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 http://way2allah.com/khotab-item-143239.htm رابـط الــمادة:

، أهلا  بليكم -صللىى اه عليله وسللم–، الحمد ه والصاة والسام على رسول اهو رحمة اه و بركاته السام عليكم
في الحلقة الثالثة من وقفات مل  سلورة المللك، فلي م وملة أو بر"لامت تُيلات تع للىت مل  الالير عملرو الالرقاو ، مل  

ي قبولل  هلللا العملل  المبللارم وأن يجعللله هالص للا لو هلله  أن -علل و و لل و –ااشلل رام ملل  موقلل  اللريلل، ألللى اه، أسلل ل اه 
 الكريم.

 
 يجعلك تعاياها باك  مخ لفآية تدبرم 

بلي  ة ال ا في أول حلقة عن سلورة المللك، وهصلاو  و هلوار سلورة المللك سلواج ال لي  لاجت فلي سل صللىى –اتكلم
للا بعللد قللراجة م  "ويللة للسللورة، "سلل خر  بعلل  -اه عليلله وسلللم ز  كثللرة ائسلل لة،  ؛مللا تميولل ت بلله السللورة أو ال للي حاول

حمن،  وو المملكة ال ي "عيش فيهلا، المععا"لد، المعحلارل اللراف  أن يريلر آيلات الحل، المو لودة تكرار اسم اه الرو 
لد قولله  لا ع ، وأ"لا ب كلد عللى -سلبحا"ه وتعلالى–في السورة، د  وو معين ا"ت لو عا ه تجد لآيلات ععلم ُهلر، وقف

لده ةلها ععم ُهلر، هاصولمس لة تجد  لا واقفلين ع لة، أو معرف لك ملثا   ا،اآيلة الللي اح ممكلن اس حالارم لمعلا"ي معي
ق  لك اآية "قللة اا"يلة اجت عن تابعي أو قول ا لسبب " ول، ح ى لو في يعف أو رواية تمام لا،  لمفسرين، ممكن ت

 .تععايش اآية معاياة مخ لفة
 

 لي ععم ُهر لآياتمعرفة ائ واج العامة للسورة يعع
للدها  -سللبحا"ه وتعللالى–قللال اه  ِأ"ىللهع َعِللليمذ بِللَلاِت  ۖ  َوَأِسللراوا قَلللُوَلكعُم َأِو اُ َهللرعوا بِللِه ت :13يللة اآاآيللة اللللي م للوقفين ع
بللي را ِسللقيلل  فللي تفسللير هللل اآيللة أ"هللم كللا"وا يع  ،13الملللك: تالصاللدعورِ  و  ،-صلللىى اه عليلله وسلللم–ون فللي عللداوة ال

بللي بيقعللدوا يخلو  واعللدين كللا"ب يعللرأ أو الصللحابة  -لمصلللىى اه عليلله وسلل–لللوا لحللرل الللدين، وبعللدين يفللا  وا أن ال
وا أن همللا ي عللاملوا بحالللة مللن الك مللان واءسللرار، فجللاجهم رع ه علللى مخللهللم، فقللرى "بيولل -و لل و  علل و –  اه عرفللوا، أعللل
، ممكلن تسلقا اآيلة عللى "فسلك د ، ف خيل  اآيلة للو ا"لت هلدت اآيلة ،تا بِهِ َوَأِسراوا قَلُوَلكعُم َأِو اُ َهرعو تال حد  أيه 

لى أياللا راولل  ، وأ"للك ا"لت كلل  شلليج فللي صلدرم يعلملله اه، أو الكفللار المحللاربين المعا"لدين اللللين يخللللون لهللدم مع
لة، وأ"لك تعمل  لللدين بجلد وا  هلاد وا تفقلد ائمل ، وا ُيلة تع هللا اللدين،  ا، وا تعحلبا سلكن فلي قلبلك اللم "ي تقل

ا  فإذ ا معرفة ائ واج العامة للسورة أو لح ات " ول السورة في واق  الصحابة بيعلي ععم ُهر لآيات. .أبد 
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ك ) ى برنامجمن  (3سورة الم  ( 7من  2صفح )   ""آيا تُت
 

 الكفار مف احون من أول أمرهم 
ا يخالو"ه والعجيلب أن اآيلة بلدأت باءسلرار ائول، هللا هلو مل تَوَأِسلراوا قَللُوَلكعُم َأِو اُ َهلرعوا بِلهِ ت :-ع  و  -يقول اه

، ف " م مع  أشلبه بإ"سلان ملثا  كلان فيله  ماهد ماحك، ماهد اللي بيخ بليج ملن عللم اهف احون من أول ائمر، أصا 
لاف أ"له فلي قملة  س ارة شفافة وشد الس ارة هي شفافة، ومع قد بقى بيسرق مثا  أو بيعمل  أعملال بيخ بليج بيهلا علن ال

د اه  ة، وهو مف اح ع د سواج،  -تعالىسبحا"ه و –اللم "ي كعم مىُن َأَسرى اُلَقُوَل َوَملن َ َهلَر تالسر والعا"ية ع َسَواجذ ِم
لىَهلللارِ  لللد كالعا"يلللة  -سلللبحا"ه وتعلللالى–اه  ،10الرعلللد:ت بِلللِه َوَملللُن هعلللَو معُسلللَ ُخف  بِاللىُيلللِ  َوَسلللاِرلذ بِال سلللبحا"ه –السلللر ع

 .-وتعالى
 
 ربلات الصدو عليم  -سبحا"ه وتعالى–اه 
ذات  ،تَلاِت الصاللدعورِ بِللت صللي ة مبال للة،ت ِأ"ىللهع َعِللليمذ  تتعليلل  أن ائمللر مللش فللارق ليلله ِأ"ىللهعت َوَأِسللراوا قَلللُوَلكعُم َأِو اُ َهللرعوا بِللهِ ت

َأَا  ت -سلبحا"ه وتعلالى–الايج المازم المصاحب للصلدر اللل  ح لى للم يخلر  ملن صلدرم أ"لت يعلمله اه الصدور 
للد"ا14الملللك: تَ، َوهعللَو اللىِليللفع اُلَخِبيللرع يَلُعلَللمع َمللُن َهلَلل للى الماللهور ع للد كثيللر مللن  و ، المع للى مقبللول أيا للا ع هللو مع

لا ملىلل  عللى أسلرارهم،  ؛َهلقله -و ل و  عل و –المفسرين، أا يعللم اه  لا هلالقهم، ف كيلد رب لي ملش دول الللي رب  َأَا تيع
للا م  تَملنُ تأ  أا يعلللم،  تيَلُعلَلمع َمللُن َهلَل،َ  لل عل و –اه  تيَلُعلَللمع  َأَا تفعلول، ه أا الفاعل  يللمير مسل  ر مللش مو للود،  - و و

، تأا يعللم اللل  َهلَل،تحه ابن كثيلر ، أ"ما كثير من المفسرين وكثير من ائومة اه اروا ور و هع قَ لُ هَ  -و  و  ع و –يعلم اه 
للا فاعلل ، يبقللى كلمللة  تَمللنُ تيبقللى  للا الخللال،،   تَمللُن َهلَلل،َ ته هللو الللل   خللال، هللو الللل  يعلللم، الللل  َهلَلل،َ أ  أن المع
 يعلم.
 

 -ع و و  و –ائوصاأ ال ي ذعكرت في السورة ه 
 -سلبحا"ه وتعلالى–َهلَل،، وتكلرار كلملة اللل  َهلَل، فلي أول السلورة، فكملا أ"له َهلَل،، وقلدير  -ع  و  –كما أن اه 
للك، بيلد المع  ؛-سلبحا"ه وتعلالى–ورة ه يبقلى لملا تجمل  ائوصلاأ الللي ذعكلرت فلي السل -سلبحا"ه وتعلالى-هو عليم

لا اللللف والخبلرة تَوهعلَو اللىِليلفع اُلَخِبيلرع  ت،على ك  شيج قدير، الل  َهَل،، وعليم، ام تكلرار الَخلل، ملرة أهلر  ، دايم 
 لمللا كللانبرفلل،،  ،تح لا  علللم دقيلل،، أو تكللرار، أو يوصلل  ائشللياج أللى اء"سللان بللللف ال للي تل تي ملل  ائشللياج الدقيقللة،

اسب لها اللليف الخبير  .ائمر فيه أسرار وأن هما بيخبوا الخلا لهدم هلا الدين،  اج م
 
ا ائرض و علها ذلوا  سخو -ع و و  و –اه   ر ل

ه،  الايج الللول، الايج اللي كلان فيله اف لراف  ،15الملك:ت هعَو الىِل  َ َعَ  َلكعمع اُئَُرَض َذلعوا  تام لماذا تععريون ع
ِكلب اللل تفَاُماعوا ِفي َمَاِكِبَهات معللو  لأصبح معدرى مثا  و  ي هلو تقلارل الك لف مل  العالد، وأن شوأ قمة ال لللي ، الم

اهللا أ للا مع اكللب ه كللب الحيللوان مللثا  د قمللة ال للللي  للله، لللللك بعلل  أهلل  العلللم قللال: الم "سللان يالل  قدملله فللي م
جبلال، د اء"سلان قلدر أ"له يمالي فلي الجبلال، د اسل لا  تالجبالت، وك ن الل  أقلدر اء"سلان عللى أن يسلير فلي ال
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ك ) ى برنامجمن  (3سورة الم  ( 7من  3صفح )   ""آيا تُت
 

لقلة فلي ائرض فيهلا وع  فجلر، قلد ت  لل ل، هلي ورة، ععلأ"ه يماي في أك ر م هلل ائرض ملي لة بلالبراكين باللداه ، قلد ت
، من الل   علها تدور بهل السرعة؟ وبهللا الميل ؟ وبهللا اءتقلان؟ وبالريلاي الللي فيهلا والج بلال، ملن في الهواج أصا 

 الل  فع  ذلك؟، من الل   علها تذلولت؟، من الل  أمسكها؟

 

 هو الل  أتقن ص  ك  شيج في الكون -سبحا"ه وتعالى–اه 

، عفلل  بيلل حا للله  للا عاياللين وهللار، عللارأ ز  مللثا  أيلله؟، عفلل  مللثا  فللي أشللياج فللي الكللون "حللن ا "اللعر بهللا، اح
ام في أ لي ب حلله عللى السلرير، اللفل  علايش ائك  بياك ، وعاي  يارل، اللف  بي   مكان في البيت أمه ب ر عه يع

للور مللش عللارأ مللين اللللي الحيللاة وهللو ا يعلللم ائكلل  د  لله أ بيللدف  زا ، شلل   وتعللب ومجهللود، هللو اللفلل  بيفلل ح ال
لفل  ، اللفل  ممكلن علاي  يلعلب، الارأ أصا  مين بيدف  فاتورة الميةمش عارأ مش ع الكهربا، اللف  بيس عم  مية

، مللش عللارفين القللدرة الرهيبللة ال للي  علللت ائرض فللي هلللا المكللان  للا عاياللين كللد هللو مللش شللاي  أهميللة حا للة، اح
بميلل  معللين، والجبللال،  للة عللن الاللمق، ا تق للرل وا تب عللدالللدقي،، بائرقللام الدقيقللة فللي الكللون، البعللد بصللورة معي

 .-سبحا"ه وتعالى-لل  فع  ذلك؟، أ"ه اهك  شيج م قن، من اواللرات الهيدرو ين والكربون في الكون،  
 
 قادر على أن يقلب الموازين في لح ة -ىسبحا"ه وتعال–اه 

اكبها،  ا قال أيه؟ ائرض الللول، اماوا في م لا، و هو قادر على أن يعكق ذلك، لللك رب وَكعلعلوا ِملن ِرُزِقلِه تاشكروا رب
س س ل عن الرزق، ام السؤال الللي   تَوِألَُيِه الااعورع ت ،الرزق، كلوا من الرزقس ر   أليه وتس ل عن هلا  تَوِألَُيِه الااعورع 

للا السللورة ملي للة بائسلل لة،  للا قول لل عمتبعللد مباشللرة ، اح هللل  ،16الملللك: تاُئَُرضَ  ِبكعللمع  َيُخِسللفَ  َأن السىللَماجِ  ِفللي مىللن َأَأِم
 فَللِإَذاتمفا  للة،  تِأَذات، تفَللِإَذا اُئَُرضَ  ِبكعللمع  َيُخِسللفَ ت، الللللول، اه قللادر علللى أن يجعلهللا تمللور، عكللق ذلللول، تالللرل

للا قللادر؟، هلل  أ"للت ُمللن مللن ذلللك؟، تَتمعللورع  ِهلليَ  للت ِمللهلل  أ"للت أ، مللش رب -الللل  اسلل و  علللى عرشلله فللي السللماج نَ م
 أن يخسف بك ائرض؟-سبحا"ه وتعالى

 
 أن ي تي بالعلال بك  صورعلى قادر  -سبحا"ه وتعالى–اه 
عللال يل تي الازم العللال ييجلي ملن ائرض، ممكلن  على فكرة العلال مش ،17الملك: تالسىَماجِ  ِفي مىن َأِم عم َأمُ  ت

 لَللمُ  َحُيلل ع  ِمللنُ  اللىللهع  فَ َتَللاهعمع تمللن السللماج، مللن الجبللال، مللن الريللاي، مللن الهللواج، مللن البحللار، مللن "فسللك مللن داهلللك، 
 َأمُ ت ،16المللك: تاُئَُرضَ  ِبكعلمع  َيُخِسلفَ  َأن السىَماجِ  ِفي مىن َأَأِم عمت ،2الحار: تراُعبَ ال قلعلعوِبِهمع  ِفي َوَقَلأَ  ۖ   َيُحَ ِسبعوا
م،  ،17المللك: تَحاِصلب ا َعلَلُيكعمُ  يلعُرِسل َ  َأن السىَماجِ  ِفي مىن َأِم عم الحجلارة المال علة، الحللب اللل  يكلون وقلود لجهل

لل عم َأمُ ت،هللو د الحصللب  ت"َللِليرِ  َكُيللفَ  َفَسلل َلُعَلمعونَ تك "هللا حجللارة "اريللة،   تَحاِصللب ا َعلَللُيكعمُ  يلعُرِسلل َ  َأن َماجِ السىلل ِفللي مىللن َأِم
لير، 17الملك:  َ اَج"َلا قَلدُ  بَللَلى   قَلالعوا*"َلِليرذ  يَلُ ِتكعمُ  َألَلمُ تالرسول البار، ئن الماوكة قالت لهلم ؛عالما أعري م عن ال
بُلَا "َلللِليرذ  للللير ُهلللر، بالعللللال اللللد"يو -و للل  عللل و -لير البالللر، هلللددهم اهبوا بالوللللو فلملللا كللل ،9:8المللللك تَفَكللللى  ،ب

ا محلوفة، في كسرة تحت الراج. ت"َِليرِ  َكُيفَ  َفَس َلُعَلمعونَ ت  "لير ، الياج ه
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ك ) ى برنامجمن  (3سورة الم  ( 7من  4صفح )   ""آيا تُت
 

 
 لمن ا يؤمن بعلال اه عبرةائمم السابقة علال 

ذا لم تصدقوا أن اه قادر على تعليبكم، فلا" روا أللى أ ،18الملك: تيرِ َ"كِ  َكانَ  َفَكُيفَ  قَلُبِلِهمُ  ِمن الىِلينَ  َكلىلَ  َوَلَقدُ ت
للد "هايللة اآيللة وتجللد الللراج تح هللا  تَ"ِكيللرِ  َكللانَ  َفَكُيللفَ  قَلللُبِلِهمُ  ِمللن الىللِلينَ  َكلللىلَ  َوَلَقللدُ ت ،علللال ائمللم السللابقة ، تقللف ع

 الوأ واحلد بيعمل  معصلية، تحلاول كسرة، وكان أصللها فكيلف كلان "كيلر ، أ  فكيلف كلان أ"كلار  علليهم، أ"لت ب
كللر يللعيفة، اه كللر، مهمللا كللان أ"للت قللدرتك فللي أ"كللار الم كللر عليلله الم أذا أ"كللر علللى أهلل  ائرض -و لل و  علل و -ت

 ، أ  فكيف كان أ"كار  عليهم.ت يرِ "كِ  َكانَ  َفَكُيفَ تبهم، هسف بهم وسحقهم، معصي هم، فعاقبهم وعلو 
 
 مسك ك  شيجهو الل  يع  -سبحا"ه وتعالى–اه يجب أن "وقن أن  

وعللة، وتاهللدم فللي عللالم ائرض، اللم السللماج، اللم عللالم اآيللات مللرة أهللر ،   تفَلللُوقَلهعمُ  اللىُيللرِ  ِألَللى يَلللَرُوا َأَولَللمُ تاآيللات م 
 َملا ۖ   َويَلُقِبُالنَ  َصافىات   فَلُوقَلهعمُ  اللىُيرِ  ِأَلى يَلَرُوا َأَوَلمُ تمش مح ا  ت عب عاان تر  اآيات،  فَلُوقَلهعمُ كلمة   ،19الملك:
نع  ِأاى  يعُمِسكعهعنى  ، ملن اللل  أعللى -سلبحا"ه وتعلالى-، 50عله: تَهلَد    اعمى  َهُلَقهع  َشُيج   كع ى  َأُعَلى  ت ،19الملك: تالرىُحمَ 

حة لللير؟، ومن الل  علو  اسلب ا ائ  حلة؟، وملن اللل   عل  الهلواج م للليلر؟، ملين الللي  عل  مها كيف تس عم  ائ 
لا بيقلول أيله -سلبحا"ه وتعلالى-؟، أ"له اهاس،هلا ال  نع  ِأاى  يعُمِسلكعهعنى  َملات، للللك رب د  قاعلدة فلي كل  شليج،  تاللرىُحمَ 

فق، فلي شل   الكِ  يلة، كل  شليج فلي الكلون لُ في قلبك، في أوعي ك، في الدم الللي بيسلير فلي ائوعيلة، فلي دهلول الل
 ِأاى  يعُمِسلكعهعنى  َملات فلي الجبلال، فلي البحلار، ،تيعُمِسلكعهعنى  َملاتى ائرض، فلي السلماج ح لى ا تسلقا علل ،تيعُمِسلكعهعنى  َمات

نع   بصي ة الحصر والقصر. ،تالرىُحمَ 
ا، لللو يؤاهللل اهأمسللكها برحم لله-علل  و لل -أيا للا اسللم اه تالللرحمنت، ئن  اه  للا بللل"وب للا عامل  -علل و و لل و -، لللو رب

اف بما كسبوا، ما ترم عليها ملن دابلة نع ت، لكلن ال ت ۖ  َملا يعُمِسلكعهعنى ِأاى اللرىُحمَ  كل    ،19المللك:  ِأ"ىلهع ِبكعلِ  َشلُيج  َبِصليرذ
نع  ِأاى  يعُمِسكعهعنى  َماتشيج في الكون   .تالرىُحمَ 

 
 والقوة هو الل  يملك الرزق -سبحا"ه وتعالى–اه 

ا السورة ملي ة بائس لة، سؤالين مهمي ا قل لي الللي علاي  ام ائس لة كلها، اح هت، يع ا، أهم سلؤالين فلي المل ا  د  ن  د 
ا،  جح، يلللاكر السللؤالين دول ويجللاول عللليهم كللويق  للد  صعللرعكعمتيلللاكر سللؤالين ويلل للدذ لىكعللُم َي للَلا الىللِل  هعللَو  ع ت َأمىللُن هَ 

للَلا الىلِل  يَللُرزعقعكعمُ َأمىلت ،20المللك: صلرم وملن يرزقللك ،21الملللك: تُن هَ  لي مللن ي ائملن وقاللية اللرزق، هللل قالية  ؛يع
له؟  ال لي يل ى  ياالقاا له، يبيل  ليله دي لاف، بل  فلي اليلوم الواحلد يصلبح مؤم لا ويمسلي كلافر ا يبيل  دي بسلببها كثيلرذ ملن ال

لاف-، العقاولد أحيا" لا أو ائملن ،عاان الرزق بعرض  من اللد"يا لد بعل  ال لي هلو  -ع ت  يلر مل  ت يلر أسلبال القلوة، يع
لله ويرزقلله فيع ملله فللإذا زالللت قللوة فللان ع ىللم فللان، وهكللل بلليع ىم فللان عاللان ي  يللر،  اقللو ، ي للن أن فللان يملللك أم

ن شللاج اه أمريكللا "اللوأ دولللة تا"يللة وفي ي هللار "ع ىللم أمريكللا، تسللقا أبلليع ىم الدولللة الفا"يللة سللقا اءتحللاد السلل
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للا بيقللول لللك الللل  سللبحا"ه –يملللك القللوة ويملللك الللرزق هللو اه  "ع ىمهللا، اللللي معاهللا القللوة، ف صللبح يعبللد القللوة، فرب
 .-وتعالى

 
ف  عابديها  اآلهة الباعلة ا ت

دذ لىكعمُ ت َلا الىِل  هعَو  ع لاد مو لود فلي السلورة ،تَأمىُن هَ  ا  لو الحلرل والع ا قل لَلا الىلِل  هعلَو تيحلاربون اللدين ،اح َأمىلُن هَ 
دذ لىكعمُ  صعرعكعمت هد بالك ت ع لا يقلول للك هل  للك ، ما ا"ت تَي لك ملن اه شلي ا، فرب وا ع د وا ي  ممكن يبقى معام  

صرم حين " ول العلال،  د ي هعُم ُِلَه لعهعمع الىِ ي يَُدععوَن ِمن دعوِن اللىهِ ت  لُ يه اللي حصل  لملا ا ،101هود: تَفَما َأُغَُت َع
فعهم اآلهللة، ؟"ل ل العلللال هعُم  ۖ  تىَخلللعوا ِملن دعوِن اللىللِه قلعُربَا" للا ُِلَهللة  فَللَلُوَا َ"َصللَرهعمع الىللِليَن اتلم تلل لُ لِللَك  ۖ  بَلُ  َيلللاوا َعلل َوذَ 

 تَوِأُذ َصلَرفُلَا ِألَُيلَك "َلَفلر اتفي ُهلر سلورة ائحقلاأ فلي الخلواتيم قبل  ُيلة  ز  ،28ائحقاأ:ِأُفكعهعُم َوَما َكا"عوا يَلُف َلرعوَنت 
هم اآلهة،ه  "فع ك اآلهة، ه  "فع كم شي  ا ،29ائحقاأ: هعم مىا َكا"عوا يَلُف َلرعونَ ت؟ زالت ع لُ  . 24ائ"عام:ت َوَي ى َع

 
 ائمن والرزق من أهلر القاايا ال ي ت ير مع قد اء"سان

ا يقول اه  نِ ت :-و  و  ع و –فه صعرعكعم ِمن دعوِن الرىُحمَ  دذ لىكعُم َي َلا الىِل  هعَو  ع ل عليلك عالملا "ل  الرحمن بلردو،  تَأمىُن هَ 
للي ئ"لله رحمللن ا ي لللم أحللد ، فلالمللا أ"للت فعلللت هللل ائمللور أ"للت -سللبحا"ه وتعللالى-العلللال ف "للت مسلل ح،ذ للله، يع

صلر أوليلاج  -سبحا"ه وتعلالى–حمن يعاقبهم ئن اه ، والرو تس ح، العلال ، كلان فلي أصلا  الللي -سلبحا"ه وتعلالى–ي
كاملللة مرفوعللة علللى موقلل  اللريلل، ألللى اه فللي شللري اآي للين   عللاي  تفصللي  فللي اآي للين دول، كللان فللي بفالل  اه هلبللة

صعللرعكعمتدول، بللق ُيللة، للدذ لىكعللُم َي للَلا الىللِل  هعللَو  ع للَلا الىللِل  يَلللُرزعقعكعمُ َأمىللت ،20الملللك:ت َأمىللُن هَ  ئهميللة  ،21الملللك: تُن هَ 
ى اياقا ه  علهَ  ُ اأ عللى ائملن أو عللى اللرزق وِ ا يسليلروا عللى أ"سلان ويخلموللوازا  القالي ين دول ائمن واللرزق،  مع
لا قلال لقلريش أن اه  ر،ت  يو  َلهعم ِملُن َهلُوأ  ت :-عل  و ل –لللك رب فَلُليَلُعبعلدعوا َرلى ت ،4قلريش: تَأُعَعَمهعلم ِملن  علو   َوَُمل

لَلا اُلبَلُيلتِ  بحسلب ائمللن فاء"سلان بي يللر مع قداتله يمللك الللرزق ويمللك ائملن،  -سلبحا"ه وتعلالى–ئ"لله  ،3قلريش: تهَ 
 وحسب الرزق.

 
 -سبحا"ه وتعالى–قوا"ين الكون الثاب ة دلي  على و ود اه 

للا بيقللول لهللم للَلات: فرب صللر"ي تَأمىللُن هَ  للام مللن ي للاف د  عاياللة، اسللال "فسللك قبلل  مللا ت فللي  مللن دون الللرحمن؟ د ال
ا الو للود، هللو اللهم فللي الللوه، كلل  تقللدم علمللي بيعيو تِأِن اُلَكللاِفرعوَن ِأاى ِفللي غعللرعور  توهللم للا اك اللف م أكثللر، بيقللول لللك اح

ي من اللل  ويل  هلل أيلو علب ملا هلو للو  ، لكلن الكلون مخللوق بلالقوا"ين،..بيك اف قوا"ين من الل  ويعها؟ يع
للى أن فيلله قللا"ون أ"للا ك بللت عاللر قللوا"ين فللي ورقللة هيخلقللوا شلليج، د القللا"ون أصللا  دليلل  مللن أدلللة و للود اه ، ئن مع

يت أن هللو قللا"ون اابللت ودهلللت المعملل  واشلل  لت علللى أ"لله قللا"ون اابللت، د بيللدل أن الكللون فللي "للت ارتاللاابللت وأ
، فعللا  ؟ابللات مللن الللل  ويللعه ال للرور  ،حللرأ اسلل  راق تِفلليت، تِأِن اُلَكللاِفرعوَن ِأاى ِفلليت، القاللية مللش عاللواوية أيلله د

 محيا بيهم من ك   هة، لم يعد ير  شي  ا من اآيات.
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د " ول العلا اد والكفرع عة الع  ل تسقا ك  أق

صرم يا من تحارل دين اه ،قاية ائمن  د، يا من تحلاربون ديلن اه كل  هلل  ،من الل  ي فعك ما معك من   لن ي
د " ول العلال عة س سقا ع  :دىعلى ائلوهيلة، قلال هلو ربهلم ائعللى، قلالعلن ملن ا -سبحا"ه وتعلالى–، قال اه ائق

تع َح ىى  ِأَذا َأدُ ت لدم شلبهات يلد "بلوة موسلى؟  ،90يو"ق:ت رََكهع اُلَ َرقع قَاَل َُم ت كد على عول ا"لت ملش كلان ع ُم
للدم ت صللي  أأيللن هللل  ال  صللي ؟ كلل  هللل  ألههللم، أ"وللك ألههللم وربهللم، أيللن هلللا ن ا"للتالاللبهات؟ ا"للت مللش كللان ع

عة والالبهات سلقلت بمجلرد أدرام ال لرق، للللك كلان فلي مَ  لي   مالهور أن ثَلائق لادق يع ا يو لد ماحلدة فلي الخ
لاد ، وكل بي عاللب هوف لا ملن العلار، فالالاهد،  ِأِن تفي وقت ائزمات، وأن كان البع  بيس مر في الكفر ك بي  هل  ع

 .تاُلَكاِفرعوَن ِأاى ِفي غعرعور  

 
 الخوأ على ائمن وعلى الرزق قد يؤد  ألى الارم باه

للَلا الىللِل  يَلللُرزعقعكع ت نع ت ،تُم ِأُن َأُمَسللَك ِرُزقَللهع َأمىللُن هَ  لل ل،  -علل  و لل –، اه تَمللا يعُمِسللكعهعنى ِأاى الللرىُحمَ  يمسللك العقللال أن ي
ا  ه في السورة مرتين،  ك الرزق، يبقى اءمسام ه نع مَ توأيا ا قد يمسك ع لا  ،تا يعُمِسكعهعنى ِأاى الرىُحمَ  َأُمَسلَك  ِأنُ  توه

ا ترك  في أسلبابها الد"يويلة، يقلول  -ع  و  –اه من يرزقك أن م   ،تِرُزَقهع  اف ب عرأ  د  ك الرزق؟ عارأ لما ال ع
أ"للا ازم أريلليه بلل   شللك  اتصللرأ  لللو غاللب عليللا أ"للا رزقللي ي قللل ، عياللي ي قللل ، -والعيللاذ بللاه-لللك أ"للا فللان 

ِملَن الىلاِف َملن يَل ىِخللع ِملن دعوِن اللىلِه وَ  ترييه والعياذ باه، قاية ائمن والرزق لما ب سيلر على اء"سلان ممكلن تخليلهوأ
لى أزا  بيحلب أ"لداد؟ ئ"له يع قلد أن ب يلديهم اللرزق   ،165البقلرة: تَأ"َداد ا يعِحباو"َلهعُم َكحعلِب اللىلهِ  مملا قيل  فيهلا ملن مع

لله وهللايف علللى رزقلله، فللإذا أيقللن اء"سللان مجبللول، فلرتلله كللد مجبولللةوائمللن،  أ"هللا بيللد أحللد   أ"لله فعللا  هللايف علللى أم
 .-سبحا"ه وتعالى–، د عبيعي فإذا أيقن أ"ها بيد اه وحد ها  ه ها  له

 
 يجب أن "وقن أن الل  بيد الرزق هو اه وحد

ل ل، الحيلاة وائسلباللللك أ"ت ب كرر، مس حب ليك أ  تا ألله أا اه وحلدة "ك تكرر يومي ا هاصة  الصبح قب  ملا ت
تللله الملللك وللله الحمللد ، سللورة الملللك ا"للت لسلله قاريهللا بالليلل ، وتقللول ائذكللار د  الصللبح، تا شللريك للله، للله الملللك
ام على الفلرة وتس يقظ على الفلرة، وهو على ك  شيئ  قديرت َلا الىِل  يَلُرزعقعكعُم ِأُن َأُمَسَك ِرُزَقهع ت،ت مىلا يَلُفلَ ِح ت ،تَأمىُن هَ 
لا ملش  ،2فلاعر: تَملا يعُمِسلُك فَلَا معُرِسلَ  لَلهع ِملن بَلُعلِدِ وَ  ۖ  ُمِسلَك َلَهلا اللىهع لِلىاِف ِمن رىُحَمة  َفَا مع  لد رب للو اتقفللت ملن ع

ا مش هي له  ف ح،  د رب دم يقين لو الرزق اتم  من ع  .ازم يبقى ع
   

لر عدم ا" فا  الكفو   ار باآيات و ال
 بعلد ويلوي اآيلات، و المعا"لدة المحا جلة بالباعل  وااسل مرار ، اللجلا تَب  لىجاوات، بعد ك  اآيات د ، تَب  لىجاوات
لِكبلر أصلا  أن هلو يلرف  ، كبر وأعراض، أسوأ صفات تم  اء"سان من قبول الح،، هو د تعريف اتِفي عع لعٍو َو"لعفعور  ت
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اف حقوقهم.الح، وي م هم اآيلات شل ،تَب  لىجاوا ِفي عع لعلٍو َو"لعفعلور  تا ال لي عل فعهم العللعر سلواج هلؤاج للن ت  ي  ا، وللن تل
فعهم والعيللاذ اه ، ولللن ي كلمللوا بال وحيللد وأهبللات وأ"ابللة أا بعللد ح للى العلللعر الباللر أو اآيللات اللللي مو للودة، ولللن يلل

ر  ه  ،11الملك:ت فَاُع َلَرفعوا ِبَل"ِبِهُم َفسعُحق ا ِئَُصَحاِل السىِعيرِ تفوات ائوان، ا سل بلإذن اه ام ي تي ُية سؤال مهم  لد 
َأَفَملن يَُمِالي معِكب لا َعلَلى  َوُ ِهلِه َأُهلَد   َأمىلن يَُمِالي َسلِوي ا َعلَلى  تالحلقة القادمة ئهمية المقار"لة فلي المثل ،  -و  و  ع و –

 " كلم على بقية سورة الملك. -ع و و  و –الحلقة القادمة بإذن اه  ،22الملك: تِصَراط  ماُسَ ِقيم  
 

ن اللللين هللم أهلل - علل  و لل–أسلل ل اه  للي وأيوللاكم مللن أهلل  القللُر   اه وهاصلل ه و لل اكم اه هيللر ا و السللام أن يجعل
   عليكم و رحمة اه و بركاته.

 
 تم بحمد اه

ت  ار على ال ا: م ديات اللري، ألى اه في في قسم تفريغ الدروفشاهدوا الدرف لل  وتفالوا ه

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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