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العر ِم وبدلناهم بجنتٌهم جنتٌن ذواتً أكل خمط وأثل
" وأعرضوا "  ،هل فهمت " وأعرضوا " ؟ " فأرسلنا علٌهم سٌل ِ
وشًء من سدر قلٌل "  .هذه اآلٌة الخامسة عشر من سورة سبأ  " ،ذلك جزٌناهم بما كفروا وهل ُنجازي إال ال َكفور ،
وجعلنا بٌنهم وبٌن القرى التً باركنا فٌها قرى ظاهرة وق ًدرنا فٌها السٌر سٌروا فٌها لٌالً وأٌاما ً آمنٌن  ،فقالوا ربنا باعد
ومزقناهم كل م ً
بٌن أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحادٌث ً
ُمزق "  ،حالنا اآلن تمزٌق  " ،كل ممزق "  ،لٌس باإلمكان
ومزقناهم كل م ً
ُمزق ماذا تعنً ؟ ً ،
ان ٌجمعهم  .م ً
ُمزق  ،هللا هللا .
ومزقناهم كل م ً
" إن فً ذلك ألٌات لكل صبار شكور "  ،كل اآلٌات فً محلها  " .فجعلناهم أحادٌث ً
ُمزق إن فً ذلك
ت لكل صبار شكور "  " ،ولقد ص ًدق علٌهم إبلٌس ظنه فإتبعوه إال فرٌقا ً من المؤمنٌن " عامة الناس إتبعوا الشٌطان ،
ألٌا ِ
ً
إبلٌس " إال فرٌقا من المؤمنٌن "  " ،وما كان له علٌهم من سلطان إال لنعلم من ٌؤمن باألخرة ممن هو منها فً شك "
إمتحان للعباد  ،هل ٌؤمنون باألخرة أم ال  .أصبحوا دهر ًٌون  ،الدهري الذي ال ٌؤمن باألخرة  ،هذا إمتحان لهم  .من
الذي سٌظهر إٌمانه فً األخرة .
" وربك على كل شًء حفٌظ "  ،الرب جل جالله على كل شًء حفٌظ  " ،قل إدعوا الذٌن زعمتم من دون هللا " إدعوا
زعمائكم الذٌن تؤمنون بهم أنهم سٌصلحون أحوالكم ل ٌُرٌحوكم هنا وهناك  .إركضوا ورائهم  ،دعوهم ٌُصلحوا أحوالكم .
وال واحد ٌستطٌع  ،أصبحوا كل الرؤوساء الذٌن كانوا ٌأملون شًء منهم  ،ذابوا  ،ذابوا ذوبان  .أصبحوا كل واحد منهم
مثل حكاٌتهم  ،لٌس عندهم شًءٌ ،تهمون بعضهم بعضا ٌ ،صرخون على بعضهم البعضٌُ ،نكرون على بعضهم البعض .
" ال ٌملكون مثقال ذرة فً السماوات وال فً األرض وما لهم فٌهما من شرك وما له منهم من ظهٌر " صدق هللا العظٌم .
هللا ٌعفو عنا .
الفاتحة .
Video Link: http://www.saltanat.org/Blog/tabid/271/PostID/534/-From-The-Meanings-OfThe-Holy-Quran-Kuran-Kerimden-Manalar-ar.aspx

www.saltanat.org

1Page

