
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
انتملع امب انعفناو ،انعفني ام انملع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ،انتملع ام الإ انل ملع ال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
،نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو ،هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ً،املع اندزو
. تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ
: ىلاعت هلوق يهو ،ةرشاعلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم سماخلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��(َنوُرُكَْشت اَمً اليَِلق َشِيَاعَم اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿

] فارعألا ةروس [

ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو : ناسنإلا مسج يف نيكمتلا ىنعم

. عساو ًىنعم هلو ،قيض ًىنعم هل نيكمتلا ،كنم لاني نأ دحأ عيطتسي الأو ،نيكم ناكم يف نوكت نأ ،ةوخإلا اهيأ نيكمتلا
ناسنإلا مسج يف نيكمتلا رهاظم نِم

: نيمدقلا ىلع يشملاو فوقولا – �
؟نيمدق ىلع يشمت فيك

الدرس : �� - سورة األعراف - تفسیر اآلیة ��، تمكین اإلنسان في األرض

1

https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/web


ًايمظعً الكيه كل لعجف ،ماظعلا يف بسرت مث ؟ةمعطألا ضعب يف ةباذم حالمأ هل ندعملا اذه لعج نم ،سلكلا نِم وه ً؟انيتم حبصأ فيك لكيهلا اذه ً،ايمظعً الكيه كل لعج نم
ةاقلم ةنرم ءايشأ ناسنإلا ناكل يمظعلا لكيهلا اذه الول ؟يمظعلا لكيهلا اذهب كنكم فيك ،نط فصن نامظعلاف ،وليك ��� لمحتي ذخفلا قنع مظع ،وليك ��� لمحي دقً انيتم
ً؟الماكً اناسنإ كلعج نم ،ةكِّرحملا تالضعلا ؟تالضعلاب ماظعلا طبر نم ،نيمدق ىلع فقي ،ضرألا يف

﴾ )�( ٍميِوَْقت ِنَسَْحأ ِيف َناَسْنِْإلا َانَْقلَخ َْدَقل  ﴿

]  نيتلا ةروس  [

،نيتريبك نامدقلا تناكل ً،ادج ةعساو دانتسا ةحاسم ىلإ تجتحال ،نيمدق ىلع يشمت نأ كنكمأ امل نزاوتلا زاهج ،نذألا يف ةقدلا غلاب زاهج الول ؟نيمدق ىلع يشمت كلعج نم
.ً اقطان ً،اريصب ً،اعيمسً اكردم ً،اكرحتم ً،امئاق كلعج فيك ؟ضرألا يف هللا كنّكم فيك ،ةقاشً الاغشأ يشملا حبصيو

: تالضعلل يدارإلا ريغ لمعلا – �
 ؟ً ايدارإ ال لمعت ةريثك تالضع نم كحارأ نم ،ةوخإلا اهيأ

لطعتي نأ ةردانلا ضارمألا نم هنأ قدصت له ؟يدارإ ال سفنتلا لعج نَم ،مونلا ءاغلإ وأ توملا ،نيرايخ نيب تنكل كتدارإب هضبن بلقلا نأ ول ،يدارإ ال لكشب لمعي بلقلا
ذخأل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ظقيتست ةرشع ةيداحلا ةعاسلا مانت ،ليللا يف ةعاس لك يف هيلإ جاتحم تنأ ،ءاود فُشتكاً ادج ديدش روطت دعب ٍذئدنع ،نيتئرلل يبونلا هيبنتلا زكرم
 .ناسنإلا تومي الإو ،ةبح

: ماظتناب ةزهجألا لمع عم ةحارب مونلا – �
 ؟ نالمعت ناتئرلاو ؟كينيع ءلم مانت كلعج نم

طشنتو ،ضبنلا دادزيو طغضلا عفتري راهنلا يف ،يراهن ماظنبو ،يليل ماظنب لمعت ةزهجأ ةعومجمو كينيع ءلم مانت كلعج نم ؟ضبني بلقلاو كينيع ءلم مانت كلعج نم
نأ كنكم نم ،كعم مانتو عجهت نيتيلكلاك ةراضلا لئاوسلاو تالضفلا زارفإ اهتمهم يتلا ةزهجألا ضعبً احيرتسم ىقبت نأ لجأ نم ليللا يف ،زارفإلا ةزهجأ طشنتو ،ناتيلكلا
 .هلالج لج هللا ؟مانت

: سأرلا رعش يف باصعألا دوجو مدع – �
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. مات ريدخت ىلإ جاتحت ،ةيحارج ةيلمع ةقالحلا تناكل سحلا باصعأ هيف لعج ول ،سح باصعأ الب نكل ،ناسنإللً اجات رعشلا اذه لعج نم

: مسجلا يف ةيجولويبلا ةعاسلا – �
نيعلا رعق نم ءوضلا ىفتخا اذإف ،راهنلا يف ةصاخ جماربب ةزهجألا تارشع رمأت ءايض نيعلا رعق يف ناك اذإف ،نيعلا رعقب ةطبترم ةعاس ةيجولويبلا ةعاسلا ،ةوخإلا اهيأ
 ؟ نَم دي ،يليل ماظنب لمعت نأ ةديدع ةزهجأ رمأت ةيجولويبلا ةعاسلا
؟ كمسج يف ىنعم نم ةملكلا هذه يف ام لكبً اشيج ّأيه يذلا نَم ،قلخلاب نيكمتلا ﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿

: ةعانملا زاهج – �
عنصت موثرجلا اذه بيكرت ملستت امنيح ةقرفلا هذه حالس عينصت ةقرفو ،هترفشو يواميكلا هبيكرت ذخأتو ،هيلإ بهذت عالطتسا ةقرف ،مسجلا ىلإ موثرج لخد ول عالطتسا ةقرف
يف ةيناطرسلا ةيلخلا نومهتلي نوزيمتم ءالؤه ؟نيرماغم ةقرف أيه نم ؟تامدخ ةقرف أيه نم،ءاضيب تايرك ،لاتق رصانع ؟لاتقلل ةثلاث ةقرف أيه نم ً،التاقً اداضمً احالس هل
. ركبم تقو

ريغص ةدغ ؟ةودعلاو ةقيدصلا رصانعلا اهملع نم ،كاتف حالس اهعمو ،ةلهاج هذه ةلتاقملا رصانعلا أيه نم ،ىنعم نم ةملكلا هذه يف ام لكب شيج بستكملا ةعانملا زاهج
اهامس ءاضيبلا ةيركلا هذه ،ةعماجلا يف تاجردملاك دعاقم ىلع نيتنس ىقبتو ،ءاضيبلا تايركلا اهيلإ لخدت ةيبرح ةسردم يه ،سومياتلا يه ،اهل ةدئاف ال هنأ ءابطألا اهمهوت
. ﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ ودعلا وه نمو ،قيدصلا وه نم فرعت ،ةفقثملا ةيئاتلا ةيلخلا اهمسا حبصأ تجرخت اذإف ،ةيجمهلا ةيئاتلا ةيلخلا ءاملعلا

: ساوحلا – �
 .ناردجلا دنع فقت نيعلا مونلا ىلإ تدلخ اذإ كنكل ،ةريبك ةحاسم يطغت نيعلاف ،يجراخلا ملاعلا ىلع كعلطت ساوح كدنع تنأ ينعي

. مشلا ةثلاث ةساح ؟كل اهفشكي يذلا ام ،اهعمست الو ،اهارت ال تتامو ،ريرسلا تحت ةرأف تلخد ولو ،نذألا ؟تيبلا لك ىلع رطيسي يذلا نَم ليللا يف ةكرح تعمس ول

﴾  )��(ِنْيَدْجَّنلاُ هَانْيَدَهَو )�(ِنَْيَتفَشَوً اناَسِلَو )�(ِنَْينْيَعُ َهل َْلعَْجن َْمَلأ ﴿

]  دلبلا ةروس  [

��� نيعلا ةيكبش يف لعج نَم ،هلالج لج هللا ؟دمجتلل ةداضم ةدام نيعلا ءام يف عدوأ نَمف ،هرصب دقفي بطقلا يف نكس نَم لك رفص ةجردلا يف دمجتي ءام اهيفو نيعلا نأ ول
،ةيفاص ةيؤرلا نوكت نأ لجأ نم ةمات ةيفافش ةفافش ةينرقلا لعج نم ً،انول نييالم � نيب قّرفت ةيرشبلا نيعلاف ،ةغلاب ةقدب ءايشألا ىرت نأ لجأ نم ً،اطورخمو ةيصع نويلم
. ﴾ِنَْينْيَعُ َهل َْلعَْجن َْمَلأ﴿ اهتراج ءاذغو اهءاذغ ذخأت ىلوألا ةيلخلا ،برستلاو لولحلا قيرط نع ؟ةينرقلا ىذغتت فيكف
 ؟ ةغللا كملع نم ،قطنت ؟ناسللا اذه كل لعج نَم

﴾ )�( َنَاَيبْلاُ هَمَّلَع)�( َناَسْنِْإلا ََقلَخ)�( َنآُْرقْلا َمَّلَع)�( ُنَمْحَّرلا ﴿

]  نمحرلا ةروس  [
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. ةبوتكملا ةغللا قيرط نع ؟ليج ىلإ ليج نم ؟ملعتم ىلإ ملاع نم ؟رخآ ىلإ ناسنإ نم ةفرعملا لقتنت فيك نكل ،ربعتف ملكتت ،مهفتف عمتست

﴾ )�(َِمَلقْلاِب َمَّلَع يِذَّلا )�(ُمَرَْكْألا َكُّبَرَوْ أَرْقا )�(ٍَقلَع ْنِم َناَسْنِْإلا ََقلَخ )�(ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْساِبْ أَرْقا ﴿

]  قلعلا ةروس  [

؟ أرُقت نأو ،ةبوتكم نوكت نأ نكمي ةغللا نأ الول ،هريسفت نم نوعفتني سانلاو ،ماع فلأ هتوم ىلع ىضم ،هللا ةمحر ىلإ لقتناو ريسفتلا ّفلأ يبطرقلا مامإلا ،كمامأ صن كانه
. ةمجرتلا قيرط نع ؟ةمأ ىلإ ةمأ نم تافاقثلا لقن نَم

﴾ )��( ٌرِيبَخ ٌميِلَع ََّ� َّنِإ ۚ ْمُكَاْقَتأ َِّ� َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َّنِإ ۚ اُوفَرَاَعتِل َلِئَاَبقَو ًابُوعُش ْمُكَانَْلعَجَو َٰىثُنأَو ٍرَكَذ نِّم مُكَانَْقلَخ اَِّنإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  تارجحلا ةروس  [

. ﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿

!!! بلقلا ِلمعل نِّكم فيك ملعت ول – �
توملا ىتح ضبنيو ضبني ىقبيو ،بلقلا نوكي مث ،ضبني ةقلعلا نم ءزج ةدع عيباسأ دعب بلقلا اذه

. طاسبنالاو ضابقنالا عباتت يك ةلهؤم اهلعجت ةحارلا هذهو ،حيرتست ددمتلاو ضابقنالا نيبو ،ددمتتو ضبقنت ،هللا ةمظع ىلع ةلادلا تايآلا ربكأ دحأ بلقلا ةلضع
ةيعوألا بوبنأ لعج نم ؟نم ،رخآً ابلق تناك اهتنورم لعفب يعيبطلا اهمجح ىلإ تداع اذإف ،نييارشلا تعسوت بلقلا ضبن اذإف ،بولق اهنأكو ؟ةنرم نييارشلا هذه لعج نم
﴾ ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿ مك فلأ نيعبرأ ضرألا لوح ترادلً اضعب اهضعب عم تلصُو ول ةيومد ةيعوأ هدنع دحاو لك ،رتموليك فلأ نوعبرأ هلوط ً؟اقلغمً ابوبنأ

: كلذ مضهت فيك كنع باغ نكلو ! يهتشت ام لكأت كنإ – �
سكع يشمت ةمقل هانمعطأو ،هيلجر نم هانقلعو ،ناسنإب انكسمأ ول ،ةيقلح تالضع نع ةرابع ءيرملا ،ءيرم كانهو ،باعل كانهو ،نانسأ كانه ً،ادج ةدقعم ةيلمع مضهلا
؟ ءيرملا ممص نَم ،ةدعملاىتح ىلعألا وحن ءاملا دعصل ءام هيلجر نمً اقلعمً اناسنإ انيقس ول ،ةيبذاجلا

؟ كلذ يف ترّكف لهف ، كمف يف ُباعللا عمتجيس مئان تنأو – ��
ءيرملا قيرط حتفيف ،رامزملا ناسل ،موعلبللً ارمأ يطعي ،ظقي غامدلا ،مونلاب قراغو مئان تنأو باعللا رثك دقل ،غامدلا ىلإ ةراشإ قلطنتف ،كمف يف باعللا عمجتي مئان تنأو
 . ؟ نم لعف ؟ نم ،نيتئرلا قيرط قلغيو
. ةيآ مضهلا زاهج ،ةيآ ةيعوألاو بلقلا ،ةيآ بستكملا ةعانملا زاهج ﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿

؟ مسجلا يف ّدلوتت نأ ةرارحلل نِّكُم فيك – ��
 ؟كمسج يف ةرارحلا دلوتت فيك
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ركسلا تالضف نم ،ةقاطلا دلوي ،ركسلا قرتحي نيلوسنألا ةطيسو ةدام قيرط نع ،قرتحت ال كفك يف ركس ةقعلم عض ،ليحتسم ،�� ةجردب ركسلا قرتحي فيك ،قارتحا نم
كيطعيو نوبركلا ديسكوأ يناث كنم ذخأي تابنلا ،تاتابنلل لوألا زاغلا نوبركلا ديسكوأ يناث ،نوبركلا ديسكوأ يناث رّدصي هريفز يف ناسنإلا ،نوبركلاديسكوأ يناث قرتحملا
﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿ ؟ نم ؟ ضرألا يف نزاوتلا اذه لعج نم ،نيجسكوألا

؟ ةميشملا نع اذامو – ��
؟ ةميشملا يه ام ،ةميشملا

امبً اروف تاملهترمز ريغ نمً امدً اناسنإ تيطعأ ول تنأو ةرمز هل مد لكو ،نينجلا مد ةرودو ،مألا مد ةرود ةميشملا يف عمتجت ،ءابطألا اهنع زجعي لامعأب موقي ،محل صرق
موقي ،لقاعلا ءاشغلا ءابطألا هامس ءاشغلا اذه ،ءاشغ امهنيب لاق ؟ةميشملا وه يمحل صرق يف ةرمز هلو نينجلا مد عم ةرمز هلو مألا مد عمتجي فيكف ،مدلا لالحناب ىمسي
يف هحرطيو ،مألا مد نم ركسلا ذخأي ،سفنت محرلا يف سيلو ،سفنتلا زاهج ماقم ماق ،نينجلا مد يف هحرطي مألا مد نم نيجسكوألا ذخأي لقاعلا ءاشغلا ،اهقدصي ال لقعلا لامعأب
،نينجلا مد يف هحرطي سايركنبلا نم نيلوسنألا ذخأي نآلا ،سفنت زاهجو مضه زاهج لقاعلا ءاشغلا راص ،نيلوسنأ ىلإ ةجاحب راص ،نيجسكوأو ركس كانه راص ،نينجلا مد
-سراح وه- عنمي لقاعلا ءاشغلا نآلا ،ةرارحلا كانه راصف نينجلا دنع ةقاط دلوتتف ،قرتحت نيلوسنأو ركسو نيجسكوأ كانه راص نآلا ،لقاعلا ءاشغلا سايركنب راص
ىلإ لقتنت مألا اهب عتمتت يتلا تانيصحتلا لكف ،اهنينج مد ىلإ مألا ةعانم لماوع لك لقاعلا ءاشغلا لقني نآلا ،يحص رجح ،نينجلا مد ىلإ مألا مد نم ةماس داوم ّيأ رورم
دي ،نينجلا ىلإ لقاعلا ءاشغلا اهلقني ةعانملا لماوع ،ضارمألا تائم دض ةعانم كانه ةلصحملا اهتقلت تاحاقل نم وأ اهب تبيصأ ضارمأ نممألا اهبسكت يتلا ةعانملا ،نينجلا
؟نَم ةمكح ؟نَم ملع ؟نَم لعف ؟نم
داوملاو ةمسدلاو ،ةيمحشلا داوملاو ،ةينيتوربلا داوملاو ،نيجسكوألاو ،ركسلا نم نينجلا اذه جاتحي مك ملعي نأ نكمي ناسنإ ضرألا هجو ىلع سيلو ،ملعي لقاعلا ءاشغلا نآلا
. نينجلا هجاتحي ام لقاعلا ءاشغلا اذه ملعي ،تانيماتيفلاو ،نداعملا هابشأو ،ةيندعملا
 ؟ نم ةردق ،هلمكأب مضه زاهج لقاعلا ءاشغلا راصف ،نينجلا مد يف اهحرطي مألا مد نم داوملا هذه ذخأي ،ةجاحلا هذه ذفني نآلا
،ماعطلا اذه داوم ىلإ اهنينج ةجاح نع ريبعت يه لمحلا ءانثأ يف ٍماعطل مألا ةوهش ً؟انيعمً اماعط يهتشت نأ مألا ىلإ ىحوأ يذلا نم ،همأ اهلكأت ال ةدام ىلإ جاتحي دق نينجلا نآلا
. ؟ نم ةردق
﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿

؟ ةدالولا نع ملعت اذام – ��
رمأ نمو ،نينجلا تومي ال ىتح ةيمانتم ةفيطل هتاصلقت نوكت نأ محرلا رمأ نم ،دعابتي ةأرملا يف ضوحلا مظع لعجت ةينومره رماوأ ةدالولا ،ديقعتلا غلاب ءيش ةدالولاو
. ةعوطقملا ةيعوألا فولأ تارشع قالغإل ةرخص هنأكو ىتحً اديدشً اضابقنا ضبقني نأ ةدالولا دعب محرلا
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﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ ؟نم ريدقت ؟ةدالولا يف هرسخت يذلا مدلا ئفاكت ةيئانثتسا مد ةيمك نزتخت لماحلا مألا لعج نم

. هللاو تفك امل ناسنإلا قلخ صئاصخ ةفرعم يف اهلك انرامعأ انيضمأ ول هللاو ،ماركلا انناوخإ
ربكألا ملاعلا ىوطنا كيفو ريغص مرج كنأ بسحتأ

] هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع [

!!؟ يسونيمألا لئاسلا نع ًائيش ملعت له – ��
،ةمدصلا صتمت هذه ةلخادتم ةرسكنم طوطخ لكش ىلع ةتباثلا لصافملا هذه ضرألا ىلع عقو اذإ وأ لفطلا اهاقلتي ةبرض يأ ؟ ةتباث لصافم اهيف اهممص نم ةمجمجلا هذه
؟ نم ةردق ،ةميلس ةمجمجلا ىقبتف

. لئاس نمض غامدلا ،ماظنلا اذه تدلق ةيئاضفلا تابكرملاو ،غامدلا ةحاسم لماك ىلع ةمدصلا عزوي لئاسلا اذه ؟ غامدلا نيبو ةمجمجلا نيبً الئاس لعج نم
: لجو زع هللا لاق ،ثلاث ءاشغو ٍناث ءاشغو ،لفطلا يّشغي ءاشغ يف يسونيمألا لئاس محرلا يف لعج نم

َال ۖ ُكْلُمْلاُ َهل ْمُكُّبَرُ َّ� ُمُكِلَٰذ ۚ ٍثََالث ٍتاَُملُظ ِيف ٍقْلَخ ِدَْعب نِّم ًاقْلَخ ْمُكِتاَهَُّمأ ِنوُُطب ِيف ْمُُكُقلَْخي ٍۚ جاَوَْزأَ َةيِناََمث ِمَاعَْنْألا َنِّم مَُكل َلَزَنأَو اَهَجْوَز اَهْنِم ََلعَج َُّمث ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مَُكَقلَخ ﴿
َِلإ ﴾)�( َنُوفَرُْصت ٰىََّنَأف ۖ َوُه َّالِإَ هٰ

]  رمزلا ةروس  [

لهسي لئاسلا اذه ،ةيزكرم ةئفدت ،ءاتشلا يف ئفاد وهو ،هتكرحلهسيو ،نينجلا يذغي لئاسلا اذه ،يسونيمألا لئاسلا همسا لئاسب ئلتمم ءاشغلا اذه لفطلا يلي يذلا ءاشغلا نيب
﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿ ؟ نم ميمصت ،ةدالولا دنع ىرجملا مقعت يه مث ،ةيذغم ةداموً امامت تيزلا لثم ،ةلهسم ةدامو ،ةمقعم ةدام ،نينجلا مقعي مث ،نينجلا يذغيو ،ةكرحلا

؟ هب كُملع امف ، ءاملا هنإ ، ةايحلا رصنع كءاج دق – ��
 ةوخإلا اهيأ

سكعنت ةعبرأ دئاز ةجردب ءاملا اذه ،ةصاخلا هذه يح نئاك ضرألا هجو ىلع ناك املو ،ايسآ تناك املو ،سردلا اذه ناك امل ةصاخلا هذهالول ،ةصاخ ءاملا اذه يف ،ءاملا 
،تابنلا تومي ،رطملا مدعنت ،رخبتلا مدعني اهلك راحبلا دمجتت نيح دعب ،راحبلا قامعأ يف صوغتف ،اهتفاثك دادزتف شمكنتف راحبلا دمجتت كلذل ،ددمتلا ىلإ شامكنالا نم هتيلآ
﴿ ؟ نم ةمكح ؟ نم ملع ؟ نم ةردق ضرألا هجو ىلع ةايح تناك امل ددمتلا ىلإ شامكنالا نم هتيلآ سكعنت ةعبرأ دئاز ةجردلا يف ءاملا نأ الول ،ناسنإلا تومي ،ناويحلا تومي
﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو
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؟سمشلاب كتقالع ام – ��

ةوخإلا اهيأ

.ناسنإلا ةايح يف يساسأ يتايح ردصم سمشلا هذه ،ميقعت ردصم ،ةرارح ردصم سمشلا هذه 

﴾ )��( َنوُُدبَْعتُ هاَِّيإ ُْمتنُك نِإ َّنَُهَقلَخ يِذَّلا َِِّ� اوُدُجْساَو ِرََمقْلِل َالَو ِسْمَّشلِل اوُدُجَْست َال ۚ ُرََمقْلاَو ُسْمَّشلاَو ُراَهَّنلاَو ُلْيَّللا ِهِتَايآ ْنِمَو ﴿

]  تلصف ةروس  [

﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ :لجو زع هللا لوقي ، ةوخإلا اهيأ كلذل

؟ تامولعملا ظفحت فيك – ��
؟ ةقيقدلا تامولعملا ظفحت فيك ةركاذلا هذه الول ؟ ةركاذ كاطعأ نم

ةورفلا ،ةقيقدلا ءاعمألا ايالخ لدبتت ةعاس �� لك ،ةعاس �� ةيلخلا رمع ،ةقيقدلا ءاعمألا ةيلخ رمع رصقأ ،رمع اهلو الإ يرشبلا مسجلا يف ةفيلخ نم ام ،ةوخإلا اهيأ ةبسانملاب
تيسنو اًبيبط تنك هللاو ؟لمعي اذام خألا ،غامدلا لدبت ول ،غامدلا ادع ،لدبتي تاونس سمخ دعب كمسجب ءيش لك ينعي ،تاونس سمخ ايالخلل رمع ىصقأو ً،الماكً الدبت لدبتت
. لدبتي ال غامدلاو بلقلا ،هلالج لج هللا ؟لدبتت ال غامدلا ايالخ نأ ررق يذلا نم ،كتاربخ لك تدقف لدبتت غامدلا ايالخ نأ ول ،اهلك يتامولعم
،ةصاخ توص ةربن كل ؟ ةيوه كاطعأ نم ،ةنس نيتس رمع يف ،ةروص رايلم نيعبس يوتحت ،سدعلا ةبح ىلع ديزي ال غامدلا يف ةركاذلا مجح ؟ةركاذ كاطعأ نم ؟كنكم نَم
 .رخآ ناسنإ ةفطنك هتفطن ناسنإ يف ام ،ةصاخ ةفطن كل ،ةصاخ ةيحزق كل ،ةصاخ ةيجيسن ةرمز كل ،ةصاخ دلج ةحئار كل

؟ ةأرملا محَّر نع اذامو – ��
نم جوزلا يفوت ولو ،مئاق محرلا ناطرسب ةأرملا باصت نأ لامتحاو ،ىنزلا نم يهف ةيناث ةفطن تءاج اذإف ،هدنع اهبيكرت ظفحيو ،ةفطنلا هذه لبقتسي اًزاهج ةأرملا يف لعج نم
؟ نم ميمصت اذه ؟رهشأ ةعبرأ دعب ةديدج ةفطن لبقي زاهجلا اذه لعج
:ةوخإلا اهيأ

﴾ )���( َنُونِمُْؤي َّال ٍمَْوق نَع ُُرذُّنلاَو ُتَايْآلا ِينُْغت اَمَو ۚ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَذاَم اوُرُظنا ُِلق ﴿

]  سنوي ةروس  [

﴾ )��(َنوُرِصُْبت ََالَفأ ْمُكُِسفَْنأ ِيفَو  ﴿

]  تايراذلا ةروس  [

﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿
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: قُّرعتلا زاهج – ��
ديربت زاهج قرعتلا ،ةيقرعلا ددغلا نييالم تائم كدنع يف ،ةرارحلا هعم ذخأيو ،قرعلا رخبتيف ،راح وجلا نأل قرعتي ،ديربتو فييكت زاهج ؟قرعتي دلجلا لعج نم ،كنكم
؟نم ميمصت ،لماك

حوطسلا هذه يف لخدي امنيح �� ىلإ رفص نم لقتني ،رفص هتجرد ءاوهلا ءاتشلا مايأ يف رورملا ءانثأ يف ،ءاوهلا رمي ،ةلخادتم حوطس هيف فنألا ،فنألا نم ءاوهلا قشنتست
نخست ةراح مد ةيمك يتأت ،عسوتت تالضع ةيعوألا يف نأ ينعي اذهو ،ناسنإلا فنأ رمحي دربلا يف ،َةعسوم تالضع اهيف ،ناكملا اذه يف ةيومدلا ةيعوألا اهيفو ،ةلخادتملا
غارفلا يف ةيشام رابغلا ةرذ ناك اذإ ىتح ؟ تاريعش فنألا يف لعج نم ،ةيفصت ،قلعت تارذ كانه ناك اذإ ىتح ؟ةيطاخم ةدام اهيف حوطسلا لعج نم ،لخادلل لخادلا ءاوهلا
﴾ ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو ﴿ هلالج لج هللا ؟ نم ميمصت فنألاب تاريعشو ،ةطقال داوم مث ،ةراضلا داوملل ةقصال ةدام ،قصلو نيخست ؟ نم ميمصت اذه ،اهطقتلت طقف

: يلآلا لمعلا – ��
كتيب ىلإ كلمع نم لقتنت نأ موي لك كنكميف ،ةيلآلا ةدايقلا ىلإ لمعلا لقتنيً المع فلأي امل ناسنإلا نإ مث ،ةركاذ مكانيطعأ

،ريكفت نود نم اهب موقت ،ةيلآلا ةدايقلا زكرمل لقتنت ةيمويلا كلامعأ رثكأ ً،امهمً اثيدح هعم ريدت ،ناسنإ يكاحت تنأو ،ةدقعم ةيلمعب موقت نأ نكممو ،ةيلآ ةدايق كتبكرم دوقت 
.كحارأ
نأ نودً ايلآ اهب موقت لامعألا تائم كل لعج لجو زع هللاو ،ةيلآ ةدايقب ةرئاطلا ريطت ً،انايحأ باكرلا فاخيف ،باكرلا عم سلجيف ،ةيلآ ةدايقب ةرئاطلا ماظن رايطلا لعجي انايحأ
. رعشت
نوكت ،ررقي ىتح غامدلا ىلإ لصي ال ةرارحلاب روعشلا ،ةرارحلاب ديلا رعشت امل سكعنملا لعفلا ممص نم ،اذكه كدي عفرتف ،كدي سمتف ةلعتشم ةنيخد هديب ناسنإً انايحأ ينعي
. سكعنملا لعفلا همسا هذه ،ةرشابم يكوشلا عاخنلا نم رمألا ذخأي ،تقرتحا دق ديلا

: لفطلا دنع صملا سكعنم – ��
ًالثم نآلا دلو لفطلا
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اهصميف هتفش ىلإ اهدي لصت ةضرمملا رعشت نأ نود هفيظنت ءانثأ يفو ،دلُو نآلا ،صملا سكعنم هنإ ،ضرألا هجو ىلع ناسنإ ناك امل سكعنملا اذه نكي مل ول ،سكعنم هدنعو 
يف ةدقعم ةيلآ هّملع نَم ،ةايحلا تناك امل سكعنملا اذه الول ؟كلذ هملعت ضرألا يف ةوق ةمث له ،ءاوه بحسيو ،همأ يدث ةملح ىلع هيتفش مكحيو ،صمي هّملع نم ،ةرشابم
.هلالج لج هللا هنإ ؟ بيلحلا صم

: بلقلا يف لاتوبلا بقث – ��
؟ نم دي هذه ،نيتئرلا ىلإ مدلا لقتنيف ،بقثلا اذه قلغتف ةطلج يتأت دلوي نأ ىلإ ،محرلا يف ءاوه دجوي ال هنأل ، نيذأ ىلإ نيذأ نم لقتني مدلا ،لاتوب همساً ابقث نينيذألا نيب لعج نَم
﴾ ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿
. باجعلا بجعلا َتدجول هقئاقد يف تركفت ول طقف كمسج ،ةوخإلا اهيأ هللاو

؟ ناسنإلا اهيأ كرعش يف ام ملعت له – ��
دقفتً ادبأ ةأرما دجوي ال نكل ؟ً انايحأ هرعش دقفي لجرلا لعج نَم ،ةيغبص ةدغو ،ةينهد ةدغو ،بصعو ،ةلضعو ،نايرشو ،ديرو ةرعش لكل ،ةرعش فلأ ��� ناسنإلا سأر يف
. ىربك ةماط تناك ً،ايلك اهرعش

؟ نيعستلا يف ناك ولو لجرلا بجني فيك – ��
؟ نيعستلا ىلإ بجني لجرلا لعج نَم

، ��ـلل ـ ��ـلل ؟دودحم ةأرملا َلمح نأ ممص نم ،نيعستلاب ةلماح ةدحاو روصت ً،الثم ةلماح نيعستلاب ةدحاو ول ،سأيلا نسب يهتنت ةدودحم ضويب اهدنع يف ةأرملا امأ
﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ ؟نم ميمصت اذه ،نيعستلا يف وهو ،اًدلو بجني لجرلاو

﴾ٍَقلَع ْنِم َناَسنِْإلا ََقلَخ﴿ ﴾ََقلَخ يِذَّلا َِكّبَر ِمْسِابْ أَرْقا﴿ :كمسج نم ،ىصحت الو دعت ال لجو زع هللا ةمظع ىلع لدت تايآ مكمامأ ،ةوخإلا اهيأ هللاو

؟ ةضيوبلا لقتنت فيك – ��
؟لقتنت فيك ،اهل َلجرأ ال ةرك ةضيوبلا هذه ،بولاف ةانق اهمسا ةانق قيرط نع محرلا ىلإ ضيبملا نم ةضيوبلا لقتنت

ةانق ردُج يف بادهأ ،ضرألا هجو ىلع ناسنإ ناك امل بادهألا هذه الول ،رخآ ىلإ ناكم نم اهلقنت ةكرحلا هذه ،اذكه كرحتت ةريغص بادهأ دجوي بولاف ةانقب ؟ يشمت فيك 
9



 ؟ نم ميمصت ،دحاو نيوح ىلإ ةضيوبلا جاتحتو ،نويلم ���ـل نيوح نويلم ��� نم هنم جرخي يجوزلا ءاقللا يف ناسنإلاو ،محرلا ىلإ ضيبملا نم ةضيوبلا لقنت بولاف
. ﴾ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ هدحو كمسج ،�ً ادجاس رخت نأ نكمي ،� عشخت نأ نكمي هدحو كمسج ،ةوخإلا اهيأ

: نزاوتلا زاهج – ��
نينذألا قوف نزاوت زاهج هيف نأل ،ةماقلا بصتنم ناسنإ

اَمل نزاوتلا تاونق الولو ،لام هنأ ملعي ناسنإلاف ،بادهألا سميف يقفأ لكشب ىقبي لئاسلا ليمي ناسنإلا امل ،بادهأ دجويو ،لئاس اهيف ساوقأ ةثالث ً،ادج دقعم نزاوتلا زاهج 
ام ً،امئاق ىقبي نأل يفكت ال هيمدق ةحاسمو ،نزاوت ريغب كنأل ،كلذ عيطتست ال ً،الئام فقت نأ عيطتست له ،ضرألا ىلع يشمي ناسنإ كانه ناك امل ضرألا يف ةجارد  كانه ناك
؟ ةدقعملا ةزهجألا هذه

: نذألا يف تاوصألا لضافت باسح زاهج – ��
،ةيناثلا نمً اءزج ���� ىلع دحاو امهنيب لضافتلاو ،نينذألل نيتوصلا لوصو لضافت بسحي ديقعتلا غلابً ازاهج كلمت تنأ ،ةرايس قوب تعمسف ،قيرطلا يف يشمت تنأ
. راسيلا وحن كرحتتلً ارمأ كيطعيف ،نيميلا ىلع نم ةبكرملا نأ زاهجلا اذه فشتكي

ربكألا ملاعلا ىوطنا كيفو ريغص مرج كنأ بسحتأ

﴾ َشِيَاعَم اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿

َِشيَاعَم اَهيِف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو

!؟ ناسنإلا اهئارو نم شيعي ةريثك ًابابسأ كانه نأ ملعت له – �
؟ضرألا يف ّرحلا ببسب شيعي ناسنإ نم مك

،فييكت سدنهم ناسنإ كانه راصف ،ةشيعملا بابسأ دحأ رحلا ،رحلا ببسب نييالملا اهنم شيعي يتلا فرِحلا ددعت نأ تدرأ ول ،تافيكملا ،جولثلا لمعم ،تابطرملاو ،فييكتلا 
يف لمعي ناسنإ نم مكف ،نيفظوم ىلإ جاتحيو ،بقث تاودأ ىلإ جاتحيو ،ةنايص ىلإ جاتحي فييكتلاو ،فييكت سدنهم اذه ً،ادج ريبك ددعب تافيكم عاُبتف رح ةجوم يتأت
؟ طقف رحلا ببسب ضرألا يف لمعي ناسنإ نم مك وأ ،فييكتلا
شيعي ناسنإ نم مك ،ةيفوصلاةيلخادلا ةسبلألاو ةليقثلا فطاعملاو ،ةيفوصلا بايثلا ،ةيزكرملا ةئفدتلاو ،لئاسلا دوقولاو ،ئفادملا ؟ دربلا ببسب ضرألا يف لمعي ناسنإ نم مك
.دربلا ببسب ضرألا يف
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مك ؟ بط تايلك يه مك ؟ ءاود  مك ؟ ىفشتسم  مك ؟ضرألا يف بيبط نم مك ،ضرملا ببسب ضرألا يف شيعي ناسنإ نم مك ،رعشلا لوط ببسب ضرألا يف شيعي ناسنإ نم مك
؟ فلؤم باتك نم مك ؟ ةعماج
. قزرلل بابسأ ْيأ ﴾ َشِيَاعَم ﴿ :ىنعم
. ةرشح ىلع شيعتً اممأ دجت ينعي ،تاخضم ،تاديبم ،يعارز سدنهم ؟ ةيعارز تارشح دوجو ىلع شيعي ناسنإ نِم مك ،هلمكأبً الوصحم ديبتف ةرشح يتأت

. اهءاصحإ تعطتسا امل ناسنإلا اهنم شيعي يتلا تاصاصتخالاو ،فرحلاو ،نهملاو ،حلاصملا ددعت نأ تدرأ ول
. هيفمكارتت تاربخلا ،تباث غامدلا نأل ،ىمانتي ناقتإلاو ً،المع نقتت كلعج
؟ نوركشت الأ ﴾ َنوُرُكَْشت اَم ًاليَِلق َشِيَاعَم اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿
؟ ضرألا يف تاراظنلا ىلع شيعي ناسنإ نم مك :رصبلا فعَض ،ةوخإلا اهيأ

 ؟ عمسلا ةيوقت ىلع شيعي ناسنإ نم مك :عمسلا فعض
 ؟ ماظعلا ريبجت ىلع شيعي ناسنإ نم مك :ماظعلا رسك
. هتنايصل فرحلاو نهملا فالآ دوجو بابسأ دحأ ناسنإلا مسج ّنإ
،ديدحلاو ،ءانبلا داوم ،نوسدنهملا ،ىوأم ىلإ جاتحت ،دربت ،ءارعلا يف مانت ْنأ كنكمي ال كنأل ،ءانبلاب ةقلعتم ةفرح يتئم نم رثكأ كانه نإ لاقيو ،ىوأم ىلإ جاتحت تنأ
.ً ائيش ملعي ال لفطلا ،تايفشتسملا ،ةينبألا ،يهتني ال ءيش طيطختلاو

﴾)��( َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعل َۙ ةَِدئَْفْألاَو َراَصَْبْألاَو َعْمَّسلا ُمَُكل ََلعَجَو ًائْيَش َنوَُملَْعت َال ْمُكِتاَهَُّمأ ِنوُُطب نِّم مُكَجَرَْخأُ َّ�َو ﴿

] لحنلا ةروس  [
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مظعم امنيب ً،ائيش ملعي ال لفطلا نأل ،تاعماجلاو ،تاثعبلاو ،جهانملا ريوطتو ،نوشتفملاو بتكلاو ،جهانملاو ،سرادملاو ،ميلعتلا ،ضرألا يف ميلعتلاب شيعي ناسنإ نم مك
. هتيبرت نولوتي مألاو بألا لعجو ،ةديدم ةلوفط هل لعج ،هللا دنع مركم ناسنإلا نأل ،ةدالولا ذنم ءيش لك فرعت تاناويحلا
 . لهجلا ىلع ،ةحصلا ىلع ،ضرملا ىلع ،دربلا ىلع ،رحلا ىلع شيعي ناسنإ نِم مك
 ﴾ًائْيَش َنوَُملَْعت َال﴿

. شيجلا كلذ دعب يتأت ،ميلعتلاو ةيبرتلا نوفظوم اهيف ةرازو ربكأ ،ميلعتلاو ةيبرتلا ً:ايناث ً،الوأ شيجلا يتأي
اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ :شياعم ةملك ىنعم اذه ،موي لك نورت امك ةحلسألا لماعم ؟ناودعلا دص ىلع شيعي ناسنإ نم مك ،يدتعي انايحأ ناسنإلا :ناودعلا
﴾ َنوُرُكَْشت اَم ًاليَِلق َشِيَاعَم

: معنلا ىلع ِهللا ِركش بوجو

: لوقي لجو زع هللا ،ركشت الأ

﴾ )���( اًميِلَع اًرِكاَشُ َّ� َناَكَو ۚ ُْمتنَمآَو ُْمتْرَكَش نِإ ْمُِكباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَّم ﴿

] ءاسنلا ةروس [

لعف درو ،نمؤت نأ فيرعتلا لعف در ،ميركت ريخستو فيرعت ريخست ،نيريخست كل رخسم نوكلا اذه نأل ؟ اذامل ،كدوجو نم فدهلا تققح نمؤت امنيحو ،ركشت امنيح تنأ
،دادمإلا ةمعن كحنمو ،داجيإلا ةمعن كحنم ىلاعتو هناحبس هللا نأل ،ركشت نأو ،نمؤت نأ ةلاسر كل ،كدوجو نم فدهلا تققح دقف تركشو ،تنمآ اذإف ،ركشت نأ ميركتلا
.داشرلاو ىدهلا ةمعن كحنمو
ةجردب رهصنت ضرألاب رصانعلا نأ ول ،داشرلاو ىدهلا كحنم ،دادمإلا كحنم ،داجيإلا كحنم ةمعن كدوجو ،هللا معن نم ةمعن تنأ ﴾َنوُرُكَْشت اَم ًاليَِلق﴿ ةوخإلا اهيأ كلذلف
،ةنيل ةدام كانهو ،ةجزل ةدام كانهو ،هقشنتست ءاوه كانهو ،ءام كانهو ،ديدح كانه و بشخ كانه نكل ،بلص وأ لئاس وأ زاغ امإ هلك نوكلا ؟لصحي يذلا ام ،ةدحاو
. ةواسق كانهو ،ةناتم كانهو ،ةيساق ةدام كانهو
،ددمتي ديربتلاب ،ةبيجع ةصاخ هل ندعملا اذه ،صاصرلا همسا ندعم كانه ؟رجحلا عم ديدحلا لماعتي فيك ،يرجح فيصر ىلع اًروس لعجت نأً انايحأ رطضت تنأ ينعي
اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ ةدحاو ةلتك رجحلا ةعطق عم ديدحلا ةعطق تحبصأ ،ديربتلاب ددمتي ،صاصرلا ّبُصيو ديدحلا عضُوي ،رجحلا ةعطق يف ةرفح رفُحتف
﴾ َنوُرُكَْشت اَم ًاليَِلق َشِيَاعَم

: شياعم ظفل نم تاطابنتسا
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: سانلا نيب ةيدقنلا ةلتكلا ُلوادت ُلصألا – �
ماركلا ةوخإلا اهيأ

تالآ ىلإو ،ءاود ىلإو سدنهمل جاتحت ،ةيعارز ةفآ تتأ ضرأ كدنع تنأ ،شياعم لعجف ،ةمألا يديأ نيب ةلوادتم نوكت نأ ةيدقنلا ةلتكلا هذهل دارأ لجو زع هللا نأ ةقيقحلا 
يف ةحيرش ربكأ نيب ةورثلا هذه تعزوت : ًاذإ ،هحابرأ نم فصنلا ىلإ ثلثلا نم هتاقفن نوكت نأ بجي جتنم ناسنإ لكف ،كدحو اهركتحت عونمم ةيدقنلا ةلتكلا نأكف ،شر
. شياعملا هذه ،عمتجملا

: مهفرِحو مهعئانص نم سانلا نيكمت – �
يف بكار ��� اهيف نيقباط نِمً ةقالمع ةرئاط دوقي ً،اريغصً اباشً ارايط دجتً انايحأ ،ةعنص ناقتإ نم لجو زع هللا هنّكم مهنم دحاو لك ،سانلا ءالؤه لك ً،ادج ةقيقد شياعم ةملك
. ةرايط دوقيً ارايط نأ ً،ادج ةيلاع تاربخ هذه ؟مالسب راطملاب طبهتو ،ليللاب دلب ىلإ دلب نم ريطتو ،ةدايقلا دعقمب سلجت وأ ؟هلحم ّلحت نأ عيطتست له ،ليللاب

حتفي ً،ادج ةيلاع ةءافكب لمعي ،يئابرهك بلقب مدلا لصوي ،ضبنلا نع هفقويو ،هدربيف بلقلا ىلإ لصي ،مظعلا ّصقيف خوراصب يتأي ،حاترم وه و ردصلا قشي بلق حارج دجت
!!! ديدج نم لمعيف بلقلل ةقعص ثدحي كلذ دعب ،تاعاس عبس قرغتست ةيلمعلاو ً،اديدجً اماسد عضي ،ماسدلا ىلإ لصيف نيطبلا
ةرم لمعي ال ضبنلا نع هتفقوأ اذإ بلقلا نأ ميمصتلا ناك ول ً،اقالطإ بلق ةيلمع دجوت ال ،ةصقلا لك تهتنا ىرخأ ةرم لمعي نلو هتنكس بلقلا نأ ول ،بلقلاب نيحارجلا لامعأ لك
ًاقالطإ يحارج لمع كانه ناك امل ةيناث

َِْْ

ي  أما القلب فھو مصمم بالتبرید یسكن ویكف عن النبض، ویتحول الدم إلى قلب صناعي، لما تنتھي تحِدث لھ صعقة فیعمل، إذا لم یعمل فقل: عّظم هللا أجركم ﴿َو لَقَْد َمكَّنَّاُكْم فِ

حدثني طبیب قلب قال لي: ھناك شریان في القلب من أمتن الشرایین لیس لھ وال وظیفة، إال أنھ قطعة غیار عند العملیة الجراحیة، یأخذونھ ویضعونھ مكان الشریان المسدود،ھذا تصمیم َمن ؟ 

األ رض﴾
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لورتبسدنهم اذه ،يرامعم سدنهم اذه ،ةيمضه بيبط اذه ،بلق حارج اذه دجت ﴾ َشِيَاعَم اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿

،كمامأ اهلك تايئاضفلا ىرتو ،تالجمو ،نخاس ماعطو ،ةوهقو ،ياش ،تابورشم ،فييكت ،حاترم دعاق تنأو ،مدق فلأ �� عافترا ىلع بكار ��� اهيف ةرئاط بكرت نآلا
. ﴾ ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ ! اذه ام

﴾ )�( َنوَُملَْعت َال اَم ُُقلَْخيَوً َةنيِزَو اَهُوبَكَْرتِل َريِمَحْلاَو َلَاِغبْلاَو َلْيَخْلاَو  ﴿

]  لحنلا ةروس  [

: ةمتاخ

ناسنإلا نأ الولو ،اهفرتحت ةفرح قيرط نع شيعت نأ كل هللا أيه تنأو ،ضرألا يف نّكمم تنأ ،يهتني ال ثيدح نيكمتلا نع ثيدحلاو ،يهتني ال ثيدح شياعملا نع ثيدحلا
.ً ائيش ضرألا هجو ىلع تيأر امل برشيو لكأي نأ ىلإ جاتحي
. ﴾َنوُرُكَْشت اَم ًاليَِلق َشِيَاعَم اَهِيف ْمَُكل َانَْلعَجَو ِضَْرْألا ِيف ْمُكاَّنَّكَم َْدَقلَو﴿ :فارعألا ةروس نم ةرشاعلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق يف سردلا اذه يف ام صخلن ،ةوخإلا اهيأ ً:اذإ
لالخ نم تنأ ،وسقت وأ محرت ،شغت مأ حصنت ؟بذكت مأ قدصت ،نحتُمت لبسلا هذه يفو ،كقزر بستكت يكً البس كل لعجو ،ضرألا يف هللا كنكم دقو ،لوألا قولخملا تنأ ً:اذإ
. نحتمت كلمع

 نيملاعلا بر � دمحلاو

 ھذا یكتشف البترول في بقاع البحر ینزلون اسطوانات داخلھا اسطوانات، یصبونھا بإسمنت فیتفاعل مع الماء ویجمد وھو بالماء، یصبح ھناك أنبوب، فیأتون 
بمنصة كبیرة،

وهللا مثل الشیاطین، طبعاًھناك آبار بترولیة في قاع المحیطات، منصة كبیرة، ومدینة، وطائرة ھلیوكوبتر تھبط علیھا، ومكاتب، بالبحر ﴿َو لَقَْد َمكَّنَّاُكْم فِي ا َْألْر ِض ﴾ 
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