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٣٠

التقوى

قصيدتي امليمية التي أتيتها على ثالثة وستني بيتًا هي

 عدد السنني التي عاشها نبينا األكرم محمد املصطفى �.

حاولت قدر املستطاع أن أظهر بعض مجاالت اإلعجاز العلمي 

الوارد ذكرها في كتاب اهللا اجمليد وذلك فيما يختص بعلم الفلك خاصة قوله تعالى:

َُّه لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم﴾ (الواقعة ٧٦-٧٧) ﴿فََال أُْقِسُم ِمبََواقِِع النُُّجوِم * َوإِن

لقد تضرعت على أعتاب خالقي أن يلهمني جادة الصواب فيما ذهبت إليه 

ألن ذلك أكبر من مداركي وعلومي.

واهللا من وراء القصد.

د. عيسى احلاج رحمون

إعجاُز ربِّ الكونإعجاُز ربِّ الكوِنِ في قرآننا في قرآننا

يـا ناِظـَر �إلميـاِ& � عـاCِ �لّسـما
جلّيـٌة "�لنجـوَ=  �لكو�كـبَ   َّ&(

هـّال �لتمسـَت )% يقينَك ُسـلَّما  (١)
(٢) نعَلمـا  ال  موقـٍع   � لكنهـا 
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�ثاJَهـا لنـا  ُتظِهـْر  �ضو�²هـا 
قر�ننـا  � �لكـوِ&   ِّoJَ )عجـاُ~ 
َمـن كا& يعـرxُ � �لقـدِمي علوَمنا
�ملو�ضـُع يـا عبـا6ُ عظيمـٌة  Cَقـا
كامـٍل َخْلـٍق   oُكتـا  eَلسـما�  &(
"غ�هـم  Cِللكهـو �ملقابـُر  فيهـا 
سـتنتهي  eلسـما�  � �خلالئـِق  كلُّ 
�ملـوُ- عنـد �لنـاِ� صعـٌب ُمـرُُّ�
لـو يعلـم �إلنسـاُ& هـذ� مـا بغى
)عجـاُ~ oِJ �لكـوِ& جـاeَ لُرشـدنا
�لشـمُس ليسـت � �لسـماe "حيدً�
بـال  �Jً6َّيـا  Jُألقـد��  َ̀ تتـر لـن 
لنـا �6هـٍم ُنصـٌح  � كلِّ خْطـبٍ 
قـد تنتظـْر يـا صـاِ¤ يومـË للُتقى
ُ�مَُّه �ملـوُ- ¶طـف َمـن َسـ�َضُع 
Jُْمَتها  Cٍيسـُتر ِمـن فعـا eال شـي
حـاَ~ُ� قـد  ملـا  � حـبٍّ   eُفاملـر
)& كنـَت تسـعى للصالِ¤ فُخـْذ بِه
ـَد �لتمثـاJ Cُبًّـا نعبـُدْ� هـل َجسَّ
6قيقـٍة مثـل   eِملـر� "�لعمـُر عنـد 
َخْطِبنـا عـن  غفلـٍة   � لكننـا 

"�جلسـُم "لَّى � �لسـدِمي �ألقدما  (٣)
"�ُهللا �ثبـتَ � �لكتـاo "�برمـا  (٤)
�" كا& ينُفـُذ � �لسـماeِ ليغَنمـا  (٥)
لو تعلمـوَ& ("قاC ^لك ُمقسـما)  (٦)
فيهـا �لـوال�6  )&َّ ^لك ُمحتمـا  (٧)
تلَك �لثقوoُ �لسـو6ُ ليسـت �جنما  (٨)
"�لكـوُ& مثـَل �خللِق يوًمـا ُيهَدما  (٩)
"�ملـوُ- عند �لنجـِم ُمـرٌّ َعلقما  (١٠)
�" خالـَف �لر
ـَن يهوÞ� 9ـا  (١١)
"�هللا �قسـَم � �لكتـاo "�فَهما  (١٢)
(١٣) ُيوِهمـا  بعثـه لـن  "�ملتقـي � 
فاملـو- يأخذ الهيـÛ "� Ëِرمـا  (١٤)
مما سـيأÚ يـوَ= َضْنـٍك ُمبهمـا  (١٥)

هل مثُل هذ� �ليـو= يأJ – Úمبا –  (١٦)   
هل مثُل هذ� �ليو= فوٌ~ – ساe ما –  (١٧)
�ُهللا يعَلـم "�ملشـيئة – حيثمـا – (١٨)
َ̀ – )منا –  (١٩) Jُهللا يعلـم ما بصـد�"

�" كنت تسعى للطال¤ – فو�±ا - (٢٠) 
َه �لطاغـوُ- ِعجـًال ُقزِّمـا (٢١)  �ْ= �َلـَّ
(٢٢) للفنـاeِ َسـُيرَغما  ِمن عمِر جنـٍم 
(٢٣) �قدمـا  عا6يـاٌ-  �يقظْتنـا  مـا 
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٣٢

التقوى

�فـٌل جنمـَك   &� حبيــ¯  �عَلـْم 
لُبَّنـا يأخـُذ  �ِهللا  هـد9ُ  "�ªـد9ُ 
�" �هـدِ- �ألقـو�Cُ َبْلَسـَم َجرِحنـا
لّذ�تنـا  � "tـن  �لسـنوُ&  متضـي 
")^� ُسـِئلَت عـن �خلو�� هـل ُتِجْب
�خلطـبُ صعـٌب "�لنفـوُ� مريضـٌة
سـليمٌة "�لفـؤ�6ُ  Jحـٌب  "�لكـوُ& 
مـا جـاeَ � �ألصحـاِ¤ )ال هدُينـا
طيـٍب êلـٍق  لنـا   eُلنـد��  eجـا
تباينـو� "�لعبـا6ُ  ـَم  ُقسِّ  Pُ~لـر�
)·ـم �ملعاصـي  علـى  "�لعاكفـوَ& 
سـكناتِه  � �لر
ـَن  يتـِق  مـن 
جّناتـِه  � يكـوُ&  �ملليـِك  عنـد 
خو�لًيـا �لرحيـِل  يـوَ=  الئًمـا  يـا 
�َُّ6"ُ Jْحـَذ�" eِقريـَن �لسـو Jْفاحـَذ
"�حـذJْ ِمـن �لشـيطاِ& �9َّ نصيحـة
بعدهـا  Jٌقـر� ال  6نيـا  Jُْمـَت    &ْ(
عليائـِه  � �ِهللا  نصـَر  Jُمـَت   "�
"نو�هًيـا �"�مـًر�  ليـس  فالديـُن 
�ٍeعبـا" ُ£ّبـٍة  ليـس  �لديـُن 

ما  (٢٤) "�ملوُ- صعٌب )ْ& حسـابَك ُقدِّ
)ْ& كانِت �ألفعـاJ() Cُحْم ُترَحما) (٢٥)
(٢٦) قلَّمـا  "�حلقيقة  يشـفى  �جلـرُ¤ 
هـل ُتمِهل �ألقـد�Jُ ح¨ ننَدمـا  (٢٧)
�مضيـُت هذ� �لعمـَر الٍ� نائمـا  (٢٨)
Jُ�6 �لضاللـِة لن تضوwَ �مليسـما (٢٩)
َ̀ يا ْبَن �6= – فاحُسما – (٣٠) "�ألمر �مُر
(٣١) مأمتـا  لرشـٍد  ِصغنـا  لكننـا 
لك – ِسـيَّما –  (٣٢) ِ̀ �لباغوَ&̂  Jيد ¡

"�لصاحلـاُ- ليوِ= بعِثَك – مثلما – (٣٣) 
� ُلّجـٍة فيهـا سـعٌ� مغَرمـا  (٣٤)
Jُ�6 �خللـو6ِ يكو& فيهـا ُمكرَّما  (٣٥)
� هـذ� �لدنيا َسُيسـقى ~مزمـا  (٣٦)
يو= �حلقيقة سـوxَ يأÚ ُمحكما  (٣٧)
يأتيَك يوَ= �حلشـِر ُمغضـَب الئما  (٣٨)
فهـُو �ملصنَّـفُ عند Jبـَك Ûِرما  (٣٩)
ُ�خرجَت منها شـبَه عـاJٍ ُمهَدما (٤٠)
� �حلشِر تضمن �& ستنطلق ُملهما (٤١)
هـو كل ما نعلـم "ما ال نعلمـا (٤٢)
هـو نبُع ُخْلـٍق للفضيلِة خا6مـا  (٤٣)
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"قـال6ٍ�  بسـبحٍة  ليـس  �لديـُن 
�بـٍق عبـٍد  بـني  سـا"¥  �لديـُن 
هدُيـُه  eَجـا لإلحسـا�  �لديـُن 
tتاجهـا �لـ¬   eملـا� قطـرُ�  هـو 
حياتـِه  eُمـا لإلنسـاِ&  �لديـُن 
�الئـِه ِمـن  ّيـاِ&  للدَّ �لديـُن 
لْك �لرشـيِد نصحُت  �لعقِل  يا صاحَب 
�لركـُب مـاÃٍ يـا ُ�َخـيَّ فَلْيَتكـْم
")نـُه  �للمسـِ يلـَزُ=  "�لـز�6ُ 
قائِلـْه  Cَ"� "لسـُت  ِقيـَل  فاحلـقُّ 
Ðاجـٍة منـه  كنـتُ   �� "�حلـقُّ 
ـفُت مـن كلِّ �لكـؤ"ِ� فلم �جْد Jُشِّ
بتلـذٍ̂ شـربُتها  �ليقـني  كأَ� 
�لنَّمـا  wُينبـو �إلصبـاِ¤  َق  فالـِ يـا 
يـوَ= �لقبـوJُ تفيـُض عـن �جد�ِثهـا
"جوَهنا تُسـّر  لـن  �لصحائُف  تلـك 
فوَ~نا �ألعمـاCُ تضمـُن  هل كانـِت 
�عتاِبكـم علـى  فاضـت  �حد�ُقنـا 
ُيرجـى غ�كم "ليـَس   ��لنظـُ َعـزَّ 

ُمَؤمَّـٌل  منـَك  �لصفـَح   َّ&( "�لوعـُد 

فهـو �حلضـاJُ� "�لرُّقـّي ما Çـا (٤٤)
"مليـِك �مـر� )ْ& �تـاُ� ُمسـّلما (٤٥)
مـا كا& يوًمـا مبَهًما �" ملزمـا (٤٦)
ِضيَغْت لنا ِمـن عنـِد oJٍّ �كَرما (٤٧)
هـل ِمن حيـاٍ� 6"َ& مـاeٍ �" 6ما  (٤٨)
حْسـُب �ملليـِك متنًُّنـا "تكرُّمـا  (٤٩)
�ªـد9ُ جاeَ "كاَ& ^لـَك ُمحكما  (٥٠)
ِمن Jَْكِبـِه �لناجوَ& لسـتم "�±ا  (٥١)

ال ُيهِلُك �خلاطـوَ& )ال – Jيثما –  (٥٢) 
هل ُيسـِمُع �لعقَّـاCُ )الَّ – قلما – (٥٣)
يا ليت كل �لنـا� تفعل – )منا –  (٥٤) 
�Jقى مـن �لكأِ� �لـ¬ ال تصدما  (٥٥)
ما جاe ^لـك Jُْغَم �نفـي ُمرَغما  (٥٦)
ـما  (٥٧) هـالَّ خلصنا ِمن مصـٍ� ُقسِّ
�ملُْلـك فـاٍ& "�لوجاهُة غ� مـا  (٥٨)
(٥٩) "تقدُّمـا  تقهقـٍر  بـَني   eُملـر�"
َك ُمحكـٌم ال يظلما  (٦٠) ميز�ُ& عدلـِ
"�لناJُ - يوُ= �لوعِد - حتمË ُتضَرما  (٦١)
"�لذنُب شـرٌّ "�جلـالeُ لَِبئَسـما  (٦٢)
هل يأَمـل �إلنسـاُ& )ال عندمـا  (٦٣)
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٣٤

التقوى

Jََجاُ- �ْلُعَال﴾ (طه ٧٥-٧٦) َفُأ"لَِئَك َلُهُم �لدَّ
(١٤)  ﴿�ْقَتَرoَ لِلنَّاِ� ِحَساُبُهْم َ"ُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَ& 
ِْ̂كٍر ِمْن Jَبِِّهْم ُمْحَدٍ§ ِ)الَّ �ْسَتَمُعوُ� َ"ُهْم  * َما َيْأِتيِهْم ِمْن 

(٢-٣ eألنبيا�) ﴾&ََيْلَعُبو
 oِ١٧)  ﴿َ�َفَأِمُنو� َ�ْ& َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذ�� ١٥، ١٦ )
(يوسف  َيْشُعُر"َ&﴾  َال  َ"ُهْم  َبْغَتًة  اَعُة  �لسَّ َتْأِتَيُهُم   "ْ�َ �هللا 
 eٌاَعِة َشْي ١٠٨)، ﴿َيا �َيَُّها �لنَّاُ� �تَُّقو� Jَبَُّكْم ِ)&َّ َ~ْلَزَلَة �لسَّ
َ�Jَْضَعْت  ا  َعمَّ ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْ"َنَها  َيْوَ=   * َعِظيٌم 
َ̂�ِ- َحْمٍل َحْمَلَها َ"َتَر¥ �لنَّاَ� ُسَكاJَ¥ َ"َما  َ"َتَضُع ُكلُّ 

ُهْم ِبُسَكاJَ¥ َ"َلِكنَّ َعَذ�oَ �هللا َشِديٌد﴾ (�حلج ٢-٣)
 eَ٢٠)  ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َ"َمْن َ�َسا� ١٨، ١٩)
ٍ= لِْلَعِبيِد﴾ (فصلت ٤٧)، ﴿َما َعَلى  َفَعَلْيَها َ"َما Jَبَُّك ِبَظالَّ
َتْكُتُموَ&﴾  َ"َما  ُتْبُد"َ&  َما  َيْعَلُم  َ"�هللا   Àُْلَبَال� ِ)الَّ   Cِلرَُّسو�
 oَِعَذ� ِمْن  َغاِشَيٌة  َتْأِتَيُهْم   &ْ�َ ﴿َ�َفَأِمُنو�   ،(١٠٠ (�ملائد� 
(يوسف  َيْشُعُر"َ&﴾  َال  َ"ُهْم  َبْغَتًة  اَعُة  �لسَّ َتْأِتَيُهُم   "ْ�َ �هللاَِّ 

.(١٠٨
(٢١)  ﴿َ"�تََّخَذ َقْوُ= ُموَسى ِمْن َبْعِدِ� ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال 
َجَسًد� َلُه ُخَو�Jٌ �ََلْم َيَرْ"� �َنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َ"َال َيْهِديِهْم َسِبيًال 

(١٤٩ xألعر��) ﴾تََّخُذ"ُ� َ"َكاُنو� َظاِلِمَني�
َجِميٌع  ُهْم   �َ̂ َفِإ َ"�ِحَدً�  َصْيَحًة  ِ)الَّ  َكاَنْت   &ْ(ِ﴿   (٢٤)
َلَدْيَنا ُمْحَضُر"َ& * َفاْلَيْوَ= َال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َ"َال ُتْجَزْ"َ& 

ِ)الَّ َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ&﴾ (يس ٥٤-٥٥)
اَعَة َ�ْ& َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة  � ٢٨)  ﴿َهْل َيْنُظُر"َ& ِ)الَّ �لسَّ ٢٧)
eُ َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُد"ٌّ ِ)الَّ  َ"ُهْم َال َيْشُعُر"َ& * �ْألَِخالَّ
َخْيٍر  ِمْن  َتْفَعُلو�  ﴿َ"َما   ،(٦٧-٦٨ xلزخر�) �ْلُمتَِّقَني﴾ 

 * �ْإلِْنَساَ&  َخَلَق   * �ْلُقْر�َ&  َعلََّم   * ﴿�لرَّْحَمُن    (١)
َ"�لنَّْجُم   * ِبُحْسَباٍ&  َ"�ْلَقَمُر  ْمُس  �لشَّ  * �ْلَبَياَ&  َعلََّمُه 
َماJَ eََفَعَها َ"َ"َضَع �ْلِميَز�َ&﴾  َجُر َيْسُجَد�ِ& * َ"�لسَّ َ"�لشَّ

(�لر
ن ٢-٨)
َلْو  َلَقَسٌم  َ")ِنَُّه   * �لنُُّجوِ=  ِبَمَو�ِقِع  �ُْقِسُم  ﴿َفَال    (٦)

َتْعَلُموَ& َعِظيٌم﴾ (�لو�قعة ٧٦-٧٧)
ِجلِّ لِْلُكُتِب  َماeَ َكَطيِّ �لسِّ �١٠)  ﴿َيْوَ= َنْطِو9 �لسَّ ٩)
َكَما َبَدْ�َنا َ�"Cََّ َخْلٍق ُنِعيُدُ� َ"ْعًد� َعَلْيَنا )ِنَّا ُكنَّا َفاِعِلَني﴾ 
 eَُما َ̂� �لسَّ َ̂� �لنُُّجوُ= ُطِمَسْت * َ"ِ) (�ألنبياe ١٠٥)، ﴿َفِإ
�ُقَِّتْت *  �لرُُّسُل   �َ̂ (ِ"َ ُنِسَفْت *   Cُْلِجَبا�  �َ̂ (ِ"َ ُفِرَجْت * 
َلْت * لَِيْوِ= �ْلَفْصِل﴾ (�ملرسال- ٩-١٤)،  ِأل9َِّ َيْوٍ= ُ�جِّ
 �َ̂ َ̂� �ْلَكَو�ِكُب �ْنَتَثَرْ- * َ"ِ) َماeُ �ْنَفَطَرْ- * َ"ِ) َ̂� �لسَّ (ِ﴿
� �ْلُقُبوJُ ُبْعِثَرْ- * َعِلَمْت َنْفٌس َما  َ̂ َرْ- * َ"ِ) �ْلِبَحاJُ ُفجِّ

(٢-٦ Jإلنفطا�) ﴾-َْر َمْت َ"َ�خَّ َقدَّ
ْمَس َ"�ْلَقَمَر  َر َلُكُم �للَّْيَل َ"�لنََّهاJَ َ"�لشَّ (١١)  ﴿َ"َسخَّ
ِلَقْوٍ=  َآلََياٍ-  َِ̂لَك  ِفي   َّ&(ِ ِبَأْمِرِ�  َر�ٌ-  ُمَسخَّ َ"�لنُُّجوُ= 

َيْعِقُلوَ&﴾ (�لنحل ١٣)
 xِْخِتَال�"َ ÃِJََْماَ"�ِ- َ"�ْأل (١٢)  ﴿ِ)&َّ ِفي َخْلِق �لسَّ
َيْنَفُع  ِبَما  �ْلَبْحِر  ِفي  َتْجِر9  �لَِّتي  َ"�ْلُفْلِك   Jِلنََّها�"َ �للَّْيِل 
 ÃَJََْفَأْحَيا ِبِه �ْأل eٍِمْن َما eَِما �لنَّاَ� َ"َما �َْنَزCَ �هللا ِمَن �لسَّ
�لرَِّياِ¤  َ"َتْصِريِف  �6َبٍَّة  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  َ"َبثَّ  َمْوِتَها  َبْعَد 
ِلَقْوٍ=  َماeِ َ"�ْألÃِJَْ َآلََياٍ-  َبْيَن �لسَّ ِر  َحاoِ �ْلُمَسخَّ َ"�لسَّ

َيْعِقُلوَ&﴾ (�لبقر� ١٦٥)
(١٣)  ﴿)ِنَُّه َمْن َيْأِ- Jَبَُّه ُمْجِرًما َفِإ&َّ َلُه َجَهنََّم َال َيُموُ- 
اِلَحاِ-  َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل �لصَّ ِفيَها َ"َال َيْحَيا * َ"َمْن 



٣٥
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َيْعَلْمُه �هللا َ"َتَز"6َُّ"� َفِإ&َّ َخْيَر �لز6ِ�َّ �لتَّْقَو¥ َ"�تَُّقوِ& َيا ُ�"ِلي 
�ْألَْلَباoِ﴾ (�لبقر� ١٩٨)

�٣٤)  ﴿َ"ِمْن �َياِتِه ُيِريُكُم  ٢٩ ،٣٠، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣)
 ÃَJََْفُيْحِيي ِبِه �ْأل eًَما eَِما �ْلَبْرPَ َخْوًفا َ"َطَمًعا َ"ُيَنزCُِّ ِمَن �لسَّ
َ�َياِتِه  َيْعِقُلوَ& * َ"ِمْن  ِلَقْوٍ=  َِ̂لَك َآلََياٍ-  َمْوِتَها ِ)&َّ ِفي  َبْعَد 
ِمَن  6َْعَوً�  6ََعاُكْم   �َ̂ (ِ ُثمَّ  ِبَأْمِرِ�   ÃُJَْْأل�"َ  eَُما �لسَّ َتُقوَ=   &ْ�َ
 ÃِJََْماَ"�ِ- َ"�ْأل � �َْنُتْم َتْخُرُجوَ& * َ"َلُه َمْن ِفي �لسَّ َ̂ (ِ ÃِJَْْأل�
ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَ& * َ"ُهَو �لَِّذ9 َيْبَدُ� �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُ� َ"ُهَو َ�ْهَوُ& 
َماَ"�ِ- َ"�ْألÃِJَْ َ"ُهَو �ْلَعِزيُز  َعَلْيِه َ"َلُه �ْلَمَثُل �ْألَْعَلى ِفي �لسَّ
�ْلَحِكيُم﴾ (�لر"= ٢٥-٢٨)، ﴿�ََلْم َتَر َ�&َّ �هللا َيْسُجُد َلُه َمْن 
ْمُس َ"�ْلَقَمُر َ"�لنُُّجوُ=  َماَ"�ِ- َ"َمْن ِفي �ْألÃِJَْ َ"�لشَّ ِفي �لسَّ
َحقَّ   ٌ�َ"َكِث �لنَّاِ�  ِمَن   �َ"َكِثٌ  ُّo�"َ َ"�لدَّ َجُر  َ"�لشَّ  Cُْلِجَبا�"َ
َعَلْيِه �ْلَعَذ�oُ َ"َمْن ُيِهِن �هللا َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍ= ِ)&َّ �هللا َيْفَعُل 
 eِِبِلَقا ُبو�  َكذَّ �لَِّذيَن  َخِسَر  ﴿َقْد   ،(١٩ (�حلج   ﴾eَُيَشا َما 
اَعُة َبْغَتًة َقاُلو� َيا َحْسَرَتَنا َعَلى َما  َ̂� َجاeَْتُهُم �لسَّ �هللا َحتَّى ِ)
 eَِهْم َ�َال َساJُِهْم َعَلى ُظُهوJَ�~َ"ْ�َ &ََفرَّْطَنا ِفيَها َ"ُهْم َيْحِمُلو

َما َيِزJُ"َ&﴾ (�ألنعا= ٣٢)
َ�ْقَوُ=  ِهَي  لِلَِّتي  َيْهِد9  �ْلُقْرَ�َ&  َهَذ�   َّ&(ِ﴿   (٣٦  �  ٣٥)
َ�ْجًر�  َلُهْم   َّ&�َ اِلَحاِ-  �لصَّ َيْعَمُلوَ&  �لَِّذيَن  �ْلُمْؤِمِنَني  ُر  َ"ُيَبشِّ

(١٠ eإلسر��) ﴾��َكِبً
�٣٩)  ﴿َيا �َيَُّها �لنَّاُ� ِ)&َّ َ"ْعَد �هللا َحقٌّ َفَال  ٣٧ ، ٣٨)
ْيَطاَ&  ْنَيا َ"َال َيُغرَّنَُّكْم ِباهللا �ْلَغُر"Jُ * ِ)&َّ �لشَّ َتُغرَّنَُّكُم �ْلَحَياُ� �لدُّ
ِمْن  لَِيُكوُنو�  ِحْزَبُه  َيْدُعو  )ِنََّما   � َعُد"ًّ َفاتَِّخُذ"ُ�  َعُد"ٌّ  َلُكْم 
ْ̂ َجاeَُهْم َبْأُسَنا  ِعِ�﴾ (فاطر ٦-٧)، ﴿َفَلْوَال ِ) َ�ْصَحاoِ �لسَّ
ْيَطاُ& َما َكاُنو�  َتَضرَُّعو� َ"َلِكْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َ"َ~يََّن َلُهُم �لشَّ

 oَُر"� ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم �َْبَو� ُ̂كِّ ا َنُسو� َما  َيْعَمُلوَ& * َفَلمَّ
 � َ̂ َ̂� َفِرُحو� ِبَما ُ�"ُتو� َ�َخْذَناُهْم َبْغَتًة َفِإ ُكلِّ َشْيeٍ َحتَّى ِ)
ُهْم ُمْبِلُسوَ&﴾ (�ألنعا= ٤٤-٤٥)، ﴿َ�َحِسَب �لنَّاُ� َ�ْ& 
ُيْتَرُكو� َ�ْ& َيُقوُلو� َ�َمنَّا َ"ُهْم َال ُيْفَتُنوَ& * َ"َلَقْد َفَتنَّا �لَِّذيَن 
ِِ̂بَني*  ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ �هللا �لَِّذيَن َصَدُقو� َ"لََيْعَلَمنَّ �ْلَكا
َيْسِبُقوَنا َساeَ َما   &ْ�َ يَِّئاِ-  َيْعَمُلوَ& �لسَّ �لَِّذيَن  َ�ْ= َحِسَب 
َيْحُكُموَ& * َمْن َكاَ& َيْرُجو ِلَقاeَ �هللاَِّ َفِإ&َّ َ�َجَل �هللا َآلٍَ- 

ِميُع �ْلَعِليُم﴾ (�لعنكبو- ٣-٦) َ"ُهَو �لسَّ
اِغَني  �٤١)   ﴿ِ)&َّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصا�6ً *  لِلطَّ ٤٠)
َمَآًبا * َالِبِثَني ِفيَها َ�ْحَقاًبا * َال َيُذ"ُقوَ& ِفيَها َبْر�6ً َ"َال 
(�لنبأ  ِ"َفاًقا﴾   eًَجَز�  * اًقا  َ"َغسَّ َحِميًما  ِ)الَّ   * َشَر�ًبا 
َ"َما  )ِلَْيَك   Cَُْنِز� ِبَما  ُيْؤِمُنوَ&  ﴿َ"�لَِّذيَن   ،(٢٢-٢٧
�ُْنِزCَ ِمْن َقْبِلَك َ"ِباْآلَِخَرِ� ُهْم ُيوِقُنوَ& * ُ�"لَِئَك َعَلى 
ُهًد¥ ِمْن Jَبِِّهـْم َ"ُ�"لَِئَك ُهـُم �ْلُمْفِلُحوَ&﴾ (�لبقر� 

(٥-٦
)ِنَّا  �لنَّاُ�  �َيَُّها  ﴿َيا   (٤٩�  ٤٨  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٥)
َ"َقَباِئَل  ُشُعوًبا  َ"َجَعْلَناُكْم  َ"�ُْنَثى  ََ̂كٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم 
 ﴾�لَِتَعاJَُفو� ِ)&َّ َ�ْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللا �َْتَقاُكْم ِ)&َّ �هللا َعِليٌم َخِبٌ
�لَِّذ9  Jَبَُّكُم  �ْعُبُد"�  �لنَّاُ�  �َيَُّها  (�حلجر�- ١٤)، ﴿َيا 
َخَلَقُكْم َ"�لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ& * �لَِّذ9 َجَعَل 
 eًَما eَِما َماeَ ِبَناeً َ"�َْنَزCَ ِمَن �لسَّ َلُكُم �ْألÃَJَْ ِفَر�ًشا َ"�لسَّ
َفَأْخَرÂَ ِبِه ِمَن �لثََّمَر�ِ- Jِْ~ًقا َلُكْم َفَال َتْجَعُلو� هللا �َْنَد��6ً 

َ"�َْنُتْم َتْعَلُموَ&﴾ (�لبقر� ٢٢-٢٣)
)َِلى  �ْألَْجَد�ِ§  ِمَن  ُهْم   �َ̂ َفِإ  Jِو �لصُّ ِفي  (٥٨) ﴿َ"ُنِفَخ 

Jَبِِّهْم َيْنِسُلوَ&﴾ (يس ٥٢)


