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╝ 

 واإلحلود إديون بني وإخالق اخلطقي ظـ دؾحد فقؾؿ حقل خقاضر

 !ادقت بعد احلقوة( 3)

 التوظى صوهني حمؿد ادُـترص أبق

ر دائمً  مال:  ادُؾحد الزيطوين ادشفقر ُيؽرِّ , ثؿَّ «!ادقت؟ بعد احلقوة ظذ دلقؾ ُهـوك هؾ»هذا السُّ

مال بـػسف ويؼقل:  ـّ أنَّ «قد حقوة بعد ادقت!ُج وُ  ظذ ف ٓ يقجد أي دلقؾ ظؾؿلإكَّ »ُُيقى ظذ السُّ , وأط

ـفؿ مـ إحقوء ادقتك بلنػسفؿ حتك يؽقن هذا دلقاًل ظِ  ؿقًو ؾْ ادطؾقب مـ الُعؾمء هق الُقُصقل لطريؼي ُُتؽِّ

و مؾؿقشًو ظذ احلقوة بعد ادقت! اهلل ادُستعون. يًّ  مودِّ

هق حُمقل ادقتك, وأنَّف  يممـقن بلنَّ اهلل الثَّالثي: اإلشالم, وادسقحقي, والقفقديي, أهؾ إديون

كقو,  يقم الؼقومي شقبعٌ ادقتك مـ ُقُبقرهؿ ر لُقحوشبفؿ ظذ حقوهتؿ الدُّ كقو شُقؼرِّ ومو فعؾف اإلكسون ذم الدُّ

و كعقؿ أبدي ذم جـَّي ا , أو ظذاب أبدي , جعؾـو اهلل مـ أهؾ اجلـَّي, مهللا آمنيخُلؾدمصره ذم أخرة, فنمَّ

 وكسلل اهلل ظزَّ وجؾَّ أن يرصف ظـَّو ظذاب جفـَّؿ, مهللا آمني., ذم جفـَّؿ

بوع إوامر و آبتعود ظـ الـَّقاهل وادعويص, هذا اإليمن بولبعٌ واحلسوب هق أكز دافع ٓتِّ

ة  َـّ هذا ادُؾحد الزيطوين ادشفقر يؼقل إنَّ هذه الػؽرة لقس ظؾقفو دلقؾ ظؾؿل, وُهـوك فورق بني ُققَّ ولؽ

قؾ ظؾؿل ظذ هذه العؼقدة قد دلُج هذه العؼقدة فعاًل, وتلثرهو ظذ حقوة الـوس ودفعفؿ لؾخر, وبني وُ 

غبي :مـفو جؾقؾي ثؿرات أخر بولققم لإليمنفننَّ , مـ ظدمف  رجوءً , ظؾقفو واحِلرص الطَّوظي فعؾ ذم الرَّ

هبيبوإلضوفي إىل  .الققم ذلؽ لثقاب ىض ومـ, ادعصقي فعؾ مـ الرَّ  .الققم ذلؽ ِظؼوب مـ خقفوً , هبو الرِّ

كقو مـ يػقتف ظّم  ؾؿممـل تسؾقيأجضًو ذم هذا اإليمن   .وثقاهبو أخرة كعقؿ مـ يرجقه بم الدُّ

َٓ وهق كبوحٌ ذم  ظوًء خطراً جدًا, أ ظل ادِّ جمول ُمؼوركي إديون, وكُؿسؾؿ ُمـحوز لديـل ضبعًو, أدَّ

ظي ظذ وجقد حقوة بعد  م إدلي والزاهني ادُختؾػي وادُتـقِّ يـ القحقد الذي ُيؼدِّ أنَّ اإلشالم هق الدِّ
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َـّ الؼرآن هق  ر هذا بشؽؾ واضح جدًا ورصيح, ولؽ الؽتوب القحقد الذي يسعك ادقت, والؼرآن ُيؼرِّ

ً ُمستحقاًل, بؾ هق ُُمؽـ جدًا, وُهـوك ذم  بؽؾ وشقؾي ُُمؽـي إلقـوع قورئف بلنَّ احلقوة بعد ادقت لقس أمرا

ّؽ. ح هذا بم ٓ يدع جموًٓ لؾشَّ ي ُتقضِّ  الؽقن أدلَّ

ح الؼرآن الؽريؿذم احلؼقؼي, ظـدمو بدأت   دلقؾ ُهـوك هؾ», بحثًو ظـ إجوبي لسمال ادُؾحد: تصػُّ

 ظذ شتدٓللال ذم يستخدم أشولقى كثرة خُمتؾػي وجدُت أنَّ الؼرآن الؽريؿ, «!ادقت؟ بعد احلقوة ظذ

كثرة أشولقى آشتدٓل تُدّل ظذ أمهقي هذه العؼقدة, وتُدّل أنَّ اهلل ظزَّ  .قظفقُ وُ  ؼوحتؼُّ  البعٌ إمؽون

احلؿد هلل », وتدفعـل ذم الـِّفويي ٕن أققل: «ٓ يقجد دلقؾ!»لؽػور حتك يؼقل: ُفرصي  أّي  وجؾَّ ٓ يسك

 .«ظذ كعؿي اإلشالم وكػك هبو كعؿي!

ي: مي ذم الؼرآن الؽريؿ اهلدف مـفو إقـوع الؽوفر بـ  مؾحقطي هومَّ ي ادُؼدَّ البعٌ,  «إمؽون»إدلَّ

ؼ ُوُققظف, وإقـوع الؽوفر بلنَّ فؽرة  قوة بعد احل» أنَّ  , أوفؽرة خوضئي «اشتحولي البعٌ»واإلخبور بتحؼُّ

ً ُمستحقاًل, بؾ هق ُُمؽـ, وُهـوك مو يُدّل ظذ هذا, وشقحدث فعاًل ٕنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ  «قتاد لقس أمرا

 هبذا! أخزكو

:ًٓ ي أّي ظؼقدة إشالمقي هق إثبوت أنَّ  أوَّ ل مـفٍ ُيى اتِّبوظف إلثبوت صحَّ أنو كُؿسؾؿ أظتؼد أنَّ أوَّ

ن الؽريؿ هق فعاًل كالم اإلهل احلّل, خولؼ السؿقات وإرض. فنذا ثبً لؼورئ الؼرآن أنَّف يؼرأ الؼرآ 

ق بؽّؾ مو أخزه اهلل, ومـفو البعٌ بعد ادقت, والعرض ظذ  بولػعؾ كالم اإلهل, فقجى ظؾقف أن ُيصدِّ

 اهلل لؾحسوب يقم الؼقومي!

ؼ مـ أنَّ الؼر ,إذن آن الؽريؿ كالم اإلهل خولؼ هذا الؽقن الؼضقي ادػصؾقي هل كقػ أتحؼَّ

 فعاًل؟! ُهـوك وشوئؾ كثرة جدًا, ففذا اخلولؼ العظقؿ, ُُيزك ظـ خؾؼف دائًم ذم الؼرآن الؽريؿ, بتػوصقؾ

ي التل ☺مل يعرففو أي خمؾقق وقً كزول الؼرآن الؽريؿ ظذ حمؿد بـ ظبد اهلل  , وهذه مـ ضؿـ إدلَّ

 ُتشر إىل أنَّ الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل فعاًل!
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قف الققم بـ  ي ظذ أنَّ الؼرآن الؽريؿ هق  «اإلظجوز العؾؿل لؾؼرآن الؽريؿ»مو ُكسؿِّ مـ أكز إدلَّ

وت كثرة ظؾؿقي دققؼي كالم اهلل, وادؼصقد بوإلظجوز العؾؿل هق أنَّ الؼرآن الؽريؿ حيتقي ظذ معؾقم

 ظومًو تؼريبًو! 5331الؼديؿي, ُمـذ  قرُص جدًا, يستحقؾ أن يعرففو أّي خمؾقق ظوش ذم العُ 

الؼرآن الؽريؿ ُُيزكو هذه ادعؾقموت ذم شقوق أنَّ اخلولؼ ظزَّ وجؾَّ يتؽؾَّؿ ظـ خؾؼف وهق أظؾؿ 

اهلل! فنذا كوكً هذه ادعؾقموت التل هبؿ, كقشقؾي تستطقع مـ خالهلو اختبور حؼقؼي أنَّ الؼرآن كالم 

ّؽ أنَّ مثؾ هذه ادعؾقموت مل تُؽـ  دكو بم ٓ يدع جموًٓ لؾشَّ مفو اخلولؼ ظـ خؾؼف صحقحي فعاًل, وتلكَّ ُيؼدِّ

د مـ أنَّ الؼرآن الؽريؿ  5331ذ ُمتوحي أبدًا ٕي خمؾقق ظوش ُمـ هق كالم اهلل فعاًل, ظومًو, فعؾقـو أن كتلكَّ

 وُيى ظؾقـو تصديؼ كّؾ مو ورد فقف!

د مـ أنَّ الؼرآن  «اإلظجوز العؾؿل»وشوئؾ أخرى غر  ُهـوك أجضوً  كستطقع مـ خالهلو أنَّ كتلكَّ

م «ُظُؿقم ترشيعوتف وكمل»الؽريؿ كالم اهلل, مـفو ظذ شبقؾ ادثول:  , فـجد أنَّ الؼرآن الؽريؿ ُيؼدِّ

ء اإلكسوكقي والعالقوت آجتمظقي جموٓت مجقع ذم لإلكسون أحؽوموً  ي أو ,احلقوة, شقا  تولعالقوب اخلوصَّ

 مـ الؼضوئقي العالقوت ختّص  وأخرى ,والصـوظي الزراظي ختص أخرى وترشيعوت, التجورييو احولقي

ي, كوهقؽ  ,صوبف ومو وحدود وتـظقمت قوكقكقي أحؽوم قوشقي والعومَّ وُهـوك أجضًو مو ُُيص العالقوت السِّ

ي ب ظـ  !ولِعبوداتالتَّرشيعوت اخلوصَّ

مف الؼرآن الؽريؿ ذم شقوق كالم اخلولؼ ظـ مو ُيصؾح أحقال خؾؼف, وأنَّف أظؾؿ هبؿ,  كّؾ هذا ُيؼدِّ

َّٓ و وبم يـػعفؿ, وبم يرّضهؿ, فال دمد صوردة وٓ واردة حيتوج اإلكسو ن أن يعرففو لقـصؾح هبو حقوتف, إ

 وجدهو ذم الؼرآن الؽريؿ! ُشبحون اهلل العظقؿ!

ي التل ُتشر إىل أنَّ الؼرآن الؽريؿ كالم اهلل فعالً  ء  ,«اإلخبورات الغقبقي» :مـ ضؿـ إدلَّ شقا

حقؼ! فؼد أخز اهلل ظزَّ وجؾَّ ظـ أنَّ ادُسؾؿني ش ي فوحتني كوكً ُمستؼبؾقي أو ظـ احويض السَّ قدخؾقن مؽَّ

وم ظذ الُػرس مـ بعد هزيؿتفو, وهذا  قبؾ أن يػتحقهو فعاًل! وقد أخز اهلل ظزَّ وجؾَّ ظـ اكتصور الرُّ
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ر ُفؾؽ كقح ظذ جبؾ اجلقدي, وهذا مو تؿ  قبؾ أن تـترص فعاًل! وقد أخز اهلل ظزَّ وجؾَّ ظـ اشتؼرا

 اكتشوفف حديثًو بولػعؾ!

صوحى العؾؿ ادُطؾؼ, الذي ُُيزكو هذه  الؽريؿ ُُيزكو بؽّؾ هذا ذم شقوق الؽالم ظـ اإلهلالؼرآن 

َّٓ ظـ ضريؼ القحل اإلهلل. فؿع ُثُبقت إخبور التل هل بولـِّسبي لـو غقبقي , ولقس لـو شبقؾ دعرفتفو إ

 .هق كالم اهلل العؾقؿ الؽريؿ الؼرآن صدق هذه إخبور فعاًل, وجى ظؾقـو أن كممـ بلنَّ 

ًُ الؽالم «كالم اهلل الؽريؿ كقػقي إثبوت أنَّ الؼرآن»ٓ ُأريد أن ُأضقؾ أكثر ذم مسلخي:  ل ُشؼ , ولؽـَـّ

وبؼ ٕنَّ  هق  د ادقت,ظذ إمؽون البعٌ, واحلقوة بع الؼرآن الؽريؿ مـ ضؿـ وشوئؾ اشتدٓل السَّ

ة أخرى, لـوس إخبوركو بحوٓت تورُيقي قديؿي َـّ مـفٍ  فعالً  قومقا أحقوء مرَّ مـ بني إمقات! ولؽ

ق الؼرآن أصاًل! لذا وجى ظؾقـو وضع  قضًو مـ ِقَبؾ ادُؾحدآشتدٓل هذا شقؽقن مرف ٕنَّف لـ ُيصدِّ

, تمدِّي ذم الـِّفويي إىل إقـوظـو بلنَّ الؼرآن فعاًل كالم اهلل, لذا وجى مـفجقي ظؾؿقي, كستطقع دمربتفو

 مو ورد فقف! تصديؼ كّؾ 

 حقوء مقتك.ؽريؿ ظـ حوٓت تورُيقي شوبؼي إلاهلل ظزَّ وجؾَّ كثراً ذم الؼرآن ال أخز

ـَ  َلـ ُمقَشك َيو ُقْؾُتؿْ  َوإِذْ ▬قول تعوىل:  َ  َكَرى َحتَّك َلَؽ  كُّْمِم وِظَؼيُ  َفَلَخَذْتُؽؿُ  َجْفَرةً  اّللَّ  َوَأنتُؿْ  الصَّ

ـ َبَعْثـَوُكؿ ُثؿَّ  * َتـُظُرونَ   [15-11:  البؼرة] ♂َتْشُؽُرونَ  َلَعؾَُّؽؿْ  َمْقتُِؽؿْ  َبْعدِ  مِّ

اَرْأتُؿْ  َكْػسوً  َقَتْؾتُؿْ  َوإِذْ ▬وقول تعوىل:  و خُمِْرٌج  َواّلّلُ  فِقَفو َفودَّ ُبقهُ  َفُؼْؾـَو * َتْؽتُُؿقنَ  ُكـُتؿْ  مَّ  بَِبْعِضَفو اْْضِ

 [23-27:  البؼرة] ♂َتْعِؼُؾقنَ  َلَعؾَُّؽؿْ  آَيوتِفِ  َوُيِريُؽؿْ  ْقَتكادَْ  اّلّلُ  حُيْقِل َكَذلَِؽ 

ـَ  إىَِل  َترَ  َأَخؿْ ▬وقول تعوىل:  ِذي  ُثؿَّ  ُمقُتقاْ  اّلّلُ  هَلُؿُ  َفَؼوَل  اْدَْقِت  َحَذرَ  ُأُخقٌف  َوُهؿْ  ِدَيوِرِهؿْ  ِمـ َخَرُجقاْ  الَّ

َـّ  الـَّوسِ  َظَذ  َفْضؾٍ  َلُذو اّلّلَ  إِنَّ  َأْحقَوُهؿْ   [733:  البؼرة] ♂َيْشُؽُرونَ  َٓ  الـَّوسِ  َأْكَثرَ  َوَلـِؽ
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 َمْقهِتَو َبْعدَ  اّلّلُ  َهـَِذهِ  حُيْقِـل َأنََّك  َقوَل  ُظُروِصَفو َظَذ  َخوِوَييٌ  َوِهَل  َقْرَييٍ  َظَذ  َمرَّ  َكولَِّذي َأوْ ▬وقول تعوىل: 

ًَ  َكؿْ  َقوَل  َبَعَثفُ  ُثؿَّ  َظومٍ  ِمَئيَ  اّلّلُ  َفَلَموَتفُ  ًُ  َقوَل  َلبِْث ًَ  َبؾ َقوَل  َيْقمٍ  َبْعَض  َأوْ  َيْقموً  َلبِْث بِْث  إىَِل  َفوكُظرْ  َظومٍ  ِمَئيَ  لَّ

بَِؽ  َضَعوِمَؽ  ا ؾـَّوسِ  آَييً  َولِـَْجَعَؾَؽ  ِِحَوِركَ  إىَِل  َواكُظرْ  َيَتَسـَّفْ  مَلْ  َوََشَ  ُثؿَّ  ُكـِشُزَهو َكقَْػ  الِعَظومِ  إىَِل  َواكُظرْ  لِّ

َ  َفَؾمَّ  حَلْمً  َكْؽُسقَهو   ُكؾِّ  َظَذ  اّلّلَ  َأنَّ  َأْظَؾؿُ  َقوَل  َلفُ  َتبنَيَّ
ٍ
ء  [712:  البؼرة] ♂َقِديرٌ  ََشْ

ِهقؿُ  َقوَل  َوإِذْ ▬وقول تعوىل:  َـّ  َوَلـِؽـ َبَذ  َقوَل  ُتْمِمـ َأَومَلْ  َقوَل  اْدَْقَتك ـلحُتْقِ  َكقَْػ  َأِريِن  َربِّ  إِْبَرا
قَْطَؿئِ  لِّ

ـَ  َأْرَبَعيً  َفُخذْ  َقوَل  َقْؾبِل َـّ  الطَّْرِ  مِّ ُه َـّ  َجَبؾٍ  ُكؾِّ  َظَذ  اْجَعْؾ  ُثؿَّ  إَِلقَْؽ  فرَُصْ ـُْف َـّ  ُثؿَّ  ُجْزءاً  مِّ  َشْعقوً  َيْلتِقـََؽ  اْدُظُف

 [752:  البؼرة] ♂َحِؽقؿٌ  َظِزيزٌ  اّلّلَ  َأنَّ  َواْظَؾؿْ 

الم الذي كون حُيقل ادقتك بنذن اهلل. كقي كثرة خُتزكو ظـ ظقسك ظؾقف السَّ  وُهـوك آيوت قرآ

ئِقَؾ  َبـِل إىَِل  َوَرُشقًٓ ▬قول تعوىل:  ا ـ بِآجَيٍ  ِجئُْتُؽؿ َقدْ  َأينِّ  إِْْسَ بُِّؽؿْ  مِّ ـَ  َلُؽؿ َأْخُؾُؼ  َأينِّ  رَّ  َكَفقَْئيِ  الطِّنيِ  مِّ

  بِِنْذنِ  َضْراً  َفقَُؽقنُ  فِقفِ  َفَلنُػُخ  الطَّْرِ 
ِ
  بِِنْذنِ  اْدَْقَتك َوُأْحقِـل وإَبَْرَص  إْكَؿفَ  َوُأبِْرُئ  اّلّل

ِ
 بِمَ  َوُأنَبُِّئُؽؿ اّلّل

ِخُرونَ  َوَمو َتْلُكُؾقنَ  ْمِمـنِيَ  ُكـُتؿ إِن لَُّؽؿْ  َٔييً  َذلَِؽ  ذِم  إِنَّ  ُبقُقتُِؽؿْ  ذِم  َتدَّ  [32:  ظؿران آل] ♂مُّ

ـَ  ِظقسك َيو اّلّلُ  َقوَل  إِذْ ▬وقول تعوىل:   بُِروِح  َأجَّدتَُّؽ  إِذْ  الَِدتَِؽ وَ  َوَظَذ  َظَؾقَْؽ  كِْعَؿتِل اْذُكرْ  َمْرَيؿَ  اْب

ْؽَؿيَ  اْلِؽتَوَب  َظؾَّْؿتَُؽ  َوإِذْ  َوَكْفالً  اْدَْفدِ  ذِم  الـَّوَس  ُتَؽؾِّؿُ  اْلُؼُدسِ  ـَ  خَتُْؾُؼ  َوإِذْ  َواإِلكِجقَؾ  َوالتَّْقَراةَ  َواحْلِ  الطِّنيِ  ِم

ُئ  بِِنْذيِن  َضْراً  َفتَُؽقنُ  فِقَفو َفَتـُػُخ  بِِنْذيِن  الطَّْرِ  َكَفْقئَيِ   َوإِذْ  بِِنْذيِن  اْدَقَتك خُتِْرُج  َوإِذْ  بِِنْذيِن  َوإَبَْرَص  إَْكَؿفَ  َوُتْزِ

 ًُ ئِقَؾ  َبـِل َكَػْػ ا ـَ  َفَؼوَل  بِوْلَبقِّـَوِت  ِجئَْتُفؿْ  إِذْ  َظـَؽ  إِْْسَ ِذي بنِيٌ  ِشْحرٌ  إَِّٓ  َهـَذا إِنْ  ِمـُْفؿْ  َكَػُرواْ  الَّ  ♂مُّ

 [552:  احوئدة]

ي أصحوب الؽفػ. كقي التل خُتزكو ظـ قصَّ  وأيوت الؼرآ
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ًَ  َأمْ ▬قول تعوىل:  قِقؿِ  اْلَؽْفِػ  َأْصَحوَب  َأنَّ  َحِسْب ـْ  َكوُكقا  َوالرَّ  إىَِل  اْلِػْتَقيُ  َأَوى إِذْ  * َظَجبوً  آَيوتِـَو ِم

ُدكَؽ  ِمـ آتِـَو َربَّـَو َفَؼوُلقا  اْلَؽْفِػ  ـْ  َلـَو َوَهقِّْئ  َرِْحَيً  لَّ ْبـَو * َرَصداً  َأْمِرَكو ِم  ِشـنِيَ  اْلَؽْفِػ  ذِم  آَذاِِنِؿْ  َظَذ  َفرَضَ

ْزَبنْيِ  َأيُّ  لِـَْعَؾؿَ  َبَعْثـَوُهؿْ  ُثؿَّ  * َظَدداً  و َأْحَص  احْلِ َ
ِ
 [57-2:  الؽفػ] ♂َأَمداً  َلبُِثقا  ح

كقي أخرى  ظذ إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت يستدّل اهلُل ظزَّ وجؾَّ  فقفو ,ُهـوك أجضًو آيوت قرآ

م حسوبًو ظـ وظدلف اهلل حؽؿي مـ ُمؼتضقوت البعٌأنَّ  ظذ أشوس , لـؼػ بني يدي اهلل ظزَّ وجؾَّ لـُؼدِّ

كقو, لــول ثقاب أظملـو احلسـي,  وظؼوب ظـ معوصقـو, غػر اهلل لـو ولؽؿ, وشسكو اهلل أظملـو ذم الدُّ

كقو وأخرة, مهللا  .دىُش  يسكفؿ ومل ,ظبثوً  الـوس ُيؾؼ مل تعوىل اهلل نَّ نف آمني. وإيَّوكؿ ذم الدُّ

ي ُتعّد مـ إهذه الـُّؼطي كسوبؼتفو,  ُمتققِّػي ظذ مدى   البعٌ واحلقوة بعد ادقت,زيي ظذاخلدلَّ

ولؽـ هذه ادسلخي ذم حّد ذاهتو, مسلخي اهلدف مـ حقوتـو ظذ  تصديؼؽ لؾؼرآن الؽريؿ, وأنَّف كالم اهلل,

, هذه ادسلخي ُتعطل لؾحقوة كّؾفو إرض, وذم الـِّفويي تؼديؿ حس وب يقم الؼقومي بني يدي اهلل ظزَّ وجؾَّ

كقو, بعؽس  ادممـ هدفًو ومعـًك, ودمعؾ ادُؾحد الذي ٓ يعرف شبى ُمطؿئـًو وهق يعقش ذم هذه الدُّ

 وجقده ظذ هذه إرض, وٓ مو هق مصره بعد ادقت.

ُ  َفَتَعوىَل  * ُتْرَجُعقنَ  َٓ  إَِلقْـَو َوَأنَُّؽؿْ  َظَبثوً  َخَؾْؼـَوُكؿْ  َأنََّم  َأَفَحِسْبُتؿْ ▬قول تعوىل:   إهَِلَ  َٓ  احْلَؼُّ  اْدَؾُِؽ  اّللَّ

 َّٓ  [555-551:  ادممـقن] ♂اْلَؽِريؿِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُهقَ  إِ

ْوا َأْصَتوتوً  الـَّوُس  َيْصُدرُ  َيْقَمئِذٍ ▬وقول تعوىل:  ةٍ  َؼوَل ِمثْ  َيْعَؿْؾ  َفَؿـ * َأْظَمهَلُؿْ  لُِّرَ  َوَمـ * َيَرهُ  َخْراً  َذرَّ

ةٍ  ِمْثَؼوَل  َيْعَؿْؾ  اً  َذرَّ  [8-5:  الزلزلي] ♂َيَرهُ  ََشّ

ي, كم ُقؾ ـو شوبؼًو, ُمتققِّػ ظذ مدى تصديؼؽ بحؼقؼي أنَّ الؼرآن الؽريؿ إذن, هذا الـّقع مـ إدلَّ

بوظفو إلثبوت أنَّ الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل,  و بقَّـو ادـفجقي العؾؿقي التل كستطقع اتِّ كالم اهلل, ولؽـَـّ
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ق كّؾ مو جوء فقف, فننَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ هق احلؼ,  ـْ ▬فعؾقـو إذًا أن ُكصدِّ ـَ  َأْصَدُق  َوَم   ِم
ِ
 الـسوء] ♂َحِديثوً  اّلّل

ـْ ▬, [82:  ـَ  َأْصَدُق  َوَم   ِم
ِ
 .[577:  الـسوء] ♂قِقالً  اّلّل

كقي ُمرتبطي بنيمكؽ بوخلولؼ ُشبحوكف وتعوىل, والذي ُُيزكو ذم الؼرآن  ي الؼرآ الـّقع الثوين مـ إدلَّ

ؾؼ مثؾ هذا ادخؾققوت البديعي العظقؿي الؽريؿ ظـ روظي خؾؼف وظظؿتف, ُُيزكو أنَّ الؼودر ظذ أن ُي

ئعي, قودٌر ظذ إحقوئفو بعد مقهتو.  الرا

يكم يػفؿ ادُؾحد, ظذ أشوس ظدم  بحتي غقبقي ٓحظ أنَّ الؼضقي لقسً إيمكقي ظذ ؾ ب !وجقد أدلَّ

ي ظذ أنَّف هق خولؼ هذا الؽقن ادُشوهد العظقؿ, يصػ  العؽس ُتومًو فننَّ  اهلل ظزَّ وجؾَّ يسقق لؽ إدلَّ

َٓ وهق أنَّ  , وهذاظـ اإلتقون هبو ظوموً  5331ُمـذ  خؾؼف بلوصوف تعجز البرشيي ظوء, أ دلقؾ صدق آدِّ

 اإلهل ادُتؽؾِّؿ ذم الؼرآن الؽريؿ هق فعاًل اخلولؼ, دطوبؼي إوصوف التل ذكرهو ظـ خؾؼف لؾقاقع.

َو َيو▬قول تعوىل:  ـَ  َرْيٍى  ذِم  ُكـُتؿْ  إِن الـَّوُس  َأُّيُّ ٌِ  مِّ ـ َخَؾْؼـَوُكؿ َفِنكَّو اْلَبْع ـْ  ُثؿَّ  كُّْطَػيٍ  ِمـ ُثؿَّ  ُتَراٍب  مِّ  ِم

ْضَغيٍ  ِمـ ُثؿَّ  َظَؾَؼيٍ  ؾََّؼيٍ  مُّ َ ؾََّؼيٍ  َوَغْرِ  خمُّ َ  خُمَ ـُبنَيِّ َْرَحومِ  ذِم  َوُكِؼرُّ  َلُؽؿْ  لِّ ْٕ ك َأَجؾٍ  إىَِل  َكَشوء َمو ا َسؿًّ  ُكْخِرُجُؽؿْ  ُثؿَّ  مُّ

ُكؿْ  لَِتْبُؾُغقا  ُثؿَّ  ضِْػالً  ـ َوِمـُؽؿ َأُصدَّ ـ َوِمـُؽؿ ُيتََقرمَّ  مَّ  َصقْئوً  ِظْؾؿٍ  َبْعدِ  ِمـ َيْعَؾؿَ  لَِؽقاَْل  اْلُعُؿرِ  َأْرَذلِ  إىَِل  ُيَردُّ  مَّ

َْرَض  َوَتَرى ْٕ وء َظَؾْقَفو َأنَزْلـَو َفِنَذا َهوِمَدةً  ا ْت ا اْحَ ًْ  ْهَتزَّ ًْ  َوَرَب ٍٍ  َزْوٍج  ُكؾِّ  ِمـ َوَأنبََت َ  بِلَنَّ  َذلَِؽ  * هَبِق  ُهقَ  اّللَّ

  ُكؾِّ  َظَذ  َوَأنَّفُ  اْدَْقَتك حُيْقِل َوَأنَّفُ  احْلَؼُّ 
ٍ
ء وَظيَ  َوَأنَّ  * َقِديرٌ  ََشْ َ  َوَأنَّ  فِقَفو َرْيَى  َّٓ  آتِقَيٌ  السَّ ٌُ  اّللَّ  ذِم  َمـ َيْبَع

 [2:  احلٍ] ♂اْلُؼُبقرِ 

وظي, فؤيي خطوب ُمبوَش دـ هذه أيوت كقي ذم غويي الرَّ  بعد ادقت.ُيـؽر البعٌ, واحلقوة  الؼرآ

ي, واحلؿد هلل رب العودني! ة والتَّحدِّ  خطوب ذم غويي الؼقَّ

:ًٓ ققؼي خلؾؼف أنَّف ظزَّ وجؾَّ هق خولؼفؿ! فولعؾؿ احلديٌ  أوَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ُيثبً بوٕوصوف الدَّ

اب, ثؿَّ دمد وصػًو د كوت جسؿ اإلكسون كّؾفو أصؾفو مـ السُّ ر أثبً فعاًل أنَّ ُمؽقِّ ققؼًو جدًا ٕضقا
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قخقخي! وإهّؿ ضبعًو مو ذكره اهلل ظزَّ وجؾَّ ظـ اإلكسون كّؾفو, مـ  أّول كقكف ُكطػف, إىل أن يبؾغ الشَّ

ر اجلـني, والتل بوتً ثوبتي ظؾؿقًو أن, وأشؾؿ بسببفو ظرشات الُعؾمء!  أضقا

َٓ وهق بقون أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ هق اخلولؼ مـ خالل ْسده تعوىل ٕوصوف دققؼي  هذا آشتدٓل, أ

ة أخرى ذم الؼرآن الخلؾؼف, اشتخدمف اهلل ظزَّ وج ؽريؿ, لُقدلِّؾ أنَّ الذي خؾؼ مـ البدايي, قودٌر ظذ ؾَّ مرَّ

ة أخرى بعد ادقت!  إرجوع اخلؾؼ كم كون مرَّ

كَسونُ  َأجَْحَسُى ▬قول تعوىل:  كَ  َأن اإْلِ ـ ُكْطَػيً  َيُؽ  َأَخؿْ  * ُشًدى ُيْسَ ـِل   مِّ  َظَؾَؼيً  َكونَ  ُثؿَّ  * ُيْؿـَك مَّ

ى َفَخَؾَؼ  ْوَجنْيِ  ِمـْفُ  َفَجَعَؾ  * َفَسقَّ َكرَ  الزَّ ُنَثك الذَّ ْٕ  ♂اْدَْقَتك حُيْقَِل  َأن َظَذ  بَِؼوِدرٍ  َذلَِؽ  َأَخقَْس  * َوا

 [32-35:  الؼقومي]

كَسونُ  َفْؾقَـُظرِ ▬وقول تعوىل:  وء ِمـ ُخؾَِؼ  * ُخؾَِؼ  ِمؿَّ  اإْلِ ْؾِى  َبنْيِ  ِمـ َُيُْرُج  * َدافٍِؼ  مَّ َائِِى  الصُّ  * َوالسَّ

 [8-1:  الطورق] ♂َلَؼوِدرٌ  َرْجِعفِ  َظَذ  إِكَّفُ 

ة أخرى أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ذم أيوت السوبؼي يستدل بُؼدرتف ظذ اخلؾؼ بدايًي,  ُأريد أن ُأبنيِّ مرَّ

ة أخرى د إخبور,  كدلقؾ ظذ ُقدرتف ظذ إرجوع خؾؼف مرَّ بعد ادقت حلولتفو إوىل, ولؽـ هذا لقس جُمرَّ

ُيزهـ ظذ أنَّف فعاًل خولؼ هذه ادخؾققوت, ظـ ضريؼ ْسد معؾقموت لقس دخؾقق  فننَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ 

 ظومًو. 5331أن يعرففو مـذ 

 ظزَّ وجؾَّ بُؼدرتف ظذ اخلؾؼ بدايًي, كدلقؾ ظذ ُقدرتف ظذ فقفو يستدّل اهللُهـوك آيوت أخرى, 

َـّ اهلل ظزَّ وجؾَّ البعٌ وإحقوء ادقتك, ولؽـ بدون مو ذكرك وه شوبؼًو مـ ذكر ٕوصوف ادخؾقق, ولؽ

ؽقن بدايًي, مثؾ هذا ال أن ُيؾؼ ُيبنيِّ لـو أنَّ اخلؾؼ إول ظظقؿ جدًا, وبديع جدًا, فؿـ كون قودرًا ظذ

ة أخرى بعد مقهتو.  قودرًا حتًم ظذ أن ُيعقدهو مرَّ
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َْظَذ  اْدَثَُؾ  َوَلفُ  َظَؾقْفِ  َأْهَقنُ  َوُهقَ  ُيِعقُدهُ  ُثؿَّ  اخْلَْؾَؼ  َيْبَدأُ  الَِّذي َوُهقَ ▬قول تعوىل:  ْٕ َمَواِت  ذِم  ا  السَّ

َْرضِ  ْٕ  [72:  الروم] ♂احْلَِؽقؿُ  اْلَعِزيزُ  َوُهقَ  َوا

َ  َأنَّ  َيَرْوا َأَومَلْ ▬وقول تعوىل:  َمَواِت  َخَؾَؼ  الَِّذي اّللَّ َْرَض  السَّ ْٕ َـّ  َيْعَل  َومَلْ  َوا  َأنْ  َظَذ  بَِؼوِدرٍ  بَِخْؾِؼِف

  ُكؾِّ  َظَذ  إِكَّفُ  َبَذ  اْدَْقَتك حُيْقَِل 
ٍ
ء  [33:  إحؼوف] ♂َقِديرٌ  ََشْ

كَسونُ  َوَيُؼقُل ▬وقول تعوىل:  ًُّ  َمو َأئَِذا اإْلِ كَسونُ  َيْذُكرُ  َٓ وَ أَ  * َحقّوً  ُأْخَرُج  َلَسْقَف  ِم  ِمـ َخَؾْؼـَوهُ  َأنَّو اإْلِ

ُؿْ  َفَقَربَِّؽ  * َصقْئوً  َيُؽ  َومَلْ  َقبُْؾ  ِنَّ َقوضنِيَ  َلـَْحرُشَ ُؿْ  ُثؿَّ  َوالشَّ ِنَّ  [58-55:  مريؿ] ♂ِجثِّقوً  َفـَّؿَ َج  َحْقَل  َلـُْحرِضَ

 َأوْ  ِحَجوَرةً  ُكقُكقاْ  ُقؾ * َجِديداً  َخْؾؼوً  َدَْبُعقُثقنَ  َأإِكَّو َوُرَفوتوً  ِظَظوموً  ُكـَّو َأئَِذا َوَقوُلقاْ ▬وقول تعوىل: 

َّو َخْؾؼوً  َأوْ  * َحِديداً  َل  َفَطَرُكؿْ  الَِّذي ُقؾِ  ُيِعقُدَكو َمـ َفَسقَُؼقُلقنَ  ُصُدوِرُكؿْ  ذِم  َيْؽُزُ  ُمِّ ةٍ  َأوَّ  إَِلقَْؽ  َفَسُقـِْغُضقنَ  َمرَّ

ء] ♂َقِريبوً  َيُؽقنَ  َأن َظَسك ُقْؾ  ُهقَ  َمتَك َوَيُؼقُلقنَ  ُرُؤوَشُفؿْ   [15-32:  اإلْسا

َّو َخْؾؼوً  َأوْ  * َحِديداً  َأوْ  ِحَجوَرةً  ُكقُكقاْ  ُقؾ▬ققلف تعوىل: ادؼصقد مـ و هق  ♂ُصُدوِرُكؿْ  ذِم  َيْؽُزُ  ُمِّ

 !أخرى ةمرَّ  إلقؽؿ احلقوة إظودة ظذ قودرٌ  فوهلل ,كـتؿ حول يأجّ  وظذ ,قتؿتػرَّ  مفم ؽؿأنَّ 

ُؿْ  َجَزآُؤُهؿ َذلَِؽ ▬وقول تعوىل:   َخْؾؼوً  َدَْبُعقُثقنَ  َأإِكَّو َوُرَفوتوً  ِظَظوموً  ُكـَّو َأئَِذا َوَقوُلقاْ  بِآجَوتِـَو َكَػُرواْ  بَِلِنَّ

َمَواِت  َخَؾَؼ  الَِّذي اّلّلَ  َأنَّ  َيَرْواْ  َأَومَلْ  * َجِديداً   َّٓ  َأَجالً  هَلُؿْ  َوَجَعَؾ  ِمْثَؾُفؿْ  َُيُْؾَؼ  َأن َظَذ  َقوِدرٌ  َوإَْرَض  السَّ

ُقنَ  َفَلبَك فِقفِ  َرْيَى 
ِ
ء] ♂ُكُػقراً  إََّٓ  الظَّود  [22-28:  اإلْسا

 وأن كرجع إىل الـُّؼطي الثَّوكقي التل ُأريد تقضقحفو بُخُصقص آيوت شقرة احلٍ!

قِّدًا, والثَّوبًِ أجضًو ظؾؿقًو, والذي يدّل دٓلي ؾَّ بؿثوٍل مـ ظودـو, كعرفف جيستدّل اهلل ظزَّ وج

َٓ وهق مثول  ؼي الت «إرض ادقتي»قطعقي ظذ إمؽوكقي احلقوة بعد ادقت, أ ل ٓ حتتقي ظذ أي ادُشؼَّ

إذا أنزل اهلُل ظؾقفو موء ادطر, تراهو هتتّز, وُيرج مـفو  «إرض ادقتي»صؽؾ مـ أصؽول احلقوة! هذه 
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, يعرفف حلّل مـ ادقًِّ! دلقؾ ظؾؿل واضحاحلقوة! ُشبحون اهلل العظقؿ الؼودر ظزَّ وجؾَّ ظذ إخراج ا

 , ومع ذلؽ كجد مـ ُيؽوبر وُيـؽر إمؽوكقي احلقوة بعد ادقت! اهلل ادُستعون.ّؾ الـّوسوُيتزه ك

راظي, وأِنو ذم  ه ظـ البذور قبؾ الزِّ ًُ أدرس ُظُؾقم إحقوء, مو كـً أقرأ ٓ أنسك أبدًا ظـدمو كـ

ك  لػزيوئقي ذم البذرة, تعـل تققُّػ كّؾ إنشطي ا , وهل حولي ظؾؿقي«Dormancy»حولي ظؾؿقي ُتسؿَّ

َّٓ هذا! ٓ تقجد أّي حركي وٓ أّي كشوط, ذم اكتظور إشبوب التل شتجعؾ احلقوة تدّب  وهؾ ادقت إ

 ذم البذرة, لتؽز وتصبح صجرة!

لقؾ العؾؿل ة ذم الؼرآن الؽريؿ. هذا الدَّ ئع اشتخدمف اهلل ظزَّ وجؾَّ أكثر مـ مرَّ ا  الرَّ

َيوَح  ُيْرِشُؾ  الَِّذي َوُهقَ ▬قول تعوىل:  ًْ  إَِذا َحتَّك تِفِ َرِْحَ َيَدْي  َبنْيَ  ُبرْشاً  الرِّ  لَِبَؾدٍ  ُشْؼـَوهُ  ثَِؼوًٓ  َشَحوبوً  َأَقؾَّ

 ًٍ قِّ وء بِفِ  َفَلنَزْلـَو مَّ ُرونَ  َلَعؾَُّؽؿْ  اْدْقَتك ُكْخِرُج  َكَذلَِؽ  الثََّؿَراِت  ُكؾِّ  ِمـ بِفِ  َفلَْخَرْجـَو اْحَ  ♂َتَذكَّ

 [12:  إظراف]

ُ ▬وقول تعوىل:  َيوَح  َأْرَشَؾ  الَِّذي َواّللَّ ًٍ  َبَؾدٍ  إىَِل  َفُسْؼـَوهُ  َشَحوبوً  َفُتثِرُ  الرِّ قِّ َْرَض  بِفِ  َفلَْحَققْـَو مَّ ْٕ  َبْعدَ  ا

 [2:  فوضر] ♂الـُُّشقرُ  َكَذلَِؽ  َمْقهِتَو

ًِ  آَثورِ  إىَِل  َفوكُظرْ ▬وقول تعوىل:    َرِْحَ
ِ
َْرَض  حُيْقِل َكقَْػ  اّللَّ ْٕ  َوُهقَ  اْدَْقَتك َدُْحقِل َذلَِؽ  إِنَّ  َمْقهِتَو َبْعدَ  ا

  ُكؾِّ  َظَذ 
ٍ
ء  [12:  الروم] ♂َقِديرٌ  ََشْ

ـْ ▬وقول تعوىل:  َْرَض  َتَرى َأنََّؽ  آَيوتِفِ  َوِم ْٕ وء َظَؾْقَفو َأنَزْلـَو َفِنَذا َخوِصَعيً  ا ْت  اْحَ ًْ  اْهَتزَّ  الَِّذي إِنَّ  َوَرَب

  ُكؾِّ  َظَذ  إِكَّفُ  اْدَْقَتك َدُْحقِل َأْحقَوَهو
ٍ
ء  [32:  فصؾً] ♂َقِديرٌ  ََشْ

َم  َخْؾِؼ  ذِم  إِنَّ ▬وقول تعوىل:  تِل َواْلُػْؾِؽ  َوالـََّفورِ  الؾَّقْؾِ  َواْختاِلَِف  َوإَْرضِ  َواِت السَّ  ذِم  دَمِْري الَّ

ـَ  اّلّلُ  َأنَزَل  َوَمو الـَّوَس  َيـَػعُ  بَِم  اْلَبْحرِ    ِم
ِ
َمء وء ِمـ السَّ ٌَّ  َمْقهِتَو َبْعدَ  إْرَض  بِفِ  َفلَْحَقو مَّ  َدآبَّيٍ  ُكؾِّ  ِمـ فِقَفو َوَب

يِػ  َيوِح  َوَترْصِ َحوِب  الرِّ رِ  َوالسَّ َمء َبنْيَ  اْدَُسخِّ َؼْقمٍ  َٔيوٍت  َوإَْرضِ  السَّ  [553:  البؼرة] ♂َيْعِؼُؾقنَ  لِّ
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ـْ ▬وقول تعوىل:  َق  ُيِريُؽؿُ  آَيوتِفِ  َوِم ُل  َوَضَؿعوً  َخْقفوً  اْلَزْ ـَ  َوُيـَزِّ   ِم
ِ
َمء َْرَض  بِفِ  َفقُْحقِل َموءً  السَّ ْٕ  َبْعدَ  ا

َيوٍت  َذلَِؽ  ذِم  إِنَّ  َمْقهِتَو َؼْقمٍ  َٔ  [73:  الروم] ♂َيْعِؼُؾقنَ  لِّ

ي ظؾؿقي أخرى اشتخدمفو اهلل ظزَّ وجؾَّ لبقون إمؽون البعٌ, واحلقوة بعد ادقت, مـفو مو  ُهـوك أدلَّ

َٓ وهق إكزال ادطر! وكقػ يؽقن إك وبؼي, أ مء دلقاًل ذم حّد ذكركوه ضؿـقًو ذم أيوت السَّ زال احوء مـ السَّ

 ذاتف ظذ إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت؟!

وء َأَفَرأَجُْتؿُ ▬قول تعوىل:  ُبقنَ  الَِّذي اْحَ ـَ  َأنَزْلُتُؿقهُ  َأَأنتُؿْ  * َترْشَ ـُ  َأمْ  اْدُْزنِ  ِم  ♂اْدُـِزُلقنَ  َكْح

 [52-58:  القاقعي]

 خور,بُ  إىل ليتحقَّ  مءالسَّ  إىل قدهعُ ُص  ظـد احوء أنَّ  :البعٌ ظذ لقؾالدَّ  هبذا آشتدٓل ووجف

! إوىل حولتف إىل عقدهويُ  ,وتعوىل بحوكفُش  اهللُ  ُيؿعف ذلؽ ومع ظظقًم, قوً تػرُّ  قفػرِّ فتُ  ,يوحالرِّ  بف وتعبٌ

كسون, فقصبح ذرات ُتراب ُمبعثرة, أخقس الؼودر ظذ هذا مو حيدث ظـد ادقت؟! يتحؾَّؾ جسد اإل أخقس

رة وإظودهتو حلولتفو إصؾقي, بؼودٍر ظذ إظودة جسد اإلكسون بعد حتؾُّؾف حلولتفو  مجع ذرات احوء ادُتبخِّ

 إصؾقي؟!

ي العؾؿقي ة بعد ادقت: إخرى التل اشتدّل هبو اهلل ظزَّ وجؾَّ ظذ إمؽون البعٌ واحلقو مـ إدلَّ

ر إكسون قّط أن الـَّور بؿقاصػوهتو  !إخرض الشجر مـ ورالـّ  إخراج هؾ كون مـ ادُؿؽـ أن يتصقَّ

ء, والتل تظ ة بسبى اهلقا رة التل والـقر ادُـبعثون مـفو العجقبي, وحركتفو ادُستؿرَّ و حقَّي! واحلرا فر وكلِنَّ

ر إكسون أنَّ هذه الـور خترج مـ  قف أثر احلقوة؟! خشى ُمصؿً لقس ف بشؽٍؾ ُمستؿّر! هؾ كون يتصقَّ

 ادقتك مـ الؼبقر! اهللُ  يبعٌهؽذا ؿ. قظُشبحون اهلل الع

َب ▬قول تعوىل:  ـْ  َقوَل  َخْؾَؼفُ  َوَكِسَ  َمَثالً  َلـَو َوَْضَ  الَِّذي حُيْقِقَفو ُقْؾ  * َرِمقؿٌ  َوِهَل  اْلِعَظومَ  حُيْقِل َم

َل  َأنَشَلَهو ةٍ  َأوَّ ـَ  َلُؽؿ َجَعَؾ  الَِّذي * َظؾِقؿٌ  َخْؾٍؼ  بُِؽؾِّ  َوُهقَ  َمرَّ َجرِ  مِّ َْخرَضِ  الشَّ ْٕ ـْفُ  َأنتُؿ َذاَفنِ  َكوراً  ا  * ُتققُِدونَ  مِّ
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َمَواِت  َخَؾَؼ  الَِّذي َأَوَلقَْس  َْرَض  السَّ ْٕ ُق  َوُهقَ  َبَذ  ِمْثَؾُفؿ َُيُْؾَؼ  َأنْ  َظَذ  بَِؼوِدرٍ  َوا  إَِذا َأْمُرهُ  إِكََّم  * اْلَعؾِقؿُ  اخْلاَلَّ

ـْ  َلفُ  َيُؼقَل  َأنْ  َصقْئوً  َأَرادَ    ُكؾِّ  َمَؾُؽقُت  بِقَِدهِ  الَِّذي َفُسبَْحونَ  * َفقَُؽقنُ  ُك
ٍ
ء  ♂ُتْرَجُعقنَ  َوإَِلقْفِ  ََشْ

 [83-28:  يس]

تِل الـَّورَ  َأَفَرأَجْتُؿُ ▬وقول تعوىل:  ـُ  َأمْ  َصَجَرهَتَو َأنَشْلتُؿْ  َأَأنُتؿْ  * ُتقُرونَ  الَّ ـُ  * اْدُـِشُمونَ  َكْح  َكْح

ـَ  َوَمَتوظوً  َتْذكَِرةً  َجَعْؾـَوَهو ْؾُؿْؼِقي  [23-25:  القاقعي] ♂اْلَعظِقؿِ  َربَِّؽ  بِوْشؿِ  َفَسبِّْح  * لِّ

ي العؾؿقي التل يستدّل هبو اهلل ظزَّ وجؾَّ لبقون إمؽون البعٌ واحلقوة بعد ادقت هق  آخر إدلَّ

 !ادقت بعد بوحلقوة صبقفي والقؼظي ,ادقت أخق قمالـّ  نَّ نف ,قمالـّ  بعد القؼظي قلُص ُح 

 َأَجٌؾ  لِقُْؼَه  فِقفِ  َيْبَعُثُؽؿْ  ُثؿَّ  بِولـََّفورِ  َجَرْحتُؿ َمو َوَيْعَؾؿُ  بِولؾَّقْؾِ  َيتََقفَّوُكؿ الَِّذي َوُهقَ ▬قول تعوىل: 

ك َسؿًّ  [52:  إنعوم] ♂َتْعَؿُؾقنَ  ُكـُتؿْ  بَِم  ُيـَبِّئُُؽؿ ُثؿَّ  َمْرِجُعُؽؿْ  إَِلقْفِ  ُثؿَّ  مُّ

 َتَقفَّْتفُ  اْدَْقُت  َأَحَدُكؿُ  َجوء إَِذا َحتََّك  َحَػَظيً  َظَؾقُْؽؿ َوُيْرِشُؾ  ِظَبوِدهِ  َفْقَق  اْلَؼوِهرُ  َوُهقَ ▬: وقول تعوىل

ُضقنَ  َٓ  َوُهؿْ  ُرُشُؾـَو   إىَِل  واْ ُردُّ  ُثؿَّ  * ُيَػرِّ
ِ
عُ  َوُهقَ  احْلُْؽؿُ  َلفُ  َأَٓ  احْلَؼِّ  َمْقَُٓهؿُ  اّلّل  ♂احْلَوِشبنِيَ  َأْْسَ

 [57-55:  إنعوم]

ُ ▬وقول تعوىل:  َنُػَس  َيتََقرمَّ  اّللَّ ْٕ تِل َمْقهِتَو ِحنيَ  ا ًْ  مَلْ  َوالَّ ُ تِل َفقُْؿِسُؽ  َمـَوِمَفو ذِم  َُت  َظَؾقَْفو َقَه  الَّ

ُْخَرى َوُيْرِشُؾ  اْدَْقَت  ْٕ ك َأَجؾٍ  إىَِل  ا َيوٍت  َذلَِؽ  ذِم  إِنَّ  ُمَسؿًّ َؼْقمٍ  َٔ ُرونَ  لِّ  [37:  الزمر] ♂َيَتَػؽَّ

واحلقوة بعد ادقت, حيدث  ذم الـِّفويي ُأحّى أن أشقق مثوًٓ أخراً كدلقٍؾ ظؾؿّل ظذ إمؽون البعٌ

ي, وتققَّػً مجقع وطوئػفؿ احلققيي,  آخرهو وتؼريبًو كّؾ يقم ذم ادُستشػقوت! مرىض دخؾقا ذم غقبقبي تومَّ

دمي الؽفربوئقي كُؿحوولي أخرة مـفؿ عؼ الصَّ إضّبوء بوشتعمل ال يبدأ تققُّػ الؼؾى, ؽفريب, أو الصَّ

ة أخرى, ولؽـ بدون فوئدة! ـّ إضبَّوء أنَّ ادريض قد موت فعاًل, بؾ إنَّ  إليؼوظ كشوط الؼؾى مرَّ ويظ

ي ظذ مقت ادريض,  الَّ بِّقَّي ُتعطل اإلصورات الدَّ ؾؿقي أّي أشبوب ظ ولؽـ فجلة, وبدونإجفزة الطِّ
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 !املوت ةعد احلياة( 3) واألخالق اخلطية عن مللحد فيلم [13] الُمنترص حممد شاهني اتلّاِعبأةو 
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ادريض قد قوم مـ بني  معروفي! يستقؼظ ادريض مـ ُشبوتف العؿقؼ, بؾ ظؾقـو أن كؼقل بوٕحرى أنَّ 

 إمقات!

َيوٍت  َذلَِؽ  ذِم  إِنَّ  َؼْقمٍ  َٔ ُرونَ َيتَ  ,َيْسَؿُعقنَ  :لِّ  !ُيْمِمـُقنَ وذم الـِّفويي: , َيْعِؼُؾقنَ , َػؽَّ

َّٓ أن أصفد بلنَّ اهلل هق بعد كّؾ هذه ي العؾؿقي القاضحي, التل كراهو كثراً ذم حقوتـو, ٓ أشتطقع إ  إدلَّ

 ذم مـ بعٌي وأنَّ اهلل, فقفو ريى ٓ آتقي السوظي وأنَّ , قدير َشء كّؾ  ظذ وأنَّف, ادقتك حُمقل وأنَّف, احلّؼ 

نيَ  َوَأْخِحْؼـِل ُمْسؾِمً  َتَقفَّـِلمهللا  !الُؼُبقر وحِلِ  , مهللا آمنيبِولصَّ

وحِلوت  احلؿد هلل الذي بـعؿتف تتّؿ الصَّ

 :مراجع

ئد صقد مققع, البعٌ إمؽون ظذ اشتدٓلف ذم الؼران مـفٍ: إدعل ظقاض زاهر الدكتقر  .الػقا
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 .وب إشالم مققع, الؽريؿ الؼرآن آيوت ذم ادقت بعد البعٌ
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ظقة التَّعووين بودؽتى التعؾقؿ قسؿ إظداد, التَّقحقد ذم ُدُروس يوض اجلولقوت وتقظقي واإلرصود لؾدَّ  .بولرِّ

 :الؽريؿ الؼرآن ذم العؾؿل اإلظجوز ظـ مقاقع

  m.com-http://quran والسـي الؼرآن ذم العؾؿل اإلظجوز مقشقظي

  http://www.elnaggarzr.com الـجور راغى زغؾقل الدكتقر مققع

  http://www.eajaz.com الـبقيي والسـي الؽريؿ الؼرآن ذم العؾؿل اإلظجوز مققع

http://www.alta3b.wordpress.com/
http://www.saaid.net/bahoth/13.htm
http://www.saaid.net/bahoth/13.htm
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=158874
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=158874
http://quran-m.com/
http://www.elnaggarzr.com/
http://www.eajaz.com/

