواة ليبلووووكم ـيكوووم 
ْ  كَبووز له ايووة البشوورية جمموواء،  نوو رسووْ رسوولز ـو ـحسوون عمووا، ـو

وو  موون الغووي وال وو  موون الباطووْ،  ـوفوول ممووالم اله ايووة وبووين الَر
والرووور، فموون  موون بوواهلل وكفوور بال وواغوت فقوو  اسَمسوو  بووالمروة 

 فأمز هاوية،،ه الومق ، ومن اسَ   المم  عل  اله   واَبد هوا
ووو   وبووواء بغةووو  مووون اهلل وموووأواه جهووورم  ،خسووور الووو نيا واآلخووورةِو

 وبدأل المصير،

و ن اايمان باهلل ورسولز وال عوة  ليز لويأل كلموة َقوا ،، 
ـو ـمرية ف س ، بوْ اايموان بواهلل  نموا هوو موورة علو  ال واغوت، 
وليا وووز، ونموووي للباطوووْ، فوووي كوووْ  وموووورة علووو  الووورفأل والشوووي ان ـو
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ْون  ممومن عصر ومصر،  ي َ م الصورا  بوين الموؤمرين الو ين يمَو
هم  بايمووووانهم، وبووووين الكووووافرين المسووووَكبرين الوووو ين يغَوووورون بقووووَو

ووووكَهم  ُهمْ  نَوَقُموووواْ  َوَمووواواهلل يقوووو    ا ، َو  بِٱللَّوووزِ  يُوْؤِمرُوووواْ  ـَن ِ الَّ  ِموووروْ
 ِْ ِْيووو ا ومووون هرووواِ ي َووواج اايموووان  لووو  بوووبر و سوووَقامة ٱْلَ ِميووو ِ  ٱْلَم

ووووووة وبووووور  ْيموووووة ِو فوووووا  ِوووووو  عووووون المقيووووو ة، وع ، امة، ِو وبووووومِو
ةووو ية وفووو اء، ولووويملم المؤمروووون ـن الرصووور حلووويفهم، وسوووبق    َو

لرا مون كلمة ربهم ـنهم لهوم المرصوورون، ِوا  َموال   ا ولقو  ـرسو
هم بالبيروووات فانَقمروووا مووون الووو ين ِبلووو  رسوووا  لووو  ِوووومهم فْووواؤ 

 ـجرموا، وكان حقا عليرا نصر المؤمرينا 

ووو  جووورت سووورة اهلل فوووي كونوووز ـنوووز يبَلوووي عبووواِه، ويميوووْ  ِو
الخبيُ من ال ي ، ويم   ال   من الباطوْ، كموا جورت سورَز 

يمهووووْ الكفووووار والمْوووورمين والمَوووواة المسووووَكبرين فووووي ـرفووووز، ـنووووز 
ويووووو رهم فوووووي طغيوووووانهم يممهوووووون، فَوووووراهم يصوووووولون ويْولوووووون، 

ـو هوووم  يسوووَكبرون ويقهووورون، و ذا بهوووم يوووأَيهم ـمووور اهلل بغَوووة بياَوووا
بمو  عوين، ويبقوون عبورة  افي و  بسواطهم، ويصوب ون ـمور  ،ِا لون

 ـليم َ ي ، رب  للممَبرين، و ن ـخ 
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وكَهم هم َو ومألهوم  فا يربغي ـن يغَر المسَكبرون بقَو
عووووانهم وكوووْ موووا لووو يهم مووون وسوووا ْ الظلوووم والَووو مير والفَووو  ، ـو

 ن  ويملوي لهوم  والب  ، واهلل يؤخرهم ليوم َشخ  فيز اأبصار،
 كي ه مَين،

، وكر  ـلق  م افرات في الَفسير الموفووعي فوي  ه ا
بوووو  الووو ين بْامموووة ااموووام ـحمووو  بووون عرفوووان  كليوووة الشوووريمة ـو
الشوووهي ، ومووون فووومن الم افووورات كانووو  هووو ه الخوووواطر حوووو  
حمو ه  كَبهوا، فأَوكر اهلل ـو بهوا ـو سورة البروج، وفقروي اهلل أن ـَر

 بووين ووووووووووووووووووووورا الصووووووووووـنووز وفقرووي لوو ل ، وسوومي  هوو ه الخووواطر بوووا 
هْ  واايمان المقي ة ـب اَ  سوورة فووء فوي وال غيوان الكفر ـو
 ا البروج

سوووم   يوووات ااحَووورام  ِوو م خوووال  الشوووكر والَقووو ير ـو ـو
والَبْيوووْ  لووو  فةووويلة الشووويا اأسوووَاذ الكوووريم سووولمان ال سووويري 

َ فروووووي و الرووووو و  الووووو   َوووووْمري  ْنوووووي لألعموووووا  الملميوووووة، ـو حف
سووأ  اهلل المووول  ـن يبوواِر فووي  بكلمووات ِيمووة لمق مووة الكَوواَ، ـو
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ـَووووكر اأسووووَاذ الوووو كَور كمووووا عمووووره ويرفوووود بووووز المبوووواِ والووووباِ،  
مصووو ف  ال  وووان حفظوووز اهلل الووو   كَووو  مق موووة طيبوووة للكَووواَ، 

ْ  اهلل خيوووورا الشوووويخين و فووواهلل ـسووووأ  ـن ي فظووووز ويبوووواِر فيووووز،  جوووو
 ن الفافلين عل  ه ا الَشْيد والم  ، الْليلي

خيووور ـسوووأ  اهلل ـن يَقبوووْ مروووي هووو ا الْهووو  المَوافووود  ـو
ْيوو  موون اأعمووا  الملميووة وخ مووة ِيرووز وكَابووز، وهووو  ويوووفقري للم
ولوووي الَوفيووو ، ولوووز ال مووو  ـوال و خووورا،، وبووول  اهلل علووو  الربوووي 

 اأمي.

 مْي  الرحمن عَي  الر و 

 لشهي جاممة اامام ـحم  بن عرفان ا

 ه1435ذ  ال ْة  /19
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 المدخل إلى الموضوع

ْة موون ا ْات الربانيووة،  ن هوو ه السووورة القصوويرة ممْوو لممْوو
بووو ، عووون الصووورا  الووو   يووو ور بوووين ـبووو اَ  َ كوووي لروووا ِصوووة

السووول ة وعبووو ة ال ووواغوت الْبوووارين الووو ين يَكبووورون فوووي اأرض 
بغيووووووور ال ووووووو  ويريووووووو ون فيهوووووووا علووووووووا وفسووووووواِا، وبوووووووين عبووووووواِ اهلل 
المسَةمفين ـب اَ اايمان والمقي ة، المقي ة الَي َسمو بهوم 
 لوو  عليوواء السووماء فيرظوورون  لوو  ال يوواة الفانيووة  الوو امرة ويةوومون 

ْان القسووط وبكووْ مووا عروو هم موون نفوويأل ، ويةوو ون بهووا لهووا الميوو
عقيوو َهم،  ََ وو   السووورة عوون الممركووة ال اسووومة  أجووْوغووا  

بووين عبوواِ الوورحمن المظلووومين المسَةوومفين المَوووكلين علوو  ربهووم 
ووكَهم، بين و  هم َو الممركوة وهو ه ـوليواء الشوي ان المغورورين بقوَو

وفسووواِهم و لمهوووم  َبووو ـ بغ رسوووة الْبوووارين المَكبووورين وعلووووهم
َرَهوي بالرصور الموؤير والفوَل المبوين ـن َلبوُ  ال  مم مواوفَكهم، 

لمبووواِ اهلل الووو ين لوووم يكووون لووو يهم  ال اايموووان الشووومول والمقيووو ة 
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مووا عروو هم أجلهووا ويقوواَلون فووي سووبيلها كووْ القويووة، فهووم يبوو لون  
بو  علويهم مون ال يَروايلون عرهوا ولوو  يَفانون ويسَميَون فيهوا،و 

ْ  الصوم الصواَ، ال يخوافون وال يهروون الم اَ  ْلو والركا  موا ي
ْعون  ْع  اغية واآلالم والمصوا   الفَن ال رغمواليسَكيرون وال يَ

ن، يثبَووون ـمامهووا ين م َسووبيعليهووا بووابر  يصووم ونفهووم الفَاكووة، 
و يموانهم الشومول، فَموِو السامية  مبَسمين حَ  َرَصر عقي َهم

س هوووو ه ال ا فووووة المظلوموووووة المةوووو ه ة الم كلوموووووة مرفوعووووة الوووووـر
كوون كلموة اهلل هوي  مسموعة الكلمة َملو   راَِهوا علو  الموالم، َو

  المليوووا، هووو ه هوووي ِصوووة حافووورها، وغابرهوووا، ِصوووة بووورا  يم ووو
وبوين الكواذبين، وال كموة  اِِينصوال   مون الباطوْ ويميوْ بوين ال

ْوجوووْ  )ولووووال ِفووود اهلل الرووواس بمةوووهم  مووون ذلووو   موووا ذكووور اهلل ع
ر فيهووا اسووم وبيوود وبوولوات ومسوواج  يوو كبووبما لهوو م  بوووامد 

نَصووار الخيوور علوو  الشوور والرووور اهلل كثيوورا( فالصوورا  فووي ال يوواة ال
علوو  الظلمووة والسووماِة علوو  الشووقاوة هووو ال يوواة، ليرَشوور الخيوور 
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مووت الرذا وْ  ويركم  الشور، َو يوي القويم  ومكوارم اأخوا، َو
َِوووْ ال شووورات السوووامة وال يوووات كموووا ـن وسفاسووو  اأخوووا،، و 

المقوووووواَر والسووووووبا  الةووووووارية حيوووووواة ل نسووووووان، يقووووووو  الشوووووواعر و 
ِكَور م م  اِبا    ااسامي المفكر 

ا ن ال يووواة الَوووي خلووو  عووون الصووورا  والثوووورة هوووي مووووت 
وفروووواء، أن حيوووواة اأمووووم وبقووووا هم بالصوووورا  والثووووورة والوووو م الثووووا ر 

هاا   المَ ف  في عرِو

ووا  ابوون الْوووي  فووي َفسووير سووورة البقوورة  ا وفووي ممروو  ِو
الكوام ِوووالن. ـحوو هما  ـن ممروواه  لوووال ـن اهلل يوو فد بموون ـطاعووز 
عموون عصوواه، كمووا ِفوود عوون المَخلفووين عوون طووالوت بموون ـطاعووز، 
لهلوو  المصوواة بسوورعة المقوبووة، ِالووز مْاهوو . والثوواني  ـن ممروواه، 
لوووووال ِفوووود اهلل المشووووركين بالمسوووولمين، لغلوووو  المشووووركون علوووو  
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اج  ِالوز مقاَوْ  وممرو   االرض، فقَلوا المسلمين، وخربووا المسو

 (1)"لفس ت االرض  لهل  ـهلها

ووا  السووي  ِ وو  الشووهي  رحمووز اهلل  هوو ا كلووز  ووراء"ِو

َلوو  القاعوو ة المامووة . . حاجووة المقيوو ة  لوو  الوو فد عرهووا  )ولوووال 
الروواس بمةووهم بووبما لهوو م  بوووامد وبيوود وبوولوات  اهلل ِفوود

  . ومساج  ي كر فيها اسم اهلل كثيرا(.

ْلوووووة للرهبوووووان  والصووووووامد والبيووووود  ،ـمووووواكن المبووووواِة المرم
والصوولوات ـموواكن  ، الصوووامد للرصووار  عامووة وهووي ـوسوود موون

 وهووي المبوواِة لليهووِو . والمسوواج  ـموواكن المبوواِة للمسوولمين .

خصيصوها لمبواِة اهلل  -كلها ممرفة لله م  ال  -عل  ِ اسَها َو
وال ي ميهوا  ،ـن اسوم اهلل يو كر فيهوا  الباطوْ يشوفد لهوا فوي نظور

المقيووو ة  حمووواة  ال ِفووود اهلل الرووواس بمةوووهم بوووبما . ـ  ِفووود
ويمَ ون عل  ـهلهوا . فالباطوْ  ،أع ا ها ال ين يرَهكون حرمَها 

                                                           

 (1/217( ياِ المسير من علم الَفسير )  1)
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يكو  وال يقو  عون المو وان  ال ـن يو فد بمثوْ القووة  ال مَوبْل
ـنز ال   ليقو  عو وان  ال   الَي يصو  بها ويْو  . وال يكفي

وو فد عرووز . وهووي ،الباطووْ عليووز   بووْ ال بوو  موون القوووة َ ميووز َو

 ن اهلل ) .....كلية ال ََب   ما ِام اانسوان هوو اانسوان   ِاع ة
 فقوو  ن اهلل ال ي وو  كووْ خوووان كفور(. يوو افد عوون الوو ين  مروووا

فمن للموؤمرين  ذن ـنوز هوو َموال  يو افد عورهم . ومون يو افد اهلل 
 وواهر حَمووا علوو  عوو وه . .  ،موون عوو وه  حَمووا ممرووو عرووز فهووو 

 ؟الْهواِ  علويهم وفويم  ذن يكَو  ؟ففويم  ذن يوأذن لهوم بالقَوا  
 ،والْهوو  والمشووقة  ،وفوويم  ذن يقوواَلون فيصوويبهم القَووْ والْوورح 

واهلل ِوواِر علووو  َ قيووو   ،والماِبووة ممروفوووة ؟واآلالم والَةوو ية
َةو ية وال ـلوم ،وال َِوْ وال  ، مشوقة الماِبوة لهوم بوا جهو  وال

ن هلل  ،ـن حكمووة اهلل فووي هوو ا هووي المليووا  والْووواَ ؟وال َِووا  ـو
البشوور مون َلوو  ال كمووة  ن ون ال ْوة البالغووة . . والو   ن ركووز

لوم  سوب انز ويظهور لمقولروا ومو اركرا مون َْاربروا وممارفروا ـن اهلل
وووز وحماَهوووا مووون االَرابلوووة ا الكسوووال    ،يوووِر ـن يكوووون حملوووة ِعَو

ْ  علويهم نصوره سوها هيروا  ،اسوَرخاء  فوي ن يْلسوونال ي موم يَرو
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لون لمِْر ـنهم يقيمون الصاة ،با عراء  القور ن ويَوجهوون  ويَر
وود علوويهم االعَوو اء    ، لوو  اهلل بالوو عاء   كلمووا مسووهم اأذ  وِو

لووا القور ن  ،يْو  ـن يقيمووا الصواة علويهم  نهوم   نموم ن يَر  ،ـو
ن يَوجهووا  لو  اهلل فوي السوراء والةوراء . ولكون هو ه  بالو عاء ـو

 نموا هوي  ; وحمايَهوا المبواِة وحو ها ال َوؤهلهم ل موْ ِعووة اهلل
مة ونز للممركة . وال خيرة الَي ي خرونها للمِو ِْو ْاِ ال   يَ  ، ال

والساح ال   ي مدرون  ليز وهوم يواجهوون الباطوْ بمثوْ سواحز 
ْي ون عرز ساح  (1)" واايمان واالَصا  باهلل قو الَ وي

عرووووو  اهلل للقووووووات الها لوووووة واأمووووووا  الووووووفيرة وال ِيموووووة 
ْن عروو  واأسوول ة الفَاكووة الموو مرة والْرووِو الم جْوو ة، فهووي ال َوو

موووون كوووووة هوووو ه المقيوووو ة القويووووة يرظوووور المبوووو  اهلل جروووواح بموفووووة، ف
هم  ِو الْبوابرة ال غواة المؤمن  لو  الو نيا كلهوا، فيور  الملو وجروِو

ِم  كسي  اأِمشة الفواخرة وعلقو  بهوا االسول ة، ومون  كأنهم
هم وكبريوووا هم ويسوووَخ  بمقوووولهم ونظووورهم،  هرالووو  يسوووَهين بقوووَو

 والَاريا ااسامي ياخر بروا د وب والت في ه ا الموفو ،
                                                           

  10/26( في  ا  القر ن  1)
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ا  السي  ِ   الشهي     ِو

واعو   ،حقوا   المقيو ة  ،السوورة القصويرة َمورض  ه ه" ِو
شد حولها ـفوواء ِويوة بميو ة  عظيمة ني . . ـموراالَصور اايما َو

عرهووووووا  َمبوووووور وراء المموووووواني وال قووووووا   المباَوووووورة الَووووووي ،الموووووو   
حيانوا كوْ كلموة فوي اآليوة  -نصوبها حَ  لَكاِ كْ  يوة  ـن  -ـو

 والموفوو مَراموي اأطوراي مون ال قيقوة .  عوالم َفَل كووة علو 

ـبو اَ اأخو ِو المباَر ال   ََ    عرز السورة هو حواِ  
 -فدة من المؤمرين السابقين علو  ااسوام  ـن . . والموفو  هو

لهم طغاة ِسواة  بأع اء ابَلوا -ِيْ  نهم من الرصار  الموح ين 
وو اِ عوون ِيوورهم  ،َووريرين  راِوهووم علوو  َووِر عقيوو َهم واالَر  ،ـو

مرموووووووووا بمقيوووووووو َهم فووووووووأبوا . فشوووووووو  ال غوووووووواة لهووووووووم َووووووووقا فووووووووي َو
وووو وا فيووووز الرووووار،اأرض ِو جماعووووة المووووؤمرين فموووواَوا  فيووووز وكبوووووا ،ـو
ا  عل  موـر  مون الْموو  الَوي حشو ها المَسول ون لَشوه  ،حِر

ولكوي يَلهو  ال غواة  ،ال ريقوة البشومة بهو ه الفدوة المؤمروة مصور 
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حريو  اآلِميوين المؤمرين )وموا نقمووا مورهم  ال  . ال ريو  بمشوه 
ْيْ  (1)(ال مي  ـن يؤمروا باهلل الم

اأخوو ِو فووي حقيقووة اأموور لووم يوو كروا  ال  فووإّن ـبوو اَ 
كمثووا  لل غيووان البشوور  اأرعوون ولووم يروووه بوو كرهم  ال كووأنموذج 
عابر ل الة االسَب اِ ال   يمارسز الكثيرون مون المَواة والْبوابرة 

و ال فوإّن ـبو اَ اأخاِيو  المشوابهة  ،عل  مّر ال هور والمصوور
، ّْ يمووووانوسوووو نة الظلووووم والْبووووروت كثيوووورون ، مَواجوووو ون فووووي كوووو

وهووووؤالء جموووويمهم حسووووبهم ذلوووو  اليوووووم الموعووووِو حيووووُ َوفوووود 
وهوؤالء جمويمهم حسووبهم  ،لمووايين القسوط فوا َظلوم نفووأل َويداا

ال كم الم   سوب انز حيوُ يقوَ  مون كوْ  والم ويروَقم مون كوْ 
القوور ن ذكوور القصووة كووأنموذج لكووْ ال وواالت  فووإن،  جبووار عريوو 

سوولية المب َلووين بهوو ه القصووة ، المشووابهة أخوو  المبوورة والمظووة ، َو
وع  المْرمين ، ب ات الوعي  ، وبق ر الْريمة   ! َو

                                                           

 ( في  ا  القر ن1)
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فالمقووووام لووووويأل مقوووووام سوووووِر ـو اسوووووَيماَ لكوووووْ حوووووواِ  
مّموووا ِووو  يفوووو، جريموووة هوووؤالء بمراحوووْ  -وموووا ـكثرهوووا  –الَووواريا 

  ! و نما هو مقام َ كير ووع  بما يِؤ  الغرض وكف 

وفوووي المصوووور ال وووو يُ كثووور ـبوووو اَ اأخاِيوووو  ب يووووُ 
فرووو  مدوووات الصووو   ِبوووْ ـن َسوووَوع  بموووا  َركسووور اأِوووام َو

 امبراطوريوووة الشووورـمريكوووا ِيووواِة فوووي فْووورا م الصوووليبيين ،جرا مهم
ْوواويت كووْ حوو وموون علوو  َوواكلَها  لقوو  ، فاِوو  كووْ َصووور ، َو

ِكو  ب ا راَهوا المماِوة  بب  ه ه ال ولة المْرمة جام نيرانها و
سوول َها الشووي انية  رابلهووا الَووي َبلووغ ينووةـو بمةووها ِرابووة المشوورة  ِو

وغوووْت بْ افلهوووا ـرض ، طروووان ـرض ـفغانسوووَان المسووولمةمووون اأ
ز وباِيَووز مدووات األوووي موون  الموورا، بموو  ـن ـفرغوو  فووو، حافووَر
القرابْ الفَاكة الَي ال َموري الَمييوْ بوين الكبيور والصوغير والو كر 
ِكووو  المسَشوووفيات علووو  رؤوس المرفووو  ولومووو   واأنثووو ل بوووْ 

َاع  الرع  والهلود المياه ِو م  خ وط  الكهرباء والهاَ  ـو
ة وانَهاِ كْ ُم ّرم وممرو    ! وسم   بالره  والسِر
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َُّ الروسوووووي وكوووووان ِبوووووْ عقوووووِو مووووون السووووورين  مثلهوووووا الووووو 
ْمووان يمووارس ـبشوود الموو و  برهووةالمَوووح  ، والوو    ووْ  ان موون ال

  ورا وووووز مايوووووين القَلووووو  وخلووووو ،والبغوووووي فوووووو، ـرض ـفغانسوووووَان
فوومافهم موون الْرحوو  وال ين، وحسوو  القووار  ـن يملووم ـن ـو ممووِو

موووا ـلقَوووز روسووويا علووو  ـرض الشيشوووان مووون القرابوووْ والريوووران يفوووو، 
عشووور مووورات موووا ـلقووواه ال لفووواء علووو  ـلمانيوووا الراييوووة  بوووان ال وووَر 

ومووا يفملووز اليهووِو فووو، ـرض فلسوو ين برعايووة اأمووم !! المالميووة
اي غيوور خوو لفاءهوواوبر اسووة ـمريكووا وحالشووي انية الصووليبية الكووافرة 

عل  كْ مَابد لمسلسوْ البغوي والظلوم المََوابد ال لقوات مرو  موا 
  ! يقَر من سَين عاماً 

فوووأ  مقارنوووة  ذاً بوووين َلووو  ال اِموووة الصوووغيرة الَوووي َوووول   
كبرهووا ـبوو اَ اأخوو ِو وبووين هوو ا الموو وان الشووامْ وال وورَو 

  الشمواء الَي ال يمري لها نظير عبر الَاريا  ؟

 



 
 

30 
 

 ما وِر في فةا ْ السورة  

ويز والبيهقي عون  خرج ابن الةريأل والر اس وابن مِر ـو
ْلووو  اوالسوووماء ذات البوووروجا بمكوووة ابووون عبووواس ِوووا   خووورج ، ن ـو

ـحم  ِا   ح مرا عبو  الصوم  حو مرا يريو  بون ـبوي سولم  حو مرا 
ْم عن ـبي هريرة ـن رسو  اهلل بل  اهلل عليوز وسولم كوان  ـبو المه

 ،لسوماء وال وار،اآلخورة بالسوماء ذات البوروج، وايقـر في المشاء 
حموو  والوو ارمي  خورج ال يالسووي وابون ـبووي َويبة فووي المصور  ـو ـو
بووووو ِاِو والَرموووو   وحسوووورز والرسووووا ي وابوووون حبووووان وال برانووووي  ـو
والبيهقووي فووي سووررز عوون جووابر بوون سوومرة  ـن الربووي بوول  اهلل عليووز 

السوووماء وسووولم كوووان يقوووـر فوووي الظهووور والمصووور بالسوووماء وال وووار، و 
 (1)ذات البروج

                                                           

خرجز نيراجد فَل الق ير للشوكا(  1)  ما  باَ الصاة، كَاَ   الَرم  ، ـو
  باَ االفََاح، كَاَ   الرسا يو  ،( 307) والمصر الظهر في القراءة في جاء

 (166/  2) المصر باة من اأوليين الركمَين في القراءة
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ا  في اَرح ـبي ِاِؤ للميري    ـن  ا سمرة بن جابر عن ِو
 والمصر الظهِر، في يقـر كان  وسلم عليز اهلل بل  اهلل رسو َ 

  االسورِ  من ون وهما( البُوُروج ذاتَ  والسماء( )َوال اِر،ِ  السَماءِ )
 و ح    ية عشرة سبد وهي ، مكية( وال ار، والسماء) -ل 

سد وما َان كلمة،  وسَون  ذات والسماء) حرفا، ومامون َو
سد وما ة  ية، وعشرون امرَان وهي مكية،( البروج  كلمات،  َو

ربمما ة ا  باح  ِا  ال  يُ وبه ا حرفا، وخمسون وممان ـو
 ذكر وكان الفْر، في يقـر ما ِون الظهر في يقـرا   المبسوط

  ية ـربمين رواية وفي سَين، رواية وفي  ية، خمسين الفْر في
 الَرم  ،  ـخرجز وال  يُ. البروج سورة ِ ر ذل  ِون وما
 ذات السَماء) َ والمصر الظهر في يقـر كان  ا  روايَز وفي

بههما( َوال اِر،ِ  والسَماء) ،( البُوُروج  " َعل ا  البروجا ِ ما  َو

 وال المكأل، عل  ِاِو ـبي رواية وفيَ  -َر  كما  -ا ال ار،
( ال ار،) اأول  الركمة في يقـر كان  ـنز ِاِو ـبي رواية من يفهم
ي ، عل  ي   ال الواو أن( البروج  )الثانية وفي ،  كان  بْ الََر
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 ـطو ا  البروجا  أن ،ا  ال ار،ا  ومانيا ،ا  البروجا  ـوال يقـر
 (1)ال ار،ا من

خرج  بل  اهلل رسو  ـن جابر عن مرصور بن سمي  ـو
 اسم سبل واب المشاء في بهم اِـر   لمماذ ِا  سلم و عليز اهلل
 سورة) ،يغش   ذا والليْ (اآلية اأعل  سورة) ،اأعل  رب 
 (2) البروج ذات والسماء (اآلية الليْ

ما ما ذكر ـبو  س ا، الثملبي في الكش  والبيان   ا  ـو
 ِا    ِا  كم   بن ـُبي عن عباس ابن عن جبير بن سمي  عن

 ذات والسماء(  ِـر من( )  وسلم عليز اهلل بل )  اهلل رسو 
ّْ  جممة يوم كْ  بم ِ اأجر من وجْ عْ اهلل ـع اه)  البروج  وك
  فهو موفو  .  (3) حسرات عشر ال نيا ِار في يكون عرفة يوم

                                                           

 3/467َرح ـبي ِاِؤ للميري   1

 (8/641ال ر المرثور ) (2)

ا  في الفَل 10/164(الكش  والبيان / ـبواس ا، الثملبي ) 3) (  ِو
 . ِ َلا البروج، ُسورَة َِورََـ  من   َِوْولز السماو  
 (3/1091) َمْوُفو 
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ا  ا اأحاِيُ الثابَة  فيا طرهوني بن ري، بن م م ِو
البروج ا وهو ي كر فةا ْ سورة القر ن و يات سور فةا ْفي 

ِْ  من كونهما  سو  فيهما َيء يصلَّ  لموال ار،   الم كورِ  المفص
 (1)( ،)  سورةِ  ب ايةِ  في فةُلز

 بنِ  واملةَ  عنا ِا  بمراسبة ذكر الفةا ْ لسورة ،مم 
 السبدَ  الَوراةِ  مكانَ  ـُع ي ُ ا )  اهلل رسو ُ  ِا َ  ِا  اأسقد
ِْ  وفةءل ُ ...  ال ءوا َ   (2)ا بالمفصَّ

ْمرية للسورة   المرحلة ال
ْل  اَفق  كلمة المؤرخين عل  ـن ه ه السورة  في ن

ْل  في ـوفا  عريفة وعصر الم ن والش ا    مكة المكرمة،ن
في حياة الرسو  بل  اهلل عليز وسلم، وحياة المماناة لثلة كريمة 

                                                                                                              
 

 1/41ا القر ن و يات سور فةا ْاأحاِيُ الثابَة في ( 1)

 اخر  ل  ال ْرات من والمفصْ، المل و ة   1/37( نفأل المص ر  2)
 لم سورة اخر  ل  ووس ز ،البروج سورة اخر  ل  ال ْرات من وطوالز القران
صاره ،يكن  (2/184ا َ فة اأحوذ  ) ن القر  اخر  ل  ِو
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 كونها  في وال مكيَها في خاي المن ـب ابز، ِا  اآللوسي  ا 
 ِبْ كالَي  باََمالها ِبلها لما مراسبَها ووجز  ية وعشرين امرَين
 القر ن بشأن الَرويز مد الكافرين  ووعي المؤمرين وع  عل 

 ـعلم وعا جْ ـنز ذكر لما سب انز ـنز الب ر وفي ،ِ ره وفخامة
 والمؤمرين وسلم عليز َمال  اهلل بل  اهلل لرسو  يْممون بما
 كالةَر  اأذ  من بأنوا  ـسلم من و ي اء والخ ا  المكر من

 ووفد الصخر و حماء بالشمأل وال ر، والصل  والقَْ
  الشرشرة ه ه ـن سب انز ذكر عليز يفَروه ـن يري ون من ـجساِ
  المم بين و ن ،بالرار يم بون فكانوا اأمم من َق م فيمن كان 
 ،ِيرهم عن يرجموا ـن مرمهم ما اايمان في الثبات من لهم كان
  من المؤمرين ع بوا ال ين فك ل  ،ملمونون ع بوهم ال ين و ن
ثبي  لقري  عظة السورة فه ه ،ِري  كفار  من يم بونز لمن َو

 (1) االمؤمرين
ْل  َه ي ا اخوة ـب اَ اأخ ِو  وممر  ذل  ـنها ن
سلية ل ياة المؤمرين المكلومة المْروحة الَي  من كفار ِري  َو

                                                           

  794/ 15( روح المماني 1)
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ة يات كبيرة في سبيْ  َماني من َ ا   ومصا   جبارة َو
 عقي َهم و يمانهم،

  المراسبات في السورة
ـما المراسبة بيرها وبين السورة الَي ِبلها وهي اانشقا، 

ل لفظا وممر ، كان فيها ذكر السماء وانشقاِز واأرض فهو واف
وم ها، مما ي   عل  ِ رة البار  جْ وعا، وه ه السورة َب ـ 
ب كر السماء ذات اأبراج والكواك  وم راَها الةخمة مما 

في سورة اانشقا، ذكر  خال  وكبرياءه، ووِرَوحي بمظمة ال
اه  البروج ذكر اليوم الال ساَ والمرض، وجاء في  ، َو موعِو

، وجاء  ، وهو يوم مْمو  لز الراس، وذل  يوم مشهِو ومشهِو
في اانشقا، ذكر ـب اَ الميمرة وكونهم مسرورين فرحين بما 
ب اَ الشما  ال ين سوي ي عون  ِ موا من اأعما ، ـو
الثبور والويْ أنفسهم، ويصلون سميرا، وذكر في سورة البروج 

ات لهم جرات َْر  من ـن المؤمرين ال ين عملوا الصال 
ن المَكبرين المْرمين ال ين فَروا المؤمرين  َ َها اأنهار، ـو
لهم ع اَ ال ري ، وخَم  سورة اانشقا، بقولز  )بْ ال ين  
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كفروا يك بون واهلل ـعلم بما يوعون، فبشرهم بم اَ ـليم( 
ِْ ٱلَِّ يَن َكَفُروْا ِف  ََْكِ ي   * وَ وخَم  سورة البروج بقولز  ) ٱللَُّز َب

 ( ِا  البقاعي   ِمن َورَ  ِِهْم ُمِ يطٰ 
ْاء الكافر وعقاَ المؤمن بثواَ َل  خَم لماا  واالسَه

 المكر من اأع اء يةمر بما ـعلم سب انز ـنز ذكر ـن بم  بز
وع هم لألولياء راأنكا من يرومون وما  وكانوا ي يقون، ال بما َو
 ِ روا من فَرة في واجَه وا الم اَ بأنوا  المؤمرين ع بوا ِ 
 َم   ل  ـلْؤوهم حَ  عليهم الَةيي  في وبالغوا مرهم، عليز
ة الباِ، في شم ال من اوغيره طال  ـبي  اأهْ ومفاِر

د بما ه ه ابَ ـ واأوالِ،  عل  َق مهم ممن الْبروت بأهْ ـِو
 المافين ـن ومملم ِ ماً، سب انز مرز اايقا  ذل  ـن مملم وجز

ن الرار، في الق ي  ل  هؤالء فمْ ما َْاويوا  اايمان ـهْ ـو
ثبيَهم المؤمرين لَسلية وذل  مبَوا، وعي  ، َو  الكافرين َو

وهيَهم فَيَهم َو  (1)اَو

                                                           

 8/375( نظم ال رر   1)
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ما المراسبة بيرها وبين الَي بم ها ) والسماء وال ار،(  ـو
فهو ـيةا وافل، حيُ ب ـت السورة ب كر السماء والرْم ، 
ََف  ب ايَها مد ب اية البروج لفظا، وجاء في سورة ال ار، 
ِولز  ن كْ نفأل لما عليها حاف ا وهو ممر  ِولز في سورة 

، بير  سورة البروج ـ اه  ومشهِو نز َِْ ـب اَ البروج   َو
، ال ين َكبروا في اأرض بغير ال  ، ونسوا اهلل  اأخ ِو
فأنساهم ـنفسهم، حَ  ِا  بمةهم  اما لكم من  لز غير ا 
فْملوا ـنفسهم ـربابا من ِون اهلل، وذكرت سورة ال ار، حقيقة 
خل  اانسان، افليرظر اانسان مم خل ، خل  من ماء ِاف ، 

ا وفيز وجز  خر ل نسْام يخرج من بين الصل  والَرا  
الموفوعي، وهو ـن البروج جاء فيها ِولز ا نز هو يب   ويمي ا 
 َارة  ل  ب ـ الخل  و عاَِز،وفي ال ار، َيذ من الَفصيْ ـنز  
كي  خل  اانسان من ماء ِاف  مهين، وهو ِاِر عل  بمثز 
و عاَِز كما ب ـ، وهو ِولز  ا  نز عل  رجمز لقاِرا ، ذكر في 

ا بيرما جاء في ال ار، ِولز سب انز  يوم  البروج االيوم الموعِو
َبل  السرا ر، فما لز من ِوة وال نابرا،  وجاء في ال ار، ِولز  
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ْ ا وبير  البروج   ابْ هو ِر ن  ا نز لقو  فصْ وما هو باله
مْي  في لوح م فوظا فهو القو  الفصْ الم فوظ المصون 

ْ ، وذكر في سورة البرو  ، ال   ليأل باله ج ح يُ الْرِو
ْات  ، ال ين ك بوا الرسْ واآليات والممْ فرعون وممِو
ن نوا حو   ه، ِو م وا ح ِو ب غواهم، وانَهكوا حرمات اهلل َو
ذاِوا المؤمرين بروي الم اَ،  الممابي واانكار للرسْ، ـو
ولكرهم في الرهاية مد كي هم ومكرهم ـخ وا من المرَقم 

حيُ ال يشمرون، وهو ِولز  الْبار، وجاءهم بأس اهلل بغَة ومن
كي  كي ا، فمهْ  في سورة ال ار، ا  نهم يكي ون كي ا ـو

 الكافرين ـمهلهم روي اا 
ما المراسبة بين فاَ ة السورة وخاَمَها، فقا   ـو
السيوطي في مراب  الم الد  اب    ب كر الساء ذات البروج 
وخَم  بوا لوح م فوظا وكاهما من عالم الملكوت، وفي ـو  

ا وفي  خرها اال   (1)واهلل من ورا هم م يطا سورة االيوم الموعِو

                                                           

 (80الم الد في َراس  المقاطد والم الد  للسيوطي )( مراب   1)
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ا  اامام الفخر الراي   ا  ه ه من المقصِو ـن اعلمِو
ب ابز(  وسلم عليز اهلل بل )  الربي َسلية السورة   ي اء عن ـو
 اأمم سا ر ـن بين َمال  ـنز هي الَسلية َل  وكيفية الكفار
 ومثْ فرعون ومثْ اأخ ِو ـب اَ مثْ ك ل   كانوا  السالفة
 مم،الَك ي  في كانوا  الكفار كْ  ـن بين بأن ذل  وخَم ،ممِو
 ، مُِّ يطٰ  َورَا ِِهمْ  ِمن َواللَّزُ  ِولز وهو  خر بوجز الوجز ه ا عق 
 الم فوظ اللوح في مثب  َيء ه ا ـن وهو مالثاً  وجهاً  ذكر
ْْ  ِولز وهو الَغيير ممَرد ي ٰ  ُِوْرءانٰ  ُهوَ  َب ِْ ي  فه ا  مَّ  ََر
 (1)االسورة

ْو  للسورة   سب  الر
ق  ذكر المفسرون هرا ِصَين   ِصة ـب اَ ل

صة الغام  ، واخَلفوا في َمييرهم، ِو الساحر الَي و اأخ ِو
  ذكرت في الص اح، ِا  ابن كثير 

ِو  اخَل  ـهْ الَفسير في ـهْ ه ه القصة من هم "
ْويو  فمن علي ـنهم ـهْ فارس حين ـراِ ملكهم َ ليْ َ

                                                           

 30/104( مفاَيل الغي   1)
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الم ارم فامَرد عليهم علماؤهم فمم   ل  حفر ـخ ِو فق ي 
فيز من ـنكر عليز مرهم واسَمر فيهم َ ليْ الم ارم  ل  اليوم 

فغل  وعرز ـنهم كانوا ِوما باليمن اََِْ مؤمروهم ومشركوهم 
مؤمروهم عل  كفارهم مم اََِلوا فغل  الكفار المؤمرين فخ وا 

وهم فيها  حِر نهم كانوا من ـهْ ال بشة ـوعرز ، لهم اأخاِي  ـو
ح هم حبشي  ،ـو

ا  الموفي عن بن عباس ) َِْ ـب اَ اأخ ِو   ِو
ا في  ِو ( ِا  ناس من بري  سرا يْ خ وا ـخ ِو الرار ذات الِو

ارا مم ـِاموا عل  ذل  اأخ ِو رجاال اأرض مم ـِو وا فيز ن
ب ابز وهك ا ِا   ونساء فمرفوا عليها ويعموا ـنز ِانيا  ـو

يْ غير ذل  ْاحم ِو  (1)االة اِ بن م
ْ ية الَي َْشم لبيانها  وال قيقة ـن ه ه القص  الْ
ْو ، بْ ال   ـن مماني  المفسرون ليس  لها عاِة بسب  الر

لقص  كلها ومثلها ـخر ، السورة َص ، عل  َل  المماني وا
ْو  السورة هو وجِو ذل  الْو الخان   السب  ال قيقي لر

                                                           

 5/822( ابن كثير  1)
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،ووجِو الم اوالت  ال   يَواف  مد جو ـب اَ اأخ ِو
ِ  المسلمين عن عقي َهم  ْعة المقي ة ااسامية ور ْع الْبارة ل
يرهم ممن كانوا عل  َاكلة ـب اَ اأخ ِو في الَم ي   ِو

ْل  ا لسورة َثبيَا لقل  الربي بل  اهلل عليز والركا  بالمؤمرين،ن
سلية أب ابز ال ين كانوا يواجهون أِس  الظروي  وسلم َو
روحهم، وه ا هو المِو  ال    والم ن ، وبلسما لْروحهم ِو
ْو  في كَابز   خَاره اامام ولي اهلل ال هلو  في بيان ـسباَ الر

 ا الفوي الكبيرا 
    سم السورة

يفية،كْ و ن ـسماء   وطي  يِا  الس السور َكون َِو
ي  السور ـسماء جميدـن  مب  ِو ا  اأحاِيُ من بالَِو

  (1)ا واآلمار
سمي  ه ه السورة ابالبروجا ابَ ا ها بقسمز سب انز ا 
والسماء ذات البروجا، وهي مراي  الكواك  السيارة في ـمراء 
سيرها، وكأن  سم السورة يلمل  ل  عظمة المقي ة اايمانية الَي 

                                                           

 1/186( ااَقان  1)
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سمو بهم  ََمال  بأهلها عل  فَن ال غاة المَْبرين الظالمين، َو
فد عل  َ ا   ال ياة،  حَ  يرَصروا َر بْ عل  ال ياة نفسها، َو

بهم  ل  ـوج السماء ال   يشري اانسان من ـبراجز  ل  ال نيا  
هون عر ه الَة ية بكْ َيء  كلها فيسَهين بكْ ما فيها، َو

 يَف  مد ب ايَها ورسالَها. افي سبيْ المقي ة واايمان، فإسمه
  اايةاح اللفظي

  البروج     مراي  الكواك  وم اراَها، ِا  الراغالبروج
 المخَصة لمرايلها السماء بروج سمي وبز برج،  الواح  القصور،

ا { البروج ذات والسماء  }َمال  ِا  بها،  َباِر  }َمال  ِو
ولز ،{بروجا السماء في جمْ ال    بروج في كرَم  ولو  }َمال  ِو
ن اأرض، في بروج بها يراِ ـن يصل {مشي ة  بروج بها يراِ ـو
ا  ـبوحيان  (1)االرْم  المراي  هي  والْمهور عباس ابن ِا  ِو
ا  ... ، المَر عرفَها الَي  هي   ومْاه  وال سن عكرمة ِو

ا . القصور يْ. الرْوم هي   ـيةاً  ومْاه  ال سن ِو    ِو

                                                           

ات القر ن ماِة   برج 1)  ( مفِر
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يْ. لظهورها بروجاً  سمي  ، الكواك  عظام  ـبواَ هي   ِو
 (1)السماء
َمال   َِْ اانسان ما   لمن ـَ  اللمن، كما في ِولز َِْ

 ـكفره،
  الش  المظيم المسَ يْ في اأرض، وجممز  اأخ ِو

ـخاِي ،ِا  البخار  عن مْاه  الش  في اأرض  وفا  
 وجمد غا  ، مسَ يْ اأرض في َ   واأخ ِوالراغ   
بْ ـخاِي ، اأخ ِو  ما  وهما اانسان، خ   من ذل  ـو
 لألرض، يسَمار والخ . والشما  اليمين عن اأن  اكَرفا
 (2) الوجز كاسَمارة  ولغيرها

  يوم القيامة باَفا، المفسرين ـو اليوم ال   يخرج اليوم الموعِو
الراس فيز من ـج امهم سراعا، ـو يوم َفاعة الربي بل  اهلل 

 عليز وسلم، كما في روح المماني

                                                           

 8/448( الب ر الم يط  1)
ات القر ن ماِة   خ  2)  ( مفِر
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اه  ومشهِو يْ    الشاه  هو اهلل والمشهِو يوم َو القيامة،ِو
ه  هم اأنبياء والمشهِو عليهم هم اأمم، مأخوذ من ِولز االش

َمال   )فكي   ذا جدرا من كْ ـمة بشهي  وجدرا ب  عل  هؤالء 
اه  َهي ا( وفيز ـِوا  كثيرة، ِا  اآللوسي   ـ  ومشهِو َو

 وما فيز المبمومين الخا   من وي ةره اليوم ب ل  يشه  ومن
 ِ  جْ و عْ اهلل فيكون والمْا   اأهوا  من فيز ي ةر
 و رهابا اليوم ل ل  َمظيما فيز وما القيامة بيوم سب انز ـِسم

  (1)المركريز
يْ    يْ  هما عرفة يوم والمشهِو الْممة يوم الشاه ِو ، ِو

ب ابها  الْوارح ـو
  ونقمَز الشيء نقم    ـ  عابوا وكرهوا، ِا  الراغ  نقموا 
ز  ذا  نقموا وما  }َمال  ِا . بالمقوبة و ما باللسانل  ما ،ـنكَر
 يؤمروا ـن  ال مرهم نقموا وما} [74/الَوبة]{ اهلل ـغراهم ـن  ال مرهم

                                                           

 30/86روح المماني لآللوسي (  1)
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  والرقمة. [59/الما  ة] اآلية{ مرا َرقمون هْ} ،[8/البروج]{ باهلل
 (1)المقوبة
   الم مِو في جميد اأحوا ، ال مي 
وهم بالرار ليفَروهم عن فَروا   الفَرة اابَاء واامَ ان، ـ  ـحِر

 لَظهر الرار ال ه   ِخا   الفَن ـبِْيرهم،ِا  الراغ   
َز اءَز، من جِو  ِا . الرار اانسان  ِخا  في واسَممْ ِر
وا} ،[13 /ال اريات]{ يفَرون الرار عل  هم يوم  }َمال  { فَرَكم ذِو

 نةْ  كلما  }ِولز ن و وذل  ع ابكم،  ـ  ،[14/ال اريات]
هم ا ب لراهم جلِو وا غيرها جلِو  ،[56/الرساء]{ الم اَ لي ِو
ولز ارة ،[46/غافر] اآلية... { عليها يمرفون الرار  }ِو  يسمون َو
 الفَرة في ـال  }ِولز ن و. فيز فيسَممْ الم اَ عرز ي صْ ما

ارة ،[49/الَوبة]{ سق وا { فَونا وفَراِ  }ن و االخَبار في َو
 ي فد فيما يسَممان ـنهما في كالباء  الفَرة وجمل  ،[40/طز]

كثر ممر  ـ هر الش ة في وهما ورخاء، َ ة من اانسان  ليز  ـو

                                                           

ات القر ن ماِة   نقم ( 1)  مفِر
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 /اأنبياء]{ فَرة والخير بالشر ونبلوكم  }فيهما ِا  ِو  اسَمماال،

35] (1) 
جبارين (   اأخ  بش ة، ومرز ِولز  )و ذا ب شَم ب شَم ب  

 وب  وحيُ،وعر  بصولة اأخ  والب   ِا  اآللوسي 
فاِم َةاع  فق  بالش ة ْوجْ ب شز وهو،َو  بالْبابرة ع
خ ه والظلمة  (2)اواأنَقام بالم اَ  ياهم سب انز ـو

ز مم ي ييز بم  الموت، ِا  يب   ويمي    يخل  ابَ اء بق َر
 مم ، ال نيا في ـوالً  يخلقهم ـ )  ويمي  يب  ء هو  نزالخاين  
 (3)( القيامة في بأعمالهم ليْاييهم الموت بم  ـحياء يمي هم
ِو ا  البخار  في الَفسير الِو ِ  ل  ـولياءه،ِو   الل ي  المَِو

ا  الخاين  افي الْامد الص يل  اال بي    ـ المْي ا ِو
يْ ، لهم الم   ه ـ  الم بَو ِو يْ ، وي بونز ـولياؤه يِو  ِو
يْ ، يغفر ـن ويِو يغفر ِ هو ِو  (4)ابالمغفرة ـوليا ز  ل  المَِو

                                                           

ات القر ن ماِة  (  1)  فَن مفِر

 30/86روح المماني لآللوسي (  2)
 7/231( َفسير الخاين  3)
 7/231َفسير الخاين (  4)
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 .ومالكز خالقز ـ   المرل ذو
 ِر ء)  المْي    المظيم الْليْ المَما ، ِا  الخاين المْي 
 الَمالي بفات من المْ  أن َمال  هلل بفة ـنز عل  بالرفد

ر ء. َمال  باهلل  ال يلي  ال وذل ،والْا   بالكسر المْي  ِو
 المرل بفة يملم ال  ذ المظيم للسرير ـ  للمرل بفة ـنز عل 

يْ َمال  اهلل  ال وعظمَز  ِيْ فق  بالمْي  فوبفز حسرز ـراِ ِو
 (1)ا اأجسام ـحسن المرل  ن

 اأنبياء عل  َْر وا ال ين الكافرة الْمو   الْرِو
ْياِة الرقصان والَ ري  م فوظ لوح   ـ  مصون من ال

ا  الخاين   ـنز عل  بالرفد ِر ء  م فوظ لوحا والَب يْ، ِو
 الَب يْ منم فوظ  القر ن ـن  يمري ام فوظا ، للقر ن نم 

ر ء ، والَ ري  والَغيير  للوح نم  ـنز عل  بالكسر م فوظ ِو
 َرسا ومرز ، الكَاَ ـم وهو الم فوظ باللوح يمري أنز

ْياِة من الشياطين من حف  أنز م فو اً  وسمي الكَ   ال
 الثملبي بإسراِ البغو  ورو  ، المرل يمين عن وهو ، والرق 

                                                           

 7/231َفسير الخاين (1)
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 ِيرز وح ه اهلل  ال  لز ال اللوح ب ر في  ن  ِا  عباس ابن عن
ّْ  باهلل  من فمن ، ورسولز عب ه وم م  ، ااسام ّْ  ع  وج
ا (  الْرة ـِخلز ، رسلز واَبد بوع ه وب ،  لوح واللوح   ِو

 بين ما وعرفز ، واأرض السماء بين ما طولز بيةاء ِرة من
فَاه ، والياِوت ال ر وحافَاه ، والمغَر المشر، ة ِو  ياَِو
لمز ، حمراء بلز بالمرل ممقِو سر وكامز ، نور من ِو  في ـو
 (1)ا بمراِه ـعلم َمال  واهلل مل  حْر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 7/232َفسير الخاين (  1)
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 الشرح ااجمالي للسورة
ِوِه    *َوٱلسََّمآِء َذاِت ٱْلبُوُروِج  ََ َوٱْليَوْوِم ٱْلَمْوُعوِِ * َو

َْ ـَْبَ ِوُ  ٱأ َُِِ ْخُ وِِ * ٱلرَّاِر َذاِت َوَمْشُهوِ  * 
َها ُِوُموِٰ * َوُهْم َعَلِ  َما  ٱْلَوُِوِِ * ِ ْذ ُهْم َعَليوْ

َُُهوِٰ *  يَوْفَمُلوَن بِٱْلُمْؤِمِريَن 
مال  بالسماء ذات  ب ـت السورة  بقسمز سب انز َو

الرْوم الها لة وبروجها وم اراَها الةخمة الَي َ ور فيها َل  
سمز سب ان ز باليوم المظيم الرْوم واأجرام الفلكية المظيمة،ِو

سمز جْ وعا بالشاه  هو  ت ال ري  فيز يوم القيامة ال   ، ِو
َباعهم ا لمشهِو والمشهِو ـ  الرسْ الشاه ين من كْ ـمة، ـو

 ـِسمن ن نَسأ  لم عليهم ال ين يشه ون ذل  اليوم الرهي ،
 ؟ لق  ـِسمال   سب انز به ه اأَياء الثامة؟ عل  ماـِسم 

ْ  الم اَ الش ي  بْرمهم، وعل  ـنز  سب انز للَأكي  بأنز سيْ
مثالهم من ورا هم  سيأخ  بظلمهم، وبأن هؤالء المْرمين ـو

ن ال ين ع بوا ا وه ا َأكي   سيم بون،لمؤمرين ع اَ ال ري ،ـو
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عل  هاِ وع اَ المْرمين المَْبرين ال ين مرز سب انز 
ْة باامم فأذاِوا عباِ اهلل المسَةمفين بروي  ـخ َهم الم

وهم بالرار ليفَروهم عن ِيرهم،  الم اَ والش ا   حَ  ـحِر
 ِْ ِْي ُهْم ِ الَّ ـَن يُوْؤِمُروْا بِٱللَِّز ٱْلَم ٱْلَ ِميِ  َوَما نَوَقُموْا ِمروْ

ِت َوٱأ ْء * ٱلَِّ   َلُز ُمْلُ  ٱلسََّمِووَِ ْرِض َوٱللَُّز َعَل  ُك
ِهي ٰ  ََ  ََْ ء  

بين َمال  ـن ال غاة الْبابرة المغرورين المَكبرين ال 
كبوه، ـو جريمة  يسَةمفون المؤمرين وال يرَقمون مرهم ل ن  اَر

ْيْ ال   لز مل  ا لسماوات  َِرفوها، سو  ـنهم  مروا بربهم الم
حا ، الم مِو ب اَز ولو لم ي م ه كْ واأرض، ال مي  في  

الْها ، فه ه جريمَهم الوحي ة الَي أجلها يسومونهم سوء 
الم اَ،مم ِا  َمال  انز هو َهي  عل  ما كان من ـمر المؤمرين 
ه ِ  ،ه ه لمسة َ مدن بها ِلَو المؤمرين َو ب اَ اأخ ِو ـو

 المَاة المَْبرين،
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ٱلَِّ يَن فَوََوُروْا ٱْلُمْؤِمِريَن َوٱْلُمْؤِمرَِوِ  مُمَّ َلْم يَوَُوبُوْا ِ نَّ 
َُ ٱْلَ رِيِ  * ِ نَّ  َُ َجَهرََّم َوَلُهْم َعَ ا فَوَلُهْم َعَ ا
ِر   ْْ ٱلَِّ يَن َءاَمُروْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّوِِلَ ِوِ  َلُهْم َجرَِّوٰ  ََ

 ْلَكِبيُر *ِمن ََْ ََِها ٱالنْوَهِوُر َذِلَ  ٱْلَفْوُي ٱ

ْا ز  وفي ه ه اآليات الكريمة بين سب انز ِاع ة ج
وع لز، لل ين ـساؤا السوء ولل ين ـحسروا ال سر  ويياِة، 

ة بمقابز يَوع  سب انز الكفار المْرمين عل  فملَهم الشريم
خ ه الش ي  وع اَ ال ري  ال   ـخره للمْرمين  األيم ـو

وهم بالرار ذات الِوَْاه ما فملوا بمباِه المؤمرين، فكما ـ ِو حِر
، و  هم اهلل برار الخلِو  ان، ومن ير  سوءا ال كما َ ين َي ِر

ما المؤمرون المسَةمفون المة ه ون ال ين ي ص   ال  سوء، ـو
مرارة ال ياة وببروا عل  ذاِوا  و ،مروا بالم ن والمماناة

ـراِوا حر  اآلخرة  أنهملهم ما يشاءون عر  ربهم،فالش ا   
ْاِهم ا ْ  كريم من َر رحيم، ف هلل في حرمهم، سي صلون عل  ن
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هم و ن خسروا في ِنياهم،  وجرات نميم، يرب ون في  خَر
 وذل  هو الفوي الكبير،

ِ نَّ َبْ َ  رَبءَ  َلَشِ يٰ  * ِ نَُّز ُهَو يُوْبِ  ُء َويُِميُ  * 
يُ  * فَومَّاٰ   ِْ ُِوُِ * ُذو ٱْلَمْرِل ٱْلَم َوُهَو ٱْلَغُفوُر ٱْلَو

 َما يُرِيُ  * لء 

ََ    ه ه اآليات الكريمة عن ب شز الش ي  ال   
ز عل  االنَقام من الظلمة  ال يِر عن القوم المْرمين، وعن ِ َر
ز عل  الخل  واابَ اء والبمُ وااحياء،  الْبابرة، وعن ِ َر
نز ال يغفْ عن عباِه، و ذا ـراِ َيدا فا راِ لقةاءه،وهو لكْ  ـو

ع ابز الماجْ عن الظالمين فل كمة  َأخر  الم بالمرباِ، و ن
، ال يْيرهم جهرم اليوم المشهِو الموعِو يملمها، فمصيرهم في

 فيز مْير،
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 ِْ ُروِِ * ِفْرَعْوَن َوَمُموَِ * َب ُْ ُُ ٱْل َِ َحِ ي ُْ ـَََا َه
ٱلَِّ يَن َكَفُروْا ِف  ََْكِ ي   * َوٱللَُّز ِمن َورَ  ِِهْم 

ْْ ُهَو  يٰ  * ِف  َلْوح  مَّْ ُفوظ  ُمِ يٰط * َب ِْ   .ُِوْرَءاٰن َم

وخَم  السورة ب كر الرموذج الَ بيقي لب   اهلل 
عوانز،  ز ـو ، وال اغية فرعون ال   ب ر بقَو الْبار من الْرِو
ه في اأرض ـهلكز اهلل وجملز عبرة و ية لمن  فس  هو وجرِو ـو

هم فقالوا من ـَ  مرا ِوة، وكثير  خلفز، وممِو ال ين  غَروا بقَو
فانَصر ال   وان حر  من كانوا عل  َاكلَهم، ِصمهم اهلل،
ريمَز و  هلز، و نصر الباطْ ويه ، وعصم اهلل كَابز َو َل  ِيرز ـو

رَهي الممركة  هي َكون ِا ما نهاية الصرا  بين ال   والباطْ، َو
بانَصار عباِ اهلل المؤمرين عل  ال غاة الْبارين، ِا  سب انز  

لمباِنا المرسلين،  نهم لهم المرصورون،  ولق  سبق  كلمَراا
ا  َمال  او ن جر نا لهم الغالبون كَ  اهلل أغلبن ـنا ا، ِو
ْيْ  اورسل   ن اهلل لقو  ع



 
 

54 
 

 َرح لم اور السورة

   واليوم الموعِو  القسم باأفاِ والرْوم

مال  في م لد ه ه السورة ما   لق  ـِسم سب انز َو
سم بيوم القيامة ِسمات  ِسم بالسماء ذات  ْاهرة، ِو الرْوم ال

ال   يقوم الراس فيز لَر المالمين،و ال يرفد فيز ما  وال برون، 
سم بالشاه  والمشهِو ، واخَلف  اِوا  الملماء في ممر  ِو

 بم .وف ز سرالقسم كما 

مال  وهو ـحكم ولكن  لماذا ـِسم سب انز َو
هر عل  اال اكمين، مل  السموات واأرض ومن فيهن، وهو الق

اَز اهلل ـِسم لق  عباِه وهو ال كيم الخبير؟  نهيز مد بمخلِو
 ، ال يملم كرهز  ال اهلل، بغيره القسم عن

كما   ،بالقسم السور من كثيرا  الكريم القر ن افََلحيُ 
سلَو ،مرها ِليْ غير ع ِ مرايا في ـِساما ـوِر  في القسم ـو
 في ذالش ؤك َ الَي المشهورة، المؤك ات من المربية اللغة
قويز، الرفأل ْ  ِو  َو  الراس كافة،وِو   للراس الكريم القر ن ن
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 ،والْاح  المركر الشاِ،ومرهم فمرهم مَبايرة، مواِ  مرز
ْوجْ  اهلل كَاَ  في القسم فْاء األ ، الخصم ومرهم  ايالةع

، وكي  ال ْة، و ِامة  الشبهات و حباط الشكِو  اأخبار، َو
 المظيمة اأمور في سيما ال الخبر،  ل  المخاط  نفأل لَ مدن
 . عليها ـِسم الَي

ِا  ال كَور سامي ع ا حسن في ا ـسلَو القسم في 
 طر، من طري  اللغة، في القسم ـسلَوا القر ن الكريما  

 يري ه ال   الر و عل  ومقاب ه ممانيز و براي ، الكام َوكي 
 َ   يالة ـو ، المركرين  نكار ل فد بز يَؤ   ذ ، المَكلم
 في ذالش َمكن الَي المشهورة المؤك ات من والقسم. الشاكين
قويز الرفأل ْ  الكريم القر ن ـن ومملوم ، َو  ، المَر بلغة ن
 عاَِهم من وكان ، خ ابهم ومراحي ، كامهم  ـسلَو وعل 
قريرها اأخبار َوكي  ِص وا  ذا ـنهم  وعل  ، بالقسم جاءوا ، َو
 ََ  موافيد في ، مَروعة ـِسام الكريم القر ن في جاءت ه ا
 (1)االَوكي   ل  ي َاج ما لَوكي  ،

                                                           

 2( ـسلَو القسم الظاهر في القر ن الكريم ف  1)
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غراض  وجاءت اأِسام في القر ن الكريم أه اي مَم ِة ـو
ت لَوكي   مخَلفة،   اايمان ـسألويمكن لرا ـن نقو  ـنها وِر

 بص ، الربوة،وااَاِة ـمر َقريرو  ،الَوحي  ـساس َثبي  من
 من بها يَصْ وما اأخر ، ال ياة  مبات، و  ال كيم الكَاَ
صرفاَز اانسان ـحوا  من المهم َوفيل و ،وغيره حساَ  َو

 .ال ياة ه ه في
لَشري  السماء  فالقسم بالسماء ذات البروج ليأل

 البمُ من الموعِو ب ،وبروجها بْ لَوكي  ـبو  اايمان و 
و  والرشور، ْاء ال ساَ وِو  ن خيرا فخير و ن َرا  ،والْ
 عليز والمقسم بز المقسم بينفي ه ه السورة  المراسبةو  فشر،

والقاِر  ،خل  السماء وبروجها المظام عل  القاِرأن  واف ة،
ز بم  اانسانة  عاِعل   ز  ل  مَو وال   يأَي  اأول ، سيَر

بالشاه  والمشهِو وعر ه كَاَ ال يغاِر بغيرة وال كبيرة  ال 
ـحصاها هو ِاِر عل  اانَقام من الْبابرة ال غاة المْرمين، 

ْو  مرز الْبا   وِر كي هم ومكرهم، و ن كان مكرهم لَ

مال  ما  ِسمات هرا،   ـِسم سب انز َو
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بالسماء ذات اأبراج المالية والرْوم والكواك  ِسم 
الها لة وم اراَها الةخمة الَي َ   عل  عظمة خالقها وبار ها، 

 َب ـ   الشهي  ام نظامها، ِا  السي  ِ حكحسن َ بيرها، و و 
 بالسماء   القسم به ا اأخ ِو حاِ   ل  ااَارة ِبْ السورة
 وكأنها الها لة الرْوم ـجرام َكون ـن  ما وهي ، البروج ذات
  }  ِا  كما  ، المبرية ِصورها ـ  الةخمة السماء بروج

 ـَ  ــنَم  }  ِا  وكما{  لموسمون و نا بأي  بريراها والسماء
 َرَقْ الَي المراي  هي َكون ـن و ما{  براها السماء ـم خلقاً 
 ال الَي مْاالَها وهي ، ِورانها ـمراء في اأجرام َل  فيها

 بالةخامة وحيَ  ليها وااَارة.  السماء في جريانها في ََم اها
 (1)ا الْو ه ا في  لقاؤه المراِ الظْ وهو. 

، وهو يوم ال شر اأكبر الموعِو  سم باليوم الموعِو ِو
في ِولز َمال  )ليْممركم  ل  يوم القيامة الري  فيز( ـِسم 

والفاجر بر مظم ذل  اليوم ال   يفصْ فيز بين البسب انز 
يين القسط ليوم القيامة فا اةد المو وال اكم والم كوم، وي

                                                           

  ( في  ا  القر ن 1)
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خِر ، ـَ  بز  َظلم نفأل َيدا، و ن كان مثقا  حبة من
 يوم وهو با، ِا  سي  ِ   الشهي   يسسب انز، وكف  بز ح

صفية ، ال نيا ـح ا  في الفصْ  فيها كان  وما اأرض حساَ َو
 بال ساَ ووع  ، بمْيدز اهلل وع  ال   الموعِو وهو. 

ْاء مهْ فيزل والْ  اليوم وهو.   ليز والمَقافين المَخابمين ـو
بز ، الخا    ليز ََ لد ال   المظيم َِر  َصير كي   لَر  َو
 (1)ا اأمور

، ِسم والقسم الثالُ  ِسم بالش اه  والمشهِو
الَي َكون يوم القيامة، اليوم ال   َمرض فيز  بالشهاِة ال  

عن اأبصار،  اأعما  والخا  ،ويظهر للْميد ما كان مسَورا
كون الشهاِة ال   من ِبْ اأنبياء عل  ـِوامهم، ومن  َو

الما كة الكرام الكاَبين عل  الراس، ومن ـعةاء اانسان عل  
ـي يهم نفسز، كما ِا  سب انز )يوم َشه  عليهم ـلسرَهم و 

رجلهم بما كانوا يمملون( فَكون الفةي ة للمْرمين عل   ـو
رؤوس اأَهاِ )ويْ يومد  للمْرمين( ِا  الشوكاني في َفسير 

                                                           

   ا  القر نفي (  1)
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ا المراِ بالشاه  من يشه  الشاه  والمشهِو   اه  ومشهِو اَو
في ذل  اليوم من الخا    ـ  ي ةر فيز والمراِ بالمشهِو ما 

  وذه  جماعة من الص ابة يشاه  في ذل  اليوم من المْا 
نز يشه  عل  كْ عامْ  والَابمين  ل  ـن الشاه  يوم الْممة، ـو
بما عمْ فيز، والمشهِو يوم عرفة، أنز يشه  الراس فيز موسم 

الواح    وه ا ِو  اأكثر.  ال و، َو ةره الما كة. ِا 
ْبير ـن الشاه  يوم  وحك  القشير  عن ابن عمر وابن ال

ا  س مي  بن المسي   الشاه  يوم الَروية، اأف  . ِو
ا  الرخمي  الشاه  يوم عرفة،  والمشهِو يوم عرفة. ِو
يْ الشاه  هو اهلل سب انز. وبز ِا   والمشهِو يوم الر ر، ِو
ولز  اِْ  ال سن وسمي  بن جبير، لقولز  اوكف  باهلل َهي اًا ِو
يْ الشاه   ـ  َيء ـكبر َهاِة ِْ اهلل َهي  بيري وبيركما ِو

 م  بل  اهلل عليز وسلم لقولز  افكي   ذا جدرا من كْ ـمة م
ولز  ايا ـيها الربي  نا  بشهي  وجدرا ب  عل  هؤالء َهي اًا ِو
ولز  اويكون الرسو  عليكم  ـرسلراِ َاه ًا ومبشرًا ون يراًا ِو
يْ الشاه  جميد اأنبياء لقولز  افكي   ذا جدرا من   َهي اًا ِو
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يْ هو عي س  ابن مريم لقولز  ا وكر  عليهم كْ ـمة بشهي ا ِو
َهي ا ما ِم  فيهم ا والمشهِو عل  ه ه اأِوا  الثامة  ما 
يْ الشاه   ِم.  ـمة م م ، ـو ـمم اأنبياء، ـو ـمة عيس . ِو
ا  م م  بن كم   الشاه  اانسان لقولز   والمشهِو ذريَز. ِو
ا  مقاَْ  ـعةاؤه لقولز   اكف  برفس  اليوم علي  حسيباًا ِو
رجلهم بما كانوا يمملونا  ي يهم ـو ايوم َشه  عليهم ـلسرَهم ـو
ا  ال سين بن الفةْ  الشاه  ه ه اأمة، والمشهِو سا ر  ِو
اأمم لقولز  اوك ل  جملراكم ـمة وس ًا لَكونوا َه اء عل  
يْ اأيام  يْ الشاه  ال فظة والمشهِو برو  ِم، ِو الراسا ِو

يْ الشاه  الخل  يش ه ون هلل عْ وجْ بالوح انية، والليالي. ِو
 (1)ا ِو لز بالوح انية هو اهلل سب انزوالمشه

مات الثامة المهمة الَي َوحي ـِسم سب انز ه ه القس
لخال  اأح  الصم  والرهبة والخوي من المشه  بمظمة ا

الرهي  ليوم القيامة، ـِسم عل  ماذا؟ ـِسم عل  مصر  ال غاة 

                                                           

 فَل الق ير للشوكاني (  1)
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ْة ب وخيم عاِبَهم وسوء عل  اامم، و الْبابرة ال ين ـخ َهم الم
 مَقلبهم،

راعة فملهم    اللمرة عل  المْرمين َو
( ه ا بيان  مال  )َِْ ـب اَ اأخ ِو ِا  سب انز َو
للمصير الم َوم والمرقل  السذ ال   يصير  ليز المْرمون، 
ون مبم ون عن رحمة اهلل في ال نيا   نهم ملمونون م رِو

عليز، وبمةهم يقولون  ن المقسم واآلخرة، وه ا هو المقسم 
ْم  عليز هو ِولز سب انز  ) ن ب   رب  لش ي ( أن الْواَ يل
ا  المفسر ـمين ـحسن ااباحي في كَابز  ـن يكون مؤك ا، ِو
الشهير اَ بر ِر نا    ن جواَ القسم م  وي لوفوحز، وهو 
ما ِولز سب انز   )َِْ ـب اَ  ـن الساعة  َية الري  فيها، ـو

( فهو بيان للرَيْة الوخيمة وسوء المرقل  للظالمين، اأخ  ِو
 (1)والمصير الم َوم لل غاة المَْبرين في كْ يمان ومكان،

بن عباس   كْ َيذ في وممر  َِْ  ـ  لمن وهل ، ِا  ا
 َُِ ْا فممراه  لمن، مثْ ِولز َمال   )َِْ اانسان ما القر ن ا

                                                           

 ( راجد َ بر ِر ن ل باحي 1)
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ا هـكفره( ِا  الشوكاني    ا جواَ اَِْ ـب اَ اأخ ِو
القسم، والام فيز مةمرة، وهو الظاهر، وبز ِا  الفراء وغيره، 
يْ َق يره  لق  َِْ، ف  ف  الام ِو ، وعل  ه ا َكون  ِو
الْملة خبرية، والظاهر ـنها ِعا ية، أن ممر  َِْ لمن. ِا  
الواح    في ِو  الْميد، وال عا ية ال َكون جوابًا للقسم، 

يْ ِولز  ا ن فقيْ الْواَ ِولز  ا ن ا ل ين فَروا المؤمرينا ِو
ب   رب  لش ي ا وبز ِا  المبِر  واعَرض عليز ب و  الفصْ 
ا كأنز  يْ هو مق ر ي   عليز ِولز  اَِْ ـب اَ اأخ ِو ِو
ِا  ـِسم به ه اأَياء ـن كفار ِري  ملمونون كما لمن 

يْ َق ير الْوا ، ِو َ  لَبمثن، واخَاره ابن ـب اَ اأخ ِو
 (1)ا اأنبار 

ا  السي  ِ   الشهي   ا بو ـِو ااَوارة  لو  ال واِ   َو
 .  اَ اأخ ِو )َِْ ـب اَ اأخو ِوبإعان الرقمة عل  ـب

وهي كلموة َو   علو  الغةو  . غةو  اهلل علو  الفملوة وفاعليهوا 

                                                           

 فَل الق ير للشوكاني( (  1)
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ونقمَوز  ،ال   يثير غة  ال ليم  ال ن  . كما َ   عل  َراعة
واسوَ قوا  ،ـب اَ اأخو ِو  َِْ .... ووعي ه بالقَْ لفاعليز ،

وهووم  عليهووا فووي ال الووة الَووي كووانوا ،هوو ه الرقمووة وهوو ا الغةوو  
كبون ذل  اامم  ْاولون َل  الْريمة ،يَر  (1)ا  وي

ِمووووِو وهووووم علوووو  مووووا يفملووووون بووووالمؤمرين  ذ هووووم عليهووووا )
هم ووحشوي ( ه ه اآلية َ   عل  ِساوة ِلووبهم وفوراَو َهم َهِو

وهمْيوووَهم، أنهوووم جلسووووا يشوووه ون ـطووووار الَمووو ي  بوووالمؤمرين 
والمؤمرات واحَرا، اأجسام بالرار،كأنما َبل   حساسهم وماَ  
ْعوووو  الرحمووووة موووون ِلوووووبهم وهووووم يشوووواه ون هوووو ا   نسووووانيَهم وانَ
المرظر الفظيود فوي ل و  وسورور ولو ة وسومار، ِوا  السوي  ِ و  

 الشهي ا

فهم ومشووه هم  ا وو ون  ،وهووو َمبيوور يصووور مووِو وهووم يِو
 ،بالمؤمرين والمؤمروات فيهوا وهوم ِموِو علو  الروار  ويلقون ،الرار 

 ،يشواه ون ـطووار الَمو ي   ، البشومة ِريبون من عمليوة الَمو ي 
                                                           

  في  ا  القر ن(  1)
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ي حسوهم فو يثبَون كأنما،وفمْ الرار في اأجسام في ل ة وسمار 
 (1)اه ا المشه  البشد الشريد 

  الم اوة بين المؤمرين باهلل وال غاة المْرمينسب  

ْيووْ ال ميوو ( ـ    )ومووا نقموووا موورهم  ال ـن يؤمروووا بوواهلل الم
ْيوووْ ال ميووو   ماكوووان لهوووم ذنووو  وال جريموووة  ال ـن  مرووووا بوووربهم الم
وكفوووروا بال ووواغوت، كموووا ِوووا  رجوووْ موووؤمن مووون    فرعوووون يكوووَم 
 يمانووز  ـَقَلووون رجووا ـن يقووو  ربووي اهلل   ااِوورار بالَوحيوو  لووَر 

 لوووووز  ال هوووووو ، هوووووو االوووووز السوووووماوت واأرض والشوووووهاِة بأنوووووز ال 
الممبووِو ، َر السووماوات واأرض ومووا فوويهن، بيوو ه ملكوووت كووْ 
َووويذ، والكفووور بال ووواغوت، جريموووة كبيووورة عرووو  الكوووافرين وعبووو ة 
هْ السل ة ال ين يري ون فوي اأرض علووا وفسواِا،  ال اغوت، ـو
 نهم يمرفون ويو ركون ـن كلموة اال  لوز  ال اهللا ليسو  كلموة علو  

 ،همهووي سووهم مسوو ِ  لوو  جوواهليَهم وكبريووا بووْ  اللسووان ف سوو ،
ةوواء علوو  نظووامهم الباطووْ، فَهَووْ اأرض  موون ونمووي لغ رسووَهم ِو

                                                           

  في  ا  القر ن( (  1)
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بوو لون  ينووومهم، فيقومووون ِيامووة الْاهليووة و َ وو  ـِوو امهم ويووأر، 
هم، كووووْ مووووا عروووو هم فووووي سووووبيْ ال فوووواظ علوووو  نظووووامهم وكبريووووا 

ويخرجووووون بكووووْ حوووو  وح يوووو  )وان لوووو  المووووأل موووورهم ـن امشوووووا 
موا المؤمروون الو ين واببروا  علو   لهوَكم،  ن هو ا لشويذ يوراِ( ـو

 مرووووا بوووربهم فيصوووم ون ويصوووبرون ويقولوووون ربروووا َر السوووماوات 
واأرض لن ن عو من ِونز  لها لق  ِلرا  ذا َ  ا، ََ ِر الو نيا 
  ْ ْلوو ةوو َر موون حووولهم فيَثبَووون بصووخرة عقيوو َهم الَووي ال ََ َو

ْ  مهمووووا كانوووو  الظووووروي واأوفووووا ، َ ْعوووو مةووووهم الم وووون وال ََ
ْعوووون،  والشووو ا   َو  ووورهم الممانووواة والبايوووا فوووا يخوووافون وال يف

ا  َما اهلل وموا فومفوا وموا  ل   فما وهروا لما ـبابهم فوي سوبيِْو
اسَكانوا، واهلل ي   الصابرين( نموم، ي و  اهلل هو ه الفدوة والثلوة 
القليلوووة الصوووام ة الفَيوووة الشوووامخة اأبيوووة،  نهوووم فَيوووة  مرووووا بوووربهم 

نووووا هم هوووو  ، ورب رووووا علوووو  ِلوووووبهم  ذ ِوووواموا فقووووالوا ربرووووا َر وِي
 السماوات واأرض لن ن عو من ِونز  لها لق  ِلرا  ذا َ  ا

لق  سْْ الَاريا مشاه  كثيرة له ا السب  ال   اَوَ  
أجلز الصورا  بوين الموؤمرين المسَةومفين والكوافرين المَْبورين، 
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فووي ـرض اهلل، وهووو بوورا  المقيوو ة واايمووان موود الكفوور وال غيووان 
ووو  ذكووور القووور ن الكوووريم رؤيوووة بووواِِة لمصوووار  الْبوووابرة ال غووواة  ِو
ال ين كفروا باهلل ونقموا من عبواِه و لمووهم وبغووا علويهم، )ـولوم 
يسووويروا فوووي اأرض فيرظوووروا كيووو  كوووان عاِبوووة الووو ين مووون ِوووبلهم،  
كانوا ـكثر مرهم ِوة و مارا في اأرض فأخ هم اهلل ب نوبهم، وموا  

اهلل موووون وا،، ذلوووو  بأنووووز كانوووو  َووووأَيهم رسوووولهم كووووان لهووووم موووون 
بالبيرووات فكفووروا فأخوو هم اهلل،  نووز ِووو  َوو ي  المقوواَ( ويرَهوو  

لصوورا  ِا موووا علوو  انَصووار ال ووو  وانوو حار الباطووْ، الرصووور ا هوو ا
 المؤير للفدة المؤمرة والماِبة األيمة للكفرة الظلمة،

   اابَاء للمؤمرين سرة اهلل

الوو   ة  الو عو يووطر  موان بواهللياال  يووطر    ال و ،يون طر  
ا الصوووووبر هووووو لووووو  لي ي  الَوووووير ومملووووووء بالَ ووووواليوووووَوووووا، مر  اهلل

 وب لموات اللسوان يال َروا  باأموان يالَو ة  الْري،وطر ةواالسَقام
، هووالرةوا  والْ ةالمسوَمر  ةم فوي بالم ن والممانا   وال وَر

أل ِبوووو  ال ووو  يلو ،ةر يوووکث  زومخاوفووو زالوووهو ْ، ـوطويووو يوووزر فيسووووالم
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 يوووزانووو  علهال جووواِ مخلووو    يوووزل َقووو م يعلووو  اللسوووان، ال  ةلمقووو
، ةاآلخوور  يَووزوبغ ةالْروو همووز ووون يموون  يووزَقوو م الي، زوم امموو زنفسوو

فَروووون( يال  هووومقولووووا  مروووا و يِوووا  َموووال  )الوووم ـحسووو  الرووواس ـن 
نمووا   ،َقووا  ةأل کلموويمووان لووين اال  ا   هي  ِ وو  الشوويقووو  السووي

مانووويذات َ ال ةقووويحق هوووو لووو    َووواج ياِ هوووذات ـعباء،وج ة ،ـو
قوووو  الرووواس ي فووو  ـن يلووو  احَموووا ، فوووا   َووواج ي  هووووج بوووبر،

ثبَووا يف ةَمرفووا للفَرويحَو   الو عو،، ه هَرکون ليم ال هو  ا مراا
م کمووا َفووَن هِلوووب ةم خالصووهعرابوور  يةا بووافهووخرجوووا مريا و يهووعل

ن ز.... بو ةالمالقو ةصوين المرابر الرخيوب زري  لَفصْ بهالرار ال 
 ا،هوووْ لهوووم ـهوووال مووون  ا هووو مليال  فووو  اأرض، اهلل ةموووان ـمانوووياال
ال  و  خوواف، ا َْووِر و هوم لهوفو  ِلوووب ،ةا ِوو ر هوم علوو  حمليهوفو
،وعل  ة،وعل  اأموون والسووامةوال عوو ةا علوو  الراحووهووؤمرونين يالوو 

الروواس  ةاِيووفوو  اأرض، ِو ةالخافوو ةا أمانووهوون  المَووا  واالغووراء،
 ةموويکر   ة  ـمانووهووف ،ةايووفوو  عووالم ال  ز  کلمَوويوو،َو ق  اهلليووالوو  طر 
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صوبر علو  يلو  طوراي خواف مون   َواج يومن موم  ،ةليمق ة  ـمانهو 
 (1) ااالبَاء

وووا   أَ م يوووولموووا  ةَموووال   )ـم حسوووبَم ـن َووو خلوا الْروووِو
ْلووا حَو  هن خلوا من ِبل م، مسَيمثْ ال  م الباساء والةراء ويل

موان ي( ومقَةو  االمَو  نصور اهلل زن  مرووا ممويقو  الرسوو  والو ي
رجوووووْ موووووون الثبوووووات والصوووووومِو  ووووووون اليال ووووو  ـن  ةوممرفوووووو بووووواهلل

ن وال يسوووَ ين وال يلووويلَووووءح وال يال  رووو  و يُ ال يوووب  ةواالسوووَقام
ر، فموووا يوووون کثيووورب زن مووون نبووو  ِاَوووْ مموووي)وکوووأ ن،ه ايووووال  ي وووابي
 ومووا فوومفوا ومووا اسووَ انوا، واهلل ْ اهلليم فوو  سووبهروووا لمووا ـبووابهو 
را بوبرا يال ـن ِالوا ربرا ـفرغ عل م هوما کان ِول ن،ي   الصابر ي

لموووؤمن ْووو  اي ن( فموووايِووو امرا وانصووورنا علووو  القووووم ال وووافر ومبووو  ـ
موون المصووا   والمَاعوو   ْ اهلليال وو  الصووابر الم َسوو  فوو  سووب

موويال مووا   ْ  وال يال  ،ہرجووويو  زَِو ْعوو ْ  بووْ يَ ْلوو قووو  فوو  بوو ، يَ
وموووا  زورسوووول ، وبووو ، اهللزورسوووول هللا ا موووا وعووو نا هووو) ةرووويوطمأن

                                                           

 (۲۷۲۰ /)ف   ا  القر ن  ( 1)
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سوووول بم اال هووووياِ فوووو   ةکووووْ ذلوووون اال مَانوووو  هما( ومووووا ياِبمانووووا َو
عوانوزلهَا لل فر ـون،ومقيلل  يةوحم ة بالمق ، ز، وبغةا للباطوْ ـو

م  ةواَوماال للماطفوو المسووبو   وون کووالَبر يصوا للوورفأل، حَوو  يَو
  بمو  يوباء خوروج السو ةخرج من کْ م رين الصاف ، و يواللْ

 الْاء،

 ةالممرکو ه هوثبو  فو  يوج  بور  مون الرواس ال ي ا، و ه
وويات االين مقَةوويوبوو ن ال وو  والباطووْ،يبوو ةالمفَوحوو وات همووان َو

ا يووووم الملين القوووويا، بوووويوم ووووامد الوووو ن ةن طموووووح الوووو عو يالوووورفأل، بوووو
وهر،فيالمسو ةعلو  موابولقووون يوال  وسفاس  اأخوا،،  ز ا ـغَر

ر يوووسوووَ د الثبوووات مووود َغيو خووور لوووم  المووو و، زبوووهـر   ا،وذليالووو ن
ولقوو    ا،هووومرووا يالوو   ة  الربووو هوووذلوون مسووَمر مروو  ع اأحوووا ،
ْ  بوووووووواع  االنووووووو ار والَشووووووو َووووووو ِ اهلل نووووووو ْوجوووووووْ ـو   فووووووو  ي ع
ْعيالمَلْلْ ْع ْوجوْ) ومون ي  االين عل  طر ين المَ موان، فقوا  ع
ن  و  زر اطمووأن بوويووخ زعلوو  حووري فووان ـبوواب مبوو  اهلليالروواس موون 

و هوو، ذلوون ةا واآلخوور يخسوور الوو ن هووزانقلوو  علوو  وج ةفَروو زـبووابَ
فوووو  سووووو،  ةمووووان بووووفقيواال ۃ يووووأل المقين( فلوووويالخسووووران المبوووو



 
 

70 
 

  يقوو  السوي بْ المقي ة كموا ةْان الربل والخسار يَوين بم ةالَْار 
الموؤمن َةو َر  ةايوفو  ح ةالثابَو ةْ ي  الرکه ة يالمقن     هيالش
اأحوو ا   ز، ََْاذبوةْ يوالرک ه هوو علو  هووثبو  يف زا مون حولويالو ن

ْ ، يالَوو ةو بالصووخر هووَشووبُ يوالوو وافد ف ْعوو  ةمووي  ِهوو ه هوو ال ََ
مَم روا  ا،يهسَو، عليْ  ـن يومن مم المؤمن، ةايف  ح ة يالمق
ْاءيهرَظر عليوال  ا،يهَلْلو في ال ا،ها،وامقا بهمر   (1) اا ج

   الصرا  في َاريا اأنبياءمشاه  

مان يما ِعا ـح   ل  اا زاء ـنيواأنب ةا ال عو ي  َار هشي
وذ، من ِبْ عب وال فر بال باهلل ال اغوت  ة اغوت  ال خول  ـو
ول ووو  ان،ياء الشووويوووـو کوووان   زحووو  أنووو ةبووون نوفوووْ ِولووو ةلقووو  ِوووا  وِر
  بول  اهلل عليوز وسولماهلل ا الصرا   ذ ِا  لرسو  ها يمري َار ي
 بول  اهللرسوو   زفسوأل  اخرجون ِوموير  ج عا  ذ كَر   يلا  

ما ِعا ـحو   لو  افقا    امه يرجمخـو  ارا  يمَ  اهلل عليز وسلم
ي ن الربووووي، الصوووورا  الوووو ، ِار بووووبوووو ّ و  ا ا  ال ـوذ، وخولوووو هوووو

                                                           

 )ف   ا  القر ن( ( 1)
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و كوةم ةطغوابوين و  بل  اهلل عليوز وسولم ، ونو کر بموا ةموا ِوا  وِر
 ا الصورا  المسوَمر هو  و  لروا ي  اء الو يوا اأنبيمون َوار  ةاأمثل

َباعين اأنبيب  ،زن مأل من ِوميوب هماء ـو

وحوو ه  مووان بوواهلليِعووا  لوو  اانوور  فووي ِعوووة نبووي اهلل نوووح ـنووز  ۔1
الكفر بال اغوت ، َ  ذلو  علو  ال غواة المَْبورين والموأل مون و 

ن( يفوووووا  مبووووو يفووووو ِ نوووووا لرووووورا زمووووون ِومووووو)فقوووووا  الموووووأل ِوموووووز، 
ثرت كا نوووووح ِوووو  جاِلَرووووا فووووأيوووو)  موووو اء بال هعووووراي( ونافوووولو اأ)

( هون( )يأَرا بما َم نا  ن کر  من الصواِِج الرا ف وي كوي لروا ِو
ا نووح لَ وونن مون يو زن )ِوالوا لودن لوم َرَويِوا ل ه ِو القر ن ـنهم ه

مووا نوووح عليووز السووام فلبووُ فووي ِومووز ـلوو  سوورة  ال ن( يالمرجووم ـو
فوي هو ه الفَوورة  ه هوجممورة وکوان مون ، مابَوا بوام اخمسوين عاموا 

ما اأهْ( )ي ال ِل زمن مما  ) مال ويلة  ( ـو أحبو الممو  ف غلبيةِو
  واَبموووو    )ـنووووؤمن لووووِووووا لين  نيمسووووَ بر  هَرکووووو علوووو  الهوووو   و 
) موا ِوا  سوب انز فوي كَابوز    ا الصرا  ه يةاهن  اأرذلون( وکان

را بم  الباِ بط بسوام مروا ها نوح ايْ يصافات( و )ِن()اليمم ـغِر
(ه( ) وعل  ـمم ممن مم ي وبرکات عل  ِو
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ا يونفوأل الصورا  ) ذ ِوا  ولم يكن في ِعوة هِو مد ِومز  ال  ۔2
وووالوا  ه( عارفوووو ...ِووووم اعبووو وا اهلل و نوووا  هةفووو  سوووفا ِ) نوووا لروووراِو

وا عل عراي(اأن( )يمن ال اذب  لرظر و يوزوِر )ـجدَروا لرمبو   زِعَو
والوا لواأمب   باؤنا( )يون ر ما کان  هوح  اهلل  ةبصوراح زعوراي( ِو

 ا  ال خلو  هون،  ن يروا ـوعظو  ـم لوم َ ون مون الوواعظي)سواء عل
 زموووان بوووين( )الشووومراء( واسوووَ بروا عووون ااين وموووان ن بمووو بياأولووو
مووا عوواِ فاسووَ بروا فوو  اأرض  )، ِووا  سووب انز مهن بقووَويمغَوور  ـو
الوا من ـَ  مرا ِوو يبغ  يوةاه( وکانو  نة( )حوم السوْ ة ر ال   ِو
ْوجوووْ، هووواِ  الصووورا   اهووو حسووو  القةووواء الم َووووم عرووو  اهلل ع

ْيهم فوي الو نيا  المْرمين المركرين الو ين اسوَكبروا علو  نبيوز وخو
ل سور  ورفوا واآلخرة، ونْواة الموؤمرين الو ين بو ِوه وفوويهم با

ووووا  م( )الشوووومراء( هل روووواهفأ هبو )ف وووو ِووووا  سووووب انز    ربهووووم ، ِو
مووا عوواِ فووأ ا  يووم سووبد ليها علووهسووخر  يووةل بربوور عاَيل وا بوور ه)ـو

م ـعْوواي نخووْ ها بوورع  کووأنيهووام حسوووما فَوور، القوووم فيووـ يووةوممان
 ا هوو( وسووْْ القوور ن ة( )ال اِوويووةم موون باِهووْ َوور، لهوو، فيووةخاو 

لوو ة،وعبوور  ةالمصوور  عظوو م وعصوووا هووات ربيووعوواِ ج وو وا بآ  )َو
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َبموا فيکْ جبار عر  واَبموا ـمر زرسل وم يوو  ةا لمرويالو ن ه هو ي ، ـو
( )هم ـال بم ا لماِ ِوم هـال  ن عاِا کفروا رب ة،اميالق (هِو  ِو

ما ِوم لوط   وما ـِرا. 3  يما ِوم لوط  ِوم غابوا ف ِـو
وکانوا  ،امام  لْهم حَ  ـلْمَهالفواح  والمر رات  ل  ـذِان

 ل  اايمان  هللم نب  اهِعا را،هم المر ر جيهنواِ يأَون في
 ، ِر الفوح  والمركرات و ل  ال هارة في ال ياة والسلِو َو

عراي( اأرون( )هَ يم ـناس هَ م  نيم من ِر هفقالوا )ـخرجو 
سَ ي   ولم َقبْ طبا مهم ال نسة الَي كان  َسَ لي المر َو

ْيهة  ال اهرة، فهالخبيُ ه ه ال عوة  عليز  اا الربي لوط ِو الر
ن( يا لوط لَ ونن من المخرجي ز) لدن لم َرَحيُ ِالوا  السام

 ،ونهمميم هانيوطغونْاسَهم م هَياسَمروا ف  غواو )الشمراء( 
ة.. يةاهف ان  الر ؤالء مق و  هاأمر ـن ِابر   ذل يزرا  لي) ِو
ا هسافل ايهل ْ( و )لما جاء ـمرنا جملرا عان( )الريمصب 

م رنا عل ( )يمن سْ ةم حْار يهـو (هْ مرةِو   ّْ ونُ  ...ِو
ن يـجمم زلـهو  هراي)  ذ نْ مهمن رب ةرون برحمهالمؤمرون المَ 

 ن( )الصافات(يرنا اآلخر من مم ِي ال عْويا ف  الغابر 
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ما ِوم بالل  ۔4 ا بوالل يو) ز لو ِوالوافلم يقبلوا ِعوة الَوحي  و ـو
مبوو   باؤنووا( يا ـن نمبوو  مووا نوواهـَر ، اهوورووا مرجوووا ِبووْ يِوو  کروو  ف

( وحه) ن موا ـنو   ال يم )ِالوا  نما ـنو  مون المسو ر هرما ِعايِو
عرفوا عر موا مموِو فاسوَ بوا الممو  )  زبشر مثلرا( )الشمراء( ـو ـو

هوووواِ   ا الصووورا هووو يوووةاه(وکان  نة ،( )حوووم السووووْ هوووعلووو  ال
ن( يم جثموووووهوووووفأبوووووب وا فووووو  ِار  ةم الرجفوووووه)فأخووووو َالمْووووورمين 

 ا(هم فسواهم ب نبهم ربيه)ف م م علِا  سب انز عراي( و اأ)

 لوووو  م يهم نبووووه  ِعووووايِوووووم َووووموهووووم  يكووووةـمووووا ـبوووو اَ اأ۔ 5
فقالوا  ) نموا ـنو  مون اايمان والَوحي  والم   والسلِو القويم، 

وووووالوا لووووو ن وموووووا ـنووووو   ال بشووووور مثلروووووايالمسووووو ر   ز( )الشووووومراء( ِو
ا ـو َرويمون ِر   ن  مرووا مموي  والو ياَومي  لرخرجر)  نيبر كمسَ

ن فوووو  ملَرووووا( )    ووووه) لوووووال ر ِووووا لين  هِو  هووووعووووراي( و األَمووووِو
( واَِرمووا بْهوْ( )يرا بمْ يـن  علوما  ِلرجمرا م هم وفوالهولهِو
 ووم با  نيلوودن اَبمووَم َووم زن کفووروا موون ِومووي)ِووا  المووأل الوو وغوويهم 

...كما ذكوور لصوورا  ا اهوو يووةاهعووراي( وکانوو  ناأ ذا لخاسوورون( )
ن کووأن لووم يم جوواممهار يووفأبووب وا فوو  ِ ةم الرجفووهَ )فأخوو سووب انز



 
 

75 
 

ْوجووووووْحوووووو  ِووووووو  اهللو ( )ـعووووووراي( ..ايهووووووغروووووووا في ) و ن کووووووان   ع
ن( يمووووا لبإمووووام مبووووهم و نهن فانَقمرووووا مووووريلظووووالم يكووووةاَ اأ ـبوووو

 )الر ْ(

وموهين ابورايبوَ ي ا الصرا  كان    لک   ۔6 ب زم ِو ِعوا فقو  ، يوزـو
ْم ف ووان يولووفوو  ر ب هـبوا )ِووا  ـراغوو  ـنوو  عوون   ـبيووز  جووواَن وحوو
 اها( و ذيووومل يْرنوووهوا  أرجمرووو زَرَووولوووم م لووودن هيا ابووورايوووَووو  ه ل
احوة والقسووة حَ  ِالوا زِوم مَمواِين فوي طغيوانهم  بغايوة مون الِو

وووو وفوووالهم  وكوووان َه يووو هم اء( يوووَ م( )اأنبهووووانصوووروا  ل ه)حِر
، وکانو   وفملَهم مثوْ وِو  يوةاهنـبو اَ اأخو ِو الروار ذات الِو

ـن جمْ اهلل سب انز كي هم في ن وورهم وخور علويهم  ا الصرا  ه
هم، ِوووا  سوووب انز  م ه ا فْملروووايوووک  ز)فوووأراِوا بوووالسوووق  مووون فوووِو

و وها لسوي نا  ن( )الصافات(ياأسفل ما الروار المَأجْوة الَوي ـِو ـو
ا وساما علو   بوراهيم  )ِلروا يوا َموال     ِوا  براهيم فأبب   بِر

ا وساما عل   براهيم(  نار كوني بِر
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 ةِصوفي كَاَ اهلل َمال  عبر كثيرة ومشاه  ع ي ة ـخر  مثْ  
ال   عا في فرعون الملمون الم رِو  جبار اأرض يةال اغ

طا فة مرهم ي بل ـبرا هم  اأرض وجمْ ـهلها َيما يسَةم 
  ِا  عرزَْاوي ح  ال غيان  ذ وال   ، نسا هم ويسَ ي

جمْ نفسز  لها يمب  من ِون اهلل،   فق لكم من  لز غير ( )ما
ْء بربي اهللكما  ) ـم ـنا خير من ه ا ال   موس  ، فقا      سَه

ِ المؤمرين المسَةمفين )أِ من ه ّ و هو مهين وال يكاِ يبين( 
رجلكم من خاي وأبلبركم ـجممين( وانَه  ِصة  ـي يكم ـو

ماِيز و لمز وب شز بطغ كما ِا  سب انز   ِز في اليم،اغر ايانز َو
را  نْيرا موس  ومن ممز ـجممين، مم ـغِر القاِر الْبار) ـو

صَز عبرة لمن بم ه اآلخرين( الشمراء وبقي ال اغي ة المَكبر ِو
 فاليوم نرْي  بب ن  لمن خلف   ية( )

نأل ين يوو   بوا صر الو ز... مو اس ِوين  ليصرا  بوك ال  ال
کانووو    ه هووو ،ةر يووو  ووو  ِصووو  بوووراعات کثيوالقووور ن ...  زوموووِو

بووول  اهلل عليوووز  نا الصووو ف  يرموووا ِعوووا سووويوح ...بموووا الرمووواذج
ه مثوووْ موووا وال بمووو  زذ ـحووو  ِبلووويوووؤ لوووم  ْ اهلليـوذ، فووو  سوووبوسووولم 
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هم مثووْ اأولووين باجووو ف ووان  كووة المسووَكبرينم ةِعووا طغووا ،ـوذ 
 ا فو  هومرا بسومراِ موا يو ا لشو ء هوا واحو ا  ن هو ل هةـجمْ اآلل)

م ـمرشووووا ه ا  ال  خوووَا،( )وان لووو  الموووأل مووورهووو ن  ةاآلخووور  ةالملوو
 ( )ف( ..َ مهواببروا عل   ل

ْة من و ه ا ه ا يَار غيا من فيا ولم ات موج
 الظالمين ةـب اَ السل المركرين المَْبرين و ن يالصرا  ب
مان يحَ  انَصر اا ..ن يالممَ رالمسَةمفين  وعباِ اهلل

 ايالمل هي اهلل ةکلم  ن وکا

 نيلل افر   ن والخْ يللمؤمرم َوم الرصر 

)ِ نَّ ٱلَِّ يَن فَوََوُروْا ٱْلُمْؤِمِريَن َوٱْلُمْؤِمرَِوِ  مُمَّ َلْم يَوَُوبُوْا فَوَلُهْم 
َُ ٱْلَ رِيِ  * ِ نَّ ٱلَِّ يَن َءاَمُروْا َوَعِمُلوْا  َُ َجَهرََّم َوَلُهْم َعَ ا َعَ ا

ِر  ِمن ََْ ََِها ٱالنْوَهوِ ٱلصَِّوِلَ ِوِ  َلهُ  ْْ  ُر َذِلَ  ٱْلَفْوُي ٱْلَكِبيُر ْم َجرَِّوٰ  ََ

مبوورر سووو،   ـ ز وون لوويلووم    ا لصوورا  الوو هووبموو  ذکوور 
مال  ِاع  ز( ذکر سب انؤمروا باهللي)ـن  انونو يةـبوول ةَو عواِال  اِو
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ووووووا ين الووووو ـ ، نيمووووون المْووووورم زن وانَقامووووويالموووووؤمر هلرصووووور  ن حِر
ذاِو ن يالمؤمر   والخلوِو يوم عو اَ ال ر هوم بوروي المو اَ لهـو

َبموووووا لمروووو ِووووا  ن()ِصوووو ( يم موووون المقبوحهوووو ةاموووويوم القيووووو  ة)ـو
سب انز )  ن ال ين فَروا المؤمرين والمؤمرات مم لوم يَوبووا ( ِوا  
ال سن البصور   اـنظوروا  لو  هو ا الْوِو والكورم ، َِلووا ـوليواءه 

 وهو ي عوهم  ل  الَوبة والمغفرة( 

مال َِبار  اهلل سرةومن  عوانو زرويرصر ِي ز  ـنَو َو وون  زـو
 ن  يأغلوبن ـنوا ورسول )کَ  اهللكما ِا  سب انز ن  يللمَق ةالماِب
ووووووا  ( ةْ( )المْاِلوووووويووووووعْ   ِووووووو  اهلل رووووووا نصوووووور ي)وکووووووان حقووووووا علِو

ووا  ن( )الووروم( يالمووؤمر ن يولقوو  سووبق  کلمَرووا لمباِنووا المرسوول)ِو
الغوالبون( )الصوافات( ومون م هوم المرصوورون و ن جرو نا لهوم له ن

 ان ـُِخووُ وا ـخوو ا ياء الشوويووموون ـول زر بوووکفوو هاءيوووعوواِ، ـول هعوواِا
ار )ف وا قهوجبوار السوماوات اأرض الواحو  ال  ا من المرَقميَ 

 زم مووون ـخ َوووهحابوووبا ومووور يوووزم مووون ـرسووولرا علهفمووور زـخووو نا ب نبووو
رووا ومووا کووان اهللهاأرض وموور زم خسووفرا بووهوموور ة يالصوو  م موون ـغِر
وووا  َمووووال  ظلمووووون( يم هـنفسوووو ام ول وووون کوووانو هظلميلووو )کوووو ب  ِو
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وووووم لوووووط م ِوووووم نوووووح وعوووواِ وفرعووووون ذو اأهِووووبل وووواِ وممووووِو ِو َو
بو اَ اأ ْاَ  ن کووْ  ال کو َ الرسووْ ف وو    ـولدو ة وويـو اأحوو

  )ف( عقاَ(

 اهلل سووب انز لمبوواِه المووؤمرين و ن م موون عروو و و ن الرصوور م َوو
  للكووافرين المْوورمين لمصووالل ال يملمهووا  ال هووو، والخووْ فيَووأخر 

والظالمين ال غاة في ال نيا واآلخورة، وذلو  يَةول فوي كَواَ اهلل 
 بما يلي 

لز   مبوت ال   مهما فم  وان ما، الباطْ مهما كان •
َْ َ بولة وجولة، كما ِا  سب انز ) ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْ   ـَن

 َْ يَٰة بَِقَ رَِها فَاْحَََم ُْ  ـَْوِِ يَبَ اً رَّابِياً َوِممَّا يُوُِِ وَن َعَلْيِز ِفي  السَّْي
َُ الّلُز اْلَ  َّ  ِحْلَية   الرَّاِر اْبََِغاء  ـَْو َمََا   يََبٰ  مءثْوُلُز َكَ ِلَ  َيْةِر

 َْ َّْبَُ  فَوَيْ َهُ  ُجَفاء َوـَمَّا َما يَرَفُد الرَّاسَ  َواْلَباِط ُُ  فََأمَّا ال  فَوَيْمُك

َُ الّلُز اَأْمثَا َ ِفي اَأْرِض َكَ ِلَ   ( ِا  السي  ِ   َيْةِر
 الشهي  
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يةالماء ل  نا ْ  من السماء فَسيْ بز اأِو وهو يلم في  ،ير
ْب  وجهز في فو عل  ،طريقز غثاء لي ْ   حَ  في بورة ال

ْب  ناف  راَ مرَفا . . ْب  الماء في بما اأحيان . ه ا ال  ال

هاِ ء . . ولكرز . والماء من َ َز ساَر ساكن بم  غثاء ولكرز
وال ياة . . ك ل  يقد في المماِن  الخير هو الماء ال   ي مْ

ة  نية ـو  ل ـو،َ لَصاغ مرها حلية كال ه  والفةةالَي َ ا
فإن الخبُ ي فو ِو  ي ْ   نافمة لل ياة كال  ي  والرباف 

ولكرز بم  خبُ ي ه  ويبق  المم ن في  . اأبيْ المم ن
ال   والباطْ في ه ه ال ياة . فالباطْ ي فو مثْ  ذل  نقاء . .

ما يلبُ  ،بم  يب  ـو خبُولكرز  طافيا ويملو ويرَفا ويب و رابيا
وال   يظْ  . ـن ي ه  جفاء م روحا ال حقيقة وال َماس  فيز

ْو  ـو غار ـو فا  ـو  هاِ ا ساكرا . وربما ي سبز بمةهم ِ  ان
م يي والمم ن هو الباِي في اأرض كالماء ال ولكرز مات .
اأمثا (وك ل  يقرر  اهلل يرفد الراس . )ك ل  يةَر ،الصريل 

 ومصا ر االعَقاِات . ومصا ر اأعما  ،مصا ر ال عوات 

 ،الم بر للكون وال ياة ،وهو اهلل الواح  القهار  ،واأِوا 
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ْا ْ . والباطن المليم بالظاهر  فمن.. وال   والباطْ والباِي وال

 (1) سر اسَْاَ هلل فلز ال

حسوورة ـهووْ الباطووْ علوو  مووا ـنفقوووا فووي نصوورة بوواطلهم، ِووا   •
َموووال  )  ن الووو ين كفوووروا يرفقوووون ـموووولهم ليصووو وا عووون سوووبيْ 

ا مووا فسوويرفقونها مووم َكووون علوويهم حسوورة موو اهلل، م يغلبووون( ِو
هلووز  يخسوور الباطووْ فووي م اربووة ال وو ، مهمووا ِنوو ن ـعوانووز ـو

يرفقوون  والكفوار وسموا اطفاء نور ال  ، ِوا  السوي  ِ و  
ـموووالهم ليَموواونوا علوو  الصوو  عوون سووبيْ اهلل . . هكوو ا فملوووا 

موة  ، يوم ب ر عل  ن و ما ذكرنا في سيا، ال  يُ عن المِو
موة  بو ر مون كَو  السويرة . . وهكو ا  لووا بمو  يسوَم ون للِو

 الَالية . واهلل يرو رهم بالخيبوة فيموا يبغوون وبال سورة علو  موا

ْيموو ، يرفقووون ة فووي الوو نيا وعوو اَ جهوورم فووي ويموو هم اله
 2ااآلخرة

                                                           

  ( في  ا  القر ن 1)

 في  ا  القر ن(  2)
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وعووووو  اهلل سوووووب انز للموووووؤمرين بااسوووووَخاي والَمكوووووين فوووووي  •
موووركم وعملووووا  مرووووا اأرض، ِوووا  سوووب انز) وعووو  اهلل الووو ين 

الصال ات لسيَخلفرهم في اأرض كموا اسوَخل  الو ين مون 
ال   اَرة  لهم، وليبو لرهم مون ِيرهم هم ل ِبلهم، وليمكرن

 لرور(بم  خوفهم ـمرا( )ا

 نَصار ال   عل  الباطْ بَأييو  اهلل سوب انز، هوو الو   وعو   •
عوانووز، وهووو  ووول  برصوورة ال وو  ـو المووؤمرين بالرصوور والَأييوو  َو
الوو   يم وو  الباطووْ، ويقوو ي بووال   عليووز في مغووز فووإذا هووو 

  ِوو   ن اهلل يأغلبن ـنا ورسول )کَ  اهللياه ، ِا  سب انز 
ا  سوب انز ) فانَقمروا مون الو ين ـجرمووا  (ةْ( )المْاِليعْ  ِو

 وسب انوكان حقا عليرا نصر المؤمرين( ِا  السي  ِ    ا

 ،الو   ـوجو  علوو  نفسوز نصوور الموؤمرين ل وجملووز لهوم حقووا 
كو ه فوي هو ه الصويغة الْايموة الَوي ال  لهوم فةوا وكرموا . ـو

ْيوْ  القوو  َ َموْ َوكا وال ريبوا . وكيو  والقا وْ هوو اهلل الم
القوواهر فووو، عبوواِه وهووو ال كوويم الخبيوور .  ،المَكبوور  الْبووار

وسورَز الَوي ال  ،عون  راَِوز الَوي ال َوِر  ممبورة يقولهوا سوب انز
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وو  وناموسووز الوو   ي كووم الوجووِو . ،ََخلوو   يب ووذ هوو ا  ِو
أنهووم ي سووبون اأمووور  -فووي َقوو ير البشوور  -الرصوور ـحيانووا 
 . ويقو رون اأحووا  ال كموا يقو رها اهلل ، اهلل بغيور حسواَ

وو  الوو    فووي واهلل هووو ال كوويم الخبيوور . يصوو ، وعوو ه الِو
ووو  ََكشووو  حكموووة  ،يريووو ه ويملموووز  وفووو  مشووويدَز وسووورَز . ِو
قوو يره يَووز َو وو  ال ََكشوو   ولكوون  راَِووز هووي  للبشوور َِو ِو

يَز هو الص يل . ووع ه القاطد واِد ِو  ،يقوين  عون الخير َو
قبز الصابرون وامقين م مدروين . ويَمو ِ وجووه الرصور (1)ا  يَر

 االهي لمباِه المؤمرين ، 

  ِ  يكون الرصر بقوة ال ْة الرصر الفكر  والمق  -1
وب ة البرهان عل  الباطْ، وهو نصر فكر  عق  ، كما نْ  
في ِصة ـبراهيم عليز السام مد ال اغية نمرِو ال   حاج 

ََوَر ِ َل  الَِّ   َحآجَّ ِ بْوَراِهيَم ِفي  ـََلمْ ِا  َمال  ) براهيم في ربز، 
َِاَ  ِ بْوَراِهيُم رَبءَي الَِّ   ُيْ يِوي َويُِميُ   اْلُمْل َ  رِبءِز ـَْن  ََاُه الّلزُ  ِ ْذ 

                                                           

 في  ا  القر ن(  1)
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َِي بِالشَّْمأِل ِمنَ  ـُْحيِوي َِاَ  ـَنَا  َوـُِميُ  َِاَ  ِ بْوَراِهيُم فَِإنَّ الّلَز يَْأ

َِ فَوُبِهَ  الَِّ   َكَفَر َوالّلُز الَ  اْلَمْشِر،ِ   يَوْهِ   فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِر

 ( اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 
َوَلَقْ  َسبَوَقْ  َكِلَمَُوَرا  ِا  اامام ال بر  في ِولز َمال  (

نَا اْلُمْرَسِلينَ  ِِ ، 171يَان  ]سورة الصافات، اآلِ نوَُّهْم َلُهُم اْلَمْرُصوُروَن(  ِلِمَبا

ولق  سب  مرا القو  لرسلرا ـنهم لهم  -َمال  ذكره-. يقو [172
المرصورون، ـ  مة  به ا مرا القةاء وال كم في ـم الكَاَ، 

ِ نوَُّهْم َلُهُم ) وهو ـنهم لهم الرصرة والغلبة بال ْو. ِا  الس   
 (1)بال ْو.   (اْلَمْرُصوُرونَ 

ا  ال بر  في ِولز  ُِوا بِِز َكْي اً )  -َمال -ِو فََأرَا
َمْلَراُهُم اْأَْسَفِليَن( ـ  فْملرا ِوم  براهيم اأذلين حْة،  َْ َف

(. وك ل  نْ  ه ا الممر  2وغلبرا  براهيم عليهم بال ْة.  )
َراَها ِ بْوَراِهيَم َعَل  َِوْوِمِز ) َمال   -في ِولز  َُوَرا  ََويوْ َّْ َوَِْلَ  ُح

َِرََجات  َمْن َنَشاءُ   والرفد هو االنَصار.  [.83]سورة اأنمام، اآلية  ( نَوْرَفُد 

                                                           

 . 23/114َفسير ال بر   - 1
 . 23/75َفسير ال بر   - 2
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أع اء عل  ا ِ  يقهر اهللو ، الرصر بالغلبة المباَرة -2
، كما حصْ ل اِو وسليمان، ومن َبمهم ـي   اأنبياء والرسْ

ُِ َجاُلوَت َو ََاُه اللَُّز اْلُمْلَ  ) عليهما السام َِاُو  َْ َوَِوََ
ا  َمال  ) .[251البقرة، اآلية ]سورة َواْلِ ْكَمَة( َرا ُحْكمًا ِو وَُكّاً  ََويوْ
 . [79]سورة اأنبياء، اآلية  َوِعْلماً( 

وك ل  موس ، عليز السام، نصره اهلل عل  فرعون 
ومز، ـو هر ال ين في حياَز، َِمَّْرنَا َما َكاَن ِا  سب انز ) ِو َو

َُوَن( َيْصَرُد ِفْرَعْوُن َوَِوْوُمُز َوَما َكانُوا يَومْ   [.137]سورة اأعراي، ِر
َُْم ََوْرظُُروَن( ) َراُكْم َوـَْغَرِْوَرا  َ  ِفْرَعْوَن َوـَنْو يوْ َْ   [.50]البقرة، اآلية  فَأَْن

ونبيرا م م  بل  اهلل عليز وسلم نصره اهلل نصرا مؤيرا، 
هل  ـع اءه في   ةِام  ِولحَ  ، ز هر ِيرـو مواِ  ع ي ة،ـو

ا   ِ نَّا فَوََْ َرا َلَ  فَوَْ ًا ُمِبيرًا().وكان ال ين كلز هلل ااسام ِو
يِن  ِ َذا َجاَء َنْصُر اللَِّز َواْلَفَْلُ ) َمال  ِِ َوَرـَْيَ  الرَّاَس يَْ ُخُلوَن ِفي 

 اللَِّز ـَفْوَواجاً( 
م ب  وهو  وه ا الرو  من االنَصار هو الرصر الظاهر،

، الماجْ ل  الرفوس، وهو الرصر الماجْ،والرفأل مولمة ب   
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َْٰل )  -سب انز-ول ل  ِا   َوـُْخَر  َُِ بُّونَوَها َنْصٰر ِمَن اللَِّز َوفَو
 (1)َِرِيٰ  (.

  ونْاة المؤمرين المك بيناأع اء الرصر بإهاِ  -3
ْوجْ ـنز يرْي المؤمرين وعباِه  ِو  نْ  في كَاَ اهلل ع

ولياءه من كي  اأع اء ومكرهم،  ويْ ي سفيرَهم  ل  بر ـو
والو ام الَي َ يط بها اأخ ار واأمواج من المكا   اأمن 

وال سا أل، فهو يرْي عباِه المؤمرين من كْ مكروه ويِر مكر 
او ن كان مكرهم اأع اء ال غاة المْرمين ويرَقم مرهم لمباِه 

ْو  مرز الْبا ، فا َ سبن اهلل مخل  وع ه رسلز،  ن اهلل  لَ
ْيْ ذو انَقاما سام، حيُ نْاه اهلل كما ح   لروح عليز ال  ع
هل  ِومز، َٰ فَانْوََِصرْ ) ـو ََ  َفَ َعا رَبَُّز ـَنءي َمْغُلو  فَوَفََْ َرا ـَبْوَوا

َهِمر   ْرنَا اْأَْرَض ُعُيونًا فَاْلََوَق  اْلَماُء َعَل  ـَْمر   السََّماِء ِبَماء  ُمروْ َّْ َوَف
ُِِ رَ  ُُِسر  َوَحَمْلَراُه َعَل  َذاِت ـَْلَواح   َِْ   َْاًء ِلَمْن  َو ِر  بَِأْعيُِرَرا َج ْْ ََ

، َراُه َوالَِّ يَن َمَمُز ِبَرْحَمة  ِمرَّا ) َكاَن ُكِفَر( وك ل  ِوم هِو يوْ َْ فَأَْن
وم بالل، بُوا بِآياََِرا َوَما َكانُوا ُمْؤِمِريَن( ِو َِاِبَر الَِّ يَن َك َّ  َوَِ َْمَرا 

                                                           

 / ِ/ نابر بن سليمان الممر 9( حقيقة اانَصار   ف  1)
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وم فََأَخَ َْوُهُم الرَّْجَفُة فََأْبَب ُ ) َِارِِهْم َجاِمِميَن( ِو وا ِفي 
رِِميَن( )لوط، ْْ َِِبُة اْلُم َوـَْمَ ْرنَا َعَلْيِهْم َمَ رًا فَاْنظُْر َكْيَ  َكاَن َعا

وم َمي ، ََ ) ِو َُ يَوْوِم الظُّلَِّة ِ نَُّز َكاَن َعَ ا بُوُه فََأَخَ ُهْم َعَ ا َفَك َّ
(  ن ـخ  المْرمين بالم اَ األيم نص ر عظيم يَوْوم  َعِظيم 

، واهلل يمهْ وال يهمْ  ، وكب  للمك بين والمرجفينللمؤمرين 
ُهْم َمْن )ـب ا ُهْم َمْن ـَْرَسْلَرا َعَلْيِز َحاِببًا َوِمروْ َفُكّاً ـََخْ نَا ِبَ نِْبِز َفِمروْ

ُهْم َمْن ـَْغَرِْوَرا  ُهْم َمْن َخَسْفَرا ِبِز اْأَْرَض َوِمروْ ـََخَ َُْز الصَّْيَ ُة َوِمروْ
 ا َكاَن اللَُّز لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا ـَنْوُفَسُهْم َيْظِلُموَن( َومَ 

ِ نَّا لَرَوْرُصُر ُرُسَلَرا )ِا  اامام ال بر  في َفسير اآلية  
نْوَياا ما بإعا را لهم عل  من ك برا ـو  ،َوالَِّ يَن  َمُروا ِفي اْلَ َياِة ال ُّ

بم  وفاة رسولرا من بم   بانَقامرا في ال ياة ال نيا من مك بيهم
را َمياء بم  مهلكز، بَسلي را  مهلكهم،كال   فملرا من نصَر
عل  َِلَز من سل را حَ  انَصرنا بهم من َِلَز، وكفملرا بقَلة 
ي ي  من َسلي را بخَرصر عليهم حَ  انَصرنا بز من َِلز لز، 
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وكانَصارنا لميس  من مري   َِلز بالروم حَ  ـهلكراهم بهم  
 ( ا 1)

و ل  ذل  ـَارت سورة البروج ـن الفوي للمؤمرين، ولهم 
عروووو  ربهووووم جرووووات الرموووويم، والمَْبوووورون الوووو ين فَروووووا المووووؤمرين 

الَّوووِ يَن فَوََورُووووا اْلُموووْؤِمِريَن  ِ نَّ والمؤمروووات لهوووم الويوووْ والمووو اَ، )
َُ  فَوَلُهمْ  َواْلُمْؤِمَراِت مُمَّ َلْم يَوَُوبُوا َُ َجَهورََّم َوَلُهوْم َعوَ ا  اْلَ رِيوِ  َعَ ا

ِر  ِمن ََْ ََِها  َمُروا ِ نَّ الَِّ ينَ  ، ْْ  َوَعِمُلوا الصَّاِلَ اِت َلُهْم َجرَّاٰت ََ

 ( َذِلَ  اْلَفْوُي اْلَكِبيرُ  اْأَنْوَهارُ 

لو   حو   فوي اأرض ن ا ِا  السي  ِ   الشهي    ا
خاَموووووووة ال وووووووواِ  ولووووووويأل نهايووووووووة  وفوووووووي ال يووووووواة الوووووووو نيا لووووووويأل

ْاء الو   يةود اأمور فوي نصوابز  َية هراِ فالبقية.الم اي . والْو
وال وواغين  ت . وهووو مقوورر  المووؤمرين ويفصووْ فيمووا كووان بووين ،

 ن الوووو ين فَروووووا المووووؤمرين  وواِوووود كمووووا يقووووو  عرووووز اهلل  ،مؤكوووو  
موا  علو  لوم يرو موا ،والمؤمرات(. . ومةوا في فالَهم ساِرين 

                                                           

 . 24/74َفسير ال بر   - 1
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مووووم لووووم يَوبوووووا(. . )فلهووووم عوووو اَ جهوووورم ولهووووم عوووو اَ فملوووووا )
ال ري (. وهو مفهوم مون عو اَ جهورم .  عل  ال ري (. . وير 

 فوي اأخو ِو . لل ريو  ولكرز ير   بز ويور  عليوز ليكوون مقوابا
. ولكووون ـيووون حريووو  مووون وبووورفأل اللفووو  الووو   يووو   علووو  ال ووو  

و ها الخلو   ؟ـو في م َز  َ َز في ؟حري   وحري  ال نيا بروار يِو
وو ها وحريوو  الوو نيا ل ظووات  ! الخووال  . وحريو  اآلخوورة برووار يِو

رَهي  الو نيا  حريو  وحري  اآلخرة  باِ ال يملمها  ال اهلل   ومد ،َو
رف  اهلل عن المؤمرين وانَصار ل ل  الممرو  اانسواني الكوريم . 

كوواس الهووابط الوو ،غةوو  اهلل  اآلخوورة وموود حريوو    ميم  واالَر

رف  اهلل و نمامز عل  ال ين  مروا وعملوا الصال ات فوي  ويَمثْ
وعملوا الصال ات لهم جرات َْور  مون   مروا الْرة  ) ن ال ين

ذلووو  الفووووي  :ال قيقيوووة َ َهوووا اأنهوووار(. . وهووو ه هوووي الرْووواة
 الكبيور(. . والفوي الرْواة والرْواح . والرْواة مون عو اَ اآلخورة

الخاَموة  بهو ه؟ مون َ َهوا اأنهوار فكيو  بالْروات َْور  . فووي
و  . فلوم  يسَقر اأمور فوي نصوابز . وهوي الخاَموة ال قيقيوة للمِو

د يكن ما ال يَم بوز َماموز  ،مرز في اأرض  ال طرفا من ـطرافز  ِو
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 ليها هو ا الَمقيو  اأو  علو   يه ي . . وه ه هي ال قيقة الَي
ِلوَو   وفوي ،ال واِ  لَسوَقر فوي ِلوَو القلوة المؤمروة فوي مكوة 

 (1)ا كْ فدة مؤمرة ََمرض للفَرة عل  م ار القرون

ْوجْ     بفات اهلل ع
را عل  ه ةميات ال ر ي ( ََابم  اآليلش   ) ن ب   رب

  واانَقام يا الْبار بالب   الش يهَوع  فينفأل المروا  
ن يمن الظالم ةار اآلخر ال  يال ار ـو ف ه ه يالماجْ  ما ف

والرفوان  ةن بالمغفر ي هن المة يالمؤمر هم  عباِين، و يالمَْبر 
 قو  الصابون  ي والِو والغفران،

 ه هف   زوجال زرا من بفات عظمَهذکر َمال   ا
  رات خمأل بفاتيات البياآل

) ن ه اءي، ـولِاالمقاَ واانَقام ممن ع ةاأول  َ 
  (يلش   ب   رب

                                                           

 في  ا  القر ن سورة البروج  ( ـنظر 1)
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والثواَ  ةاء وااماَيعل  ااح ةوالق ر  ةالقو   يةالثان
  ( يميب   و يو ه زوالمقاَ،) ن
و هم )و هذنوب ةومغفر  ن،يللمؤمر ةوالمِو ة الم بةالثالث
) ِو  الغفور الِو
ِ والملو والمْ  الرفد، ة المظم  ةالرابم والسِؤ
  (ي)ذوالمرل المْ
سدْ عما يمراِ، وال  زَخل  عن  راَِي  ال ةالخامس

 (1) ( ير ي)فما  لما فمْ ي
 يل للممانيرا َلمه ةالصفات الخمس ه هذکر  يفف
الَ  ََ    عن الصرا   ةراس  جو السور يل ي، َلمةالم کور 
 المَْبرين، نيمن المَمال زن وانَقاميالمؤمر اهلل ةونصر 

وه ه اآليات َ كير لكْ من يمي الخ اَ ، ويفهم 
الوع  الْميْ بأن يَخل  عن كبريا ز ، ويَراي  عن بلفز 

 وغروره ، و ال فإّن ب   الَر َمال  غير م َمْ ، 

                                                           

 15/140 )ِبأل من نور القر ن(  1)
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ِو  ذكر اهلل في خَام السورة مثااًل لما جر  للفراعرة 
ْيْ   . وممِو ، ـما الَفصيْ ففي موافد ـُخر من الكَاَ الم

ي البشر من ِوة ِو رة عل  ااهاِ  ذًا م هما ـَو
والَ مير والَم ي  ف اِ مغمور ـمام ِ رة اهلل وب شز المخي  

ْ  للقلَو وال راجر بْ لألمم والممال  ْل   ! الم

ومز من  ومن ـراِ ـن يَأك  فليَأمْ ما جر  لفرعون ِو
  االسَ راج  ل  الب ار مم ااغرا، الم هْ
حين ـخ ت الرجفة  وليَأمْ ما ال   جر  لثمِو
  . بمْامد ِلوبهم فأسق َها في ـجوافهم

وليَأمْ ما جر  لماِ من َسليط الريل المقيم سبد ليا  
  . وممانية ـيام حسوماً فأبب وا ـعْاي نخْ خاوية

وليَأمْ ما جر  للقر  اللوطية حين رفم  ِراهم  ل  
سًا عل  عق  واَبم  ب ْارة من  عران السماء مم نكس  ـر

  ! سْيْ
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    ةخَام السور 
 ا هب کر نموذج ل ةالمبارک ةالسور  ه ه زمم خَم سب ان

ن يا، وذکر مثاليا وال َب يا َ و هالَ  لن َْ  ل زلصرا  وسرَا
ْاَ والْرِو ال   َزايم عن  هاسَ بار  م اهللهن ِصميمن اأح

م   ه،ومأل هوجرِوال اغية فرعون الْبار ه، وعباِ هاءيم أولهبيَو
و  ن کانوا ـَ  يوالب  ، ال  ةممِو الفْار ـولوا البأس والش م ِو

عظم ِو  ْب ةبأسا ـو  ، کما ِا  َمال    يرا من کفار ِر َو
ْخري(يم ب شا ومة  مثْ اأولهل را ـَ  مره)فأ  ن( )ال

ط( يم م ووهووموون وراء   واهلليَ وو  ين کفوورو ا فووي)بووْ الوو 
كمووا ِووا  ،  ن موون ـموور اهللي  بمووا حووْ فوو  الغووابر يمَبوور ِوور يـ، لووم 
ْ ـفووا َمقلوووون( يووون وبالليم مصووب يه)و ن وووم لَموورون علوووسووب انز 
ْونوووويوال  زونووووفَويم ال يهِوووواِر علوووو )ف( واهلل م َ وووو  هوووو، أنزمْ

 ط( يم م همن وراء )واهلل زوف  ِبةَ زِ َر

ِْ الَّوِ يَن َكَفووُروا ِفوي ََْكوِ ي   (    َووارة  لو  عو م انَفووا   )بَو
ْ  والركوا   ذ ال يالووا هؤالء الكفار بما جر  أسافهم مون ا لخو

  ! ساِرين في غيهم ، َا هين في ب راء غرورهم
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وجووواء ِولوووز َموووال    ) َواللَّوووُز ِمووون َورَا ِِهوووم مُِّ ووويٰط ( عقووو  
نصووار ِيرووز بإحبوواط ـو  ذلوو  مباَوورة حَوو  ال يصوواَ حووَْ اهلل ـو
رووا بووأّن كيو  هووؤالء ومكورهم مقو ور عليووز م واط بووإراِة  يوأس  ويِو

ووة ال َغلوو   الم وو بون   ز  بووي ا ال َوواَ الو ، هوو  .! والَقهورِو
و ه،و زوال مووون خلفووو يوووز ين يالباطوووْ مووون بووو يوووزأَيم ال يعظووو َکَوووا

 زبو  ، ال َواَ الو ، رفود اهلليووالَ ر  ةاِيوم فوظ مصون مون الْ 
  ْ  کو ليو ولم...نين واآلخور ين فو  اأولوياآلخر  زـِواما ووفد ب

ْْ  ايهووور  اأرض ومووون عليووو لووو  ـن  ِْ َو ھ)بَووو ْوح  ي لَوووٰ  ِفوووْيوووُِووووْر ٰن َم
)  َمْ ُفْوظ 

و خوووور م وووواي هوووو ه السووووورة ـْن خَمهووووا َمووووال  بالَوووو كير 
وأجلووز حقوو   ،بوالقر ن المظوويم الو   موون ـجلوز حوووَر المسولمون

وورأ الشووا رون بيوو  ـّن ذلوو  كلووز ال يربغووي ـن يكووون  ،ال اِوو ون َو
مانمووواً للمسووولمين ـن يسوووَمروا علووو  طوووريقَهم ويَشوووبثوا بمقيووو َهم 

 . فإّن اهلل نابرهم ومؤي هم ومظهرهم عل  ع وهم

ياحوووه عوون الممووْ  ومهمووا َخلوو  المسوولمون عوون القوور ن ـو
 فوا يقبوْوالَ بي  ، وعن حيواَهم ال سوَورية واالجَماعيوة وغيرهوا 
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مرهم بري وال ع  ، وال هم يرصرون، ِا  َمال  مخاطبوا أهوْ 
ولووم يؤمروووا  زلووم يمملوووا بكَابوونقةوووا ميثووا، ربهووم و الكَوواَ الوو ين 

ركووووووا بمةوووووز   بكاملوووووز، ووووووه ونقةووووووه، و مرووووووا ببمةوووووز، َو بوووووْ فِر
َْاء َمون ـَفَوَُوْؤِمرُوونَ  َِ َوََْكُفوُروَن بِوبَوْما  َفَموا َجو ُْ  بِوبَوْمِا اْلِكََوا  يَوْفَمو

نْوَيا َويَووْومَ َذلِو ْْٰ  ِفوي اْلَ يَواِة الو ُّ يوُوَرُِّوَن ِ لَو   اْلِقَياَموةِ  َ  ِمورُكْم ِ الَّ ِخو
ْ  َعمَّا َِ َوَما الّلُز بَِغاِف ََ ء اْلَمَ ا   ،ََوْمَمُلون ـَ

لن يفرحوا بو ام الم و وم بَوز ، ـو علو  اأِوْ مهاِنَوز و 
المسولمة الَوي ي ملهوا ومص اِية ذل  ـّن مِْر الهوية  ! وحياِه

 وبمُ خبيُ لؤمز وبغةز ،المسلمون كافية امارة كوامن ـحقاِه

َولَوون ََوْرَفوو  َعرووَ   ل   قووة جّاهووا القوور ن بقووو  اهلل َموواوهووي حقي
ْْ ِ نَّ ُهووووَ   اللّووووِز ُهووووَو  اْليَوُهووووُِ َوالَ الرََّصوووواَر  َحَّوووو  ََوَّبِووووَد ِملَّووووََوُهْم ُِوووو
َِ ِموَن اْلِمْلوِم َموا لَوَ   اْلُهَ   َولَوِدِن اَوَّبَوْموَ  ـَْهوَواءُهم بَوْموَ  الَّوِ   َجواء

مون اأخو  بهو ا  بو ل ا ال   (120البقرة ) ( ِمَن الّلِز ِمن َوِليٍّ َواَل َنِصير  
وووة وجوو  فهووو خيووار اأمووة الوحيوو  وحيروو اِ  ْيمووة ِو القوور ن بكووْ ع

  !!لن يرا  مرها ع وها ما َقر بز عيرز ـو ُيشف  بز ب ره
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