
 

 تأمل يف آية الليل والنهار دعوة لل

 َعتذي١، بـٛس٠ ٚايٓٗاس ايًٌٝ تعاقب تأٌَأخٞ اذتبٝب، 
 ٜؼب٘ ْٗاس ٚال يٝال، ٜؼب٘ يٌٝ فال ايٓٗاس، عٔ ايًٌٝ ٚتفاٚت
 َٔ ريو إٕ ايظاع١، قٝاّ ٚحت٢ ارتًل اهلل خًل َز ْٗاّسا

 ٚحهُت٘ ٚأيٖٛٝت٘ سبٛبٝت٘ ع٢ً ايذاي١ اهلل آٜات ٚأبذع أعجب
 ايًٌٝ تعاقب إٕ، [ 77] فـًت :  {تِِه الؾَّقْل َوالـََّفارَوِمْن آَيا}

 ع٢ً األحٝا٤ ٚجٛد تٓظِ ٖٞ إر عظ١ُٝ; ْع١ُ ٚايٓٗاس
 ايجُِّاس، ْٚضج األصٖاس، ٚتفٗتُح ايٓبات، منٛ َٔ األسض،
 فًٝتـٛس ػا٤ َٚٔ ٚاذتؼشات، ٚاألمساى ايطٝٛس ٖٚجش٠

قاٍ تعاىل  ا٠؟اذتٝ تهٕٛ نٝف يٌٝ، بال ْٗاّسا أٚ ْٗاس، بال ايًّٝ
َمًدا إََِل َيْوِم اْلِؼقَاَمِة }: ُقْل َأرأيُتْم إِن َجَعَل اهلُل َعَؾقُْؽُم الؾَّقَْل ََسْ

 َأَفاَل َتْسَؿُعوَن )
ٍ
 يْلتِقُؽْم بِِضقَاء

ِ
( ُقْل َأرأيُتْم إِن 77َمْن إََِلٌ َغْرُ اهلل

َمًدا إََِل َيْوِم الْ   َجَعَل اهلُل َعَؾقُْؽُم الـََّفاَر ََسْ
ِ
ِؼقَاَمِة َمْن إََِلٌ َغْرُ اهلل

وَن ) -77] ايكـف: {(77َيْلتِقُؽْم بَِؾقٍْل َتْسُؽـُوَن فِقِه َأفاَل ُتبِِْصُ
 األسض ْـف يػشم ايؼُع حشن١ طهٓت يٛ إْٗا أَا ،[77
 طشَذٟ، ْٗاس يف اآلخش ْـفٗا ٚغشم طشَذٟ، يٌٝ يف

 املٓاطل يف عاؾ َٚٔ َٚٓافع، َـاحل ريو َع ٚتعطًت
 إر ٚايٓٗاس; ايًٌٝ تعاقب ْع١ُ عشف ايٛقت بعض ايكطب١ٝ
، يزيو قاٍ تعاىل نزيو ٚايًٌٝ أػٗش، طت١ ملذ٠ ايٓٗاس ٜبك٢
ْْحَتِِه َجَعَل َلُؽُم الؾَّقَْل َوالـََّفاَر لِتَْسُؽـُوا فِقِه َولَِتْبتَُغوا ِمن }:  َوِمن رَّ

 .[ 77] ايكـف:{ (77)َفْضؾِِه َوَلَعؾَُّؽْم َتْشُؽُرونَ 
 يف الفضاءما قاله رائد الفضاء الشوفييت عندما أصبح 

ٍ أحبيت يف اهلل،    عٓوذَا  املًحوذ  ايظوٛفٝيت  ايفضوا٤  سا٥وذ  ٜكوٛ
ٔ  ْٚظش األسض، حٍٛ أؿبح ٘  صجوا   َو  بوذٜع  فوشأ٣  َشنبتو
  يف أْا! أس٣؟ اراووَ: فكاٍ ٚاألسض، ايظُاٚات يف اهلل خًل
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ِ  عٝٓواٟ،  ُطٔحَشت أّ ًِح ٍ  ثو ٌ  ايفضوا٤  يف: ٜكوٛ ٌ  حيو  ايًٝو
 بوال  ايعٕٝٛ ٚتعُٞ األْفاغ، تكطع ٚبظشع١ َفاج١٦، بـٛس٠
ٌ  األسض، عًو٢  اذتاٍ ٖٛ نُا تذس  ٞ  يفضوا٤ ا ٚيٝو  ارتواسج
ٍ  حٝواتٞ،  يف سأٜتٗوا  ايويت  ايظٛدا٤ األػٝا٤ أػذ َٔ ِ : ٜكوٛ  ثو

ٍ  َبٓذد٠ ؿاعك١ ض٤ٛ نأْٗا ٚتًُع فجأ٠، ايؼُع تظٗش  خوال
ٍٕ ٕ  بٌ ايفضا٤، يف تذس  فال اذتايو، ايًٌٝ ٚطط يف ثٛا  ثوٛا
 ٚأْوت  أخش٣ ٚثٛإ ايظًُات، َأِحًَو يف َظًِ يٌٝ يف ٚأْت
 . ايظًُات ٜبذد ٖٚا  ايٓٛس طاطع ْٗاس يف
 ٚايٓٗاس، ٚايًٌٝ ٚايػشٚب، ايؼشٚم ْع١ُ ْع١ُ، َٔ هلا فٝا
( 7) َوالـََّفاِر إَِذا َجالََّها}: فكاٍ بٗا ٚجٌ عض اهلل أقظِ اييت

 تتأٌَ إٔ ٚيو ،[ 4-7] ايؼُع:{(4َوالؾَّقِْل إَِذا َيْغَشاَها )
 َٔ غَِشايبف املًحذ; ايؼٝٛعٞ ايهًُات ٖزٙ قا٥ٌ يف أخش٣،
 ع٢ً َِٜشد مل أْ٘ إاّل األسض حٍٛ دٚساْ٘ خالٍ سأ٣ َا بذٜع
 أَاّ ٚايٗزٍٖٛ اإلْظإ، ؿٓع٘ مبا اإلعجاب ط٣ٛ يظاْ٘
 ايهٕٛ خايل عٔ املطًل ايظهٛت ثِ ايهٕٛ، عظ١ُ

 فظبحإ ي٘، ػشٜو ال ٚحذٙ يًعباد٠ ٚاطتحكاق٘ َٚبذع٘،
ُ َفََم َلُه ِمْن َهادٍ }! اهلل  . [ 77] ايضَش:{َوَمن ُيْضؾِْل اَّللَّ

 والنهار معاشا تأمل كيف جعل اهلل الليل سكنا

 ٜػؼ٢ ٚيباّطا؟ طهّٓا ايًٌٝ اهلل جعٌ نٝف تأٌَ، يف اهللأخٞ 
 اذتٝٛاْات، بٝٛتٗا إىل ٚتأٟٚ اذتشنات، فٝ٘ فتظهٔ ايعامل
ِٗ ٚاذتؼشات، ايطري أٚناسٖا ٚإىل  َٚٔ ايٓفٛغ، فٝ٘ تظتج
ـَب ايظعٞ َنذِّ  ٓفٛغاي أخزت إرا حت٢ تظرتٜح، فٝ٘ ٚايٖٓ

 اإلؿباح فايل جا٤ َعاػٗا إىل ٚتطًَّعت َُٚطَباتٗا ساحتٗا
١َُ فٝٗضّ ، بايٓٗاس ٚتعاىل طبحاْ٘ ًِ َُٖضم، نٌ ٚميضِّقٗا ايُظ َُ 
ِٚناِسٖا َٔ ايطري ٚختش  ،اذتٝٛاْات فتٓتؼش  َعاػٗا يتطًب أ

 اد٠ ووإع ع٢ً اهلل قذس٠ ع٢ً داي١ آٜات َٔ ي٘ فٝا، َٚـاذتٗا
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َٓ ََتَْػى } تعاىل: اهلل ارتًل ّٜٛ ايكٝا١َ قاٍ َيْوَمئٍِذ ُتْعَرُضوَن 

 نٝف اهلل طبحإ ٜٚا، [ 78] اذتاق١ : {(78َخافِقٌَة )ِمـُؽْم 
ُٞٔ  بٗا، ٜٗتذٟ فال أحذ َٔ ارتًل ايب١ٓٝ اآلٜات ٖزٙ عٔ ُِٜع
ًِٔك٘ إىل املا٤ يف ٚاقف ٖٛ نُٔ ٜبـشٖا; ٚال  ٜظتػٝح ٖٚٛ َح
قاٍ اهلل ، يزيو  ، ْعِاملا٤ ٚجٛد ٜٚٓهش ايعطؽ ػذ٠ َٔ
ْرِشدًا }تعاىل ُ َفُفَو اْدُْفَتِد َوَمن ُيْضؾِْل َفَؾن ََتَِد َلُه َولِقًّا مُّ َمن ََيِْد اَّللَّ

َلُه اْْلُْؽُم َوإَِلقِْه  }: أّٜضاٚقاٍ ،  [77] ايهٗف: {(77)

  . [77] ايكـف: { (77ُتْرَجُعوَن)
 على وجه األرض عاصريوالرباكني واألتأمل يف الزالزل 

 طان١ٓ ٖاد١٥ ٖٞ بُٝٓا األسض ٖزٙ تأٌَ ،ايهشِٜ أخٞ 
 تٗتض، بٗا إرا خاػع١، ٚريٍٛ، قشاس ٚفشاؾ، َٗاد ٚادع١;
َٓش، تتفجش، تجٛس، تتحشى،  صالصٍ، تتـذع، تبتًع، تذ
 آ١ٜ َٔ هلل ٚنِ اهلل، آٜات َٔ آ١ٜ جتذٖا بشانني، َخِظف،
 جضا٤ ريو َع ٖٚٞ ،!ٕٜشجعٛ يعًَِّٗ عبادٙ بٗا اهلل خيٛف
 ،ّٜٛ ايكٝا١َ بأٖٛاٍ تزنري أّٜضا ٖٚٞ ،ايكٍٛ عًٝ٘ حٖل ملٔ
 . بٕٓٛ ٚال َاٍ ٜٓفع ال ٚعٓذٖا ُٜٚحؼشٕٚ، ُٜبعجٕٛ ّٜٛ
 مخظ١ حٛايٞ قبٌ أْ٘ ايكشآ١ْٝ األسض عًّٛ ؿاحب ٜزنش
 ًٖو فكط، ثٛإ عؼش ايـني مشاٍ صيضاٍ ضشب قشٕٚ
 ثالث١ ٚقبٌ ػدف، أيف أيف ٚثالثٕٛ أيف أسبعُا١٥ بظبب٘
 ثٛإ، يعذ٠ ايربتػاٍ يف يؼب١ْٛ َذ١ٜٓ صيضاٍ ضشب قشٕٚ
ًَع بشعب ايٓاغ ٚػعش أيف، طتُا١٥ فٝ٘ ًٖو َٖ  إثش ٚجضع ٚ
 األَٝاٍ، َالٜني َظاح١ ع٢ً أقذاَِٗ حتت األسض اسجتا 
 .حتتٓا َٔ ُِْػَتاٍ إٔ باهلل فٓعٛر

ُٔعف قشٕ، قبٌ اهلٓذٟ احملٝط يف ااساناتَن جضٜش٠ ٚاْفجشت  ُظ
 آالت ٚطجًت٘ َرت، نًٝٛ آالف مخظ١ َظاف١ إىل االْفجاس
 ٗاووحجُ ضٜش٠ووج ثٛإ يف َع٘ تووٚحتٛي ايعامل، يف ايشؿذ
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 طدشٖا اييت األػٝا٤ أنجش يف فعٌ نُا عًٝ٘ غريٙ َع اتٌووٚتك
 اهلٛا٤ جعٌ عهُت٘ ٚاهلل ، ٜٜ٘ذ بني أَا١ْ ٚجعًٗا ي٘ املٛىل
 تظبح نُا طاع١ حمًك١ فٝ٘ ٚاألسض، ايطري ايظُا٤ بني جيشٟ

 نُا ٖٝجاْ٘ عٓذ ٜٚضطشب َا٥٘، يف ايبحش حٝٛاْات
 فٝجعً٘ بأَشٙ اهلل حيشن٘ ٖٝجاْٗا عٓذ ايبحش أَٛا  تضطشب
يِف }قاٍ تعاىل: سمحت٘ ٜذٟ بني ٚبؼش٣ سخا٤ّ سٜاحّا َوَتِْصِ

َياِح آَياٌت  َؼْوٍم َيْعِؼُؾوَن) الرِّ  َٔ تباسىف  ،[ 5] ادتاث١ٝ: {(5لِّ
 فٌٗ ػا٤ اهلل حٝح إىل تزسٚٙ يًظحاب طا٥ك١ جعٌ ايظحاب

ٍٛ يف اجتُع قذ َظًُّا طحابّا األٜاّ َٔ َّٜٛا تأًَت  ؿإف ج
 ايظُا٤ بني ايجكٌٝ يًُا٤ حاٌَ سخٛ ينْي ٖٚٛ فٝ٘ نذس ال

 ٚتظٛق٘ ح٘تًك ايشٜح أسطٌ خايك٘ ي٘ أرٕ إرا حت٢ ٚاألسض
 يف ٚاحذ٠ نٌ بٌ بأخش٣، قطش٠ ختتًط ال ، قطش٠ قطش٠ فٝٓضٍ
 ال هلا عٝٓت اييت األسض تـٝب حت٢ هلا َشطّٛ طشٜل
 ْعِ تكٍٛ أْو أحظب ريو؟ تأًَت ٌٖ غريٖا، إىل تتعذاٖا
 . ٜؼشنٕٛ عُا اهلل تعاىل اهلل؟ َع أإي٘ ، اهلل إال إي٘ ال َٚعٗا

 َٔ آ١ٜ جتذٙ ٚأحٝا٥٘ ج٘بأَٛا ايبحش َعٞ تأٌَأخٞ اذتبٝب، 
 إىل أضف ثِ آ١ٜ َٔ هلل ٚنِ َـٓٛعات٘ ٚعجا٥ب اهلل آٜات
 فُا األسض ططح أسباع ثالث١ ميأل األسض يف املا٤ إٔ عًُو
 إال املا٤ إىل بايٓظب١ ٚأٚدٜتٗا ٚطٗٛهلا َٚذْٗا ظباهلا األسض
 جاْب نٌ َٔ املا٤ ٜعًٖٛا عظِٝ عش يف ؿػري٠ نجضٜش٠
 بكذست٘ ي٘ ٚعُذٙ طبحاْ٘ ايشب، إَظاى ٚيٛال ايعًٛ ٚطبعٗا
 عايٝٗا ٚجعٌ ٚدَشٖا فأغشقٗا األسض ع٢ً يطفح َٚؼ٦ٝت٘
 .ايعاملني سب اهلل فتباسى طافًٗا،

 للمزيد ارجع: لدعوة للتأمل
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 َظاح١ ع٢ً االْفجاس ْجشٖا قطع إىل َشبّعا َرّتا نًٝٛ عؼشٕٚ
 إىل ٚايٖشَاد ايذخإ أعُذ٠ ٚاستفعت َشبع، َرت نًٝٛ ًَٕٝٛ
 ع٢ً ايظُا٤ ٚأظًُت ايفضا٤، يف َرت نًٝٛ ٚثالثني مخظ١
 طٓتني، ملذ٠ ايؼُع ْٛس حاجب١ َرتات ايهًٝٛ ٦َات َظاح١

ٛٓ إىل ايبحش أَٛا  ٚاستفعت  طت١ فأغشقت َرّتا، ثالثني عً
ٚؿذم اهلل   ُطشاُٚط اٚاَج طهإ َٔ ْظ١ُ أيف ٚثالثني

، ٚقاٍ [77] املذثش: {َوَما َيْعَؾُم ُجـُوَد َربَِّك إَِّٓ ُهو}ىل:تعا
ن َفْوِقُؽْم َأْو }تعاىل : ُقْل ُهَو اْلَؼادُِر َعَذ َأن َيبَْعَث َعَؾقُْؽْم َعَذابًا مِّ

 .[ 65األْعاّ : ] {ِمن ََتِْت َأْرُجؾُِؽْم 
كَساُن َما أَْكَػَرهُ } أٜٗا األحب١،  ، [77بع:] ع { (77) ُقتَِل اْْلِ

 ٚأٚب١٦ ٚأعاؿري ٚبشانني صالصٍ َٔ اهلل آٜات ٜٚش٣ ٜظُع
ٍٕ يف اآلالف حتـذ  ٚال ٜشتذع ٚال ٜتذبش ٚال ٜتأٌَ فال ثٛا
 بالد٠ يف ايطبٝع١ إىل أحٝاّْا ريو ٜعٝذ بٌ قذسٙ حل اهلل سٜكذِّ

َ َحقَّ َقْدِرِه َواْْلَْرُض ََجِقعاً  : }هلا َجٌٝ ال ٚبال١ٖ  َوَما َقَدُروا اَّللَّ

َمَواُت َمْطِويَّاٌت بِقَِؿقـِِه ُسبَْحاَكُه َوَتَعاََل َعَمَّ  َقبَْضُتُه َيْوَم اْلِؼقَاَمِة َوالسَّ

ُكوَن)  ٖزٙ إصا٤ املظًِ ميًو الٚ ، [67] ايضَش:{ ( 67ُيْْشِ
َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُؼَرى }: اهلل بكٍٛ ٜكٍٛ إٔ إال ٚايبالد٠ ايبال١ٖ

ْ َلَػتَ  ْ َواتََّؼوا  َواْلَْرِض َوَلـِؽن آَمـُوا
ِ
ََمء َن السَّ ْحـَا َعَؾقِْفم َبَرَكاٍت مِّ

ْ َيْؽِسبُونَ  ْ َفلََخْذَكاُهم بََِم َكاُكوا ُبوا   ،[ 96] األعشاف:{(96) َكذَّ
ََمء َأن ََيِْسَف بُِؽُم } :األيباب أٚيٞ فإىل ن ِِف السَّ َأَأِمـُتم مَّ

ََمء َأن ُيْرِسَل ( َأْم َأِمـتُ 76اْلَْرَض َفِإَذا ِهَي ََتُوُر ) ن ِِف السَّ م مَّ

  [77-76] املًو : {(77َعَؾقُْؽْم َحاِصبًا َفَستَْعَؾُؿوَن َكقَْف َكِذيِر )
 تأمل اهلواء كيف جعله اهلل ملكا للجنيع

 ٚقوذ  ايباٖش٠ اهلل آٜات َٔ آ١ٜ جتذٙ اهلٛا٤ تأٌَاألخ ايفاضٌ، 
٘  ٜوش٣،  ٚال ٜوذسى  ٚاألسض ايظوُا٤  بني اهلل حبظ٘  اهلل جعًو
  ٚاػرتاٙ ٘وويباع عًٝ٘ ايتظًط اإلْظإ أَهٔ ٚيٛ يًجُٝع ًَهّا
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 دعوة للتأمل 

 يف كوكب األرض

 

 

 


