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سورة األنفال مَنُ وأياقُا خمل وسطوون
بس هللا الرَمن الرَُ
ال ور ف بسورة األنفال
نووْ اآلن كل القرآن المَني  -بوَ سورقي األنوا( واألعو ار
نسْر فُْا وفوق قرقْو
ال رقْ

المصوُم الوفوق قرقْو

المكْ وْن  -وقوَ سوطق مكوِ فوي هونَ الظوالل  -ال وي

الكوزول  -سوور:الطقورة وآل عموران والكسوا والماِوَة ذ ذ َلوك أن

الزمكي لِكزول ال يمكون القطوع يُوِ اآلن بشوي  -الُِو كال مون ناَُو أن هونا قورآن مكوي وهونا قورآن موَني

عِ وجِ اإلجمال عِ ما في هونا مون خالفواَ قِِْو  -فأموا ال رقْو

َوول آي و أو ُوول مجموع و موون اآليوواَ أو ُوول سووورة يُكوواْ يكووون م ووون َار

الزمكوي المقطوو بوِ مون ناَُو دمون نوزول
وال يكوواْ يجووَ اإلنسووان يُووِ الْووو( قووْئَا
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مسو ُقكاَ  -كال فوي آيواَ مووَوْاَ ق ووافر بشوأنُا الروايواَ أو ققطوع بشوأنُا بوور الروايواَ ذ ذ وعِو ُول موا فوي
مُاول ق طع آياَ القرآن وسورَ وفوق ال رقْو

الزمكوي لِكوزول مون ُ,مو

اإلسوالمُ ومراَُِوا وخطواقُوا فوّللان قِو الُقوْن فوي هونا ال رقْو
ولُسو

وصول كلُْوا ققر َُو ظكُو

ومون مسواعَة عِو قصوور موكُ الُرُو

قجوول األمور قواقَا َموا أنُوا قجوول الك واِ ال وي
عِو هوونَ الك واِ الظكُو ال قر َُو ن واِ أخوور

نُاُِو يقْكُو ذ ذ وقووَ ق رقو

خطْورة ذ ذ لوونلك آفوورَ فووي هوونَ الظووالل أن أعوورا القورآن ِ رقْ و

سووورَ فووي المصووُم الوثموواني مووع مُاول و

اإللموا( بالمالبسوواَ ال ار خُو لموول سوورة  -عِو وجووِ اإلجموال وال وورجُ  -واالسو ئكا

الجووو

ُِوونا فووي كي ووا

والمالبساَ المُُط بالكص  -عِ وجِ اإلجمال وال ورجُ أي وَا  -عِو الكُوو الون سوَق فوي ال ور وف بالسوور
الماضُ في هنَ الططو الجَ َة من الظالل ذ ذ وعِ هنا الكُو نم ي  -بوون هللا  -في هنَ السورة ذ ذ
نزلو

سوورة األنفوال ال وي نوورا لُوا هكوا بووَ سوورة الطقورة ذ ذ نزلو

فوي روزوة ِوَر المَور فوي قوُر رم وان مون

الوا( الثاني لُِجرة بوَ قسو عشر قُ اَر من الُجرة عِ األرجو  . .ولمون القوول بوأن هونَ السوورة نزلو

بووَ سوورة

الطقورة ال يمثول َقُقو نُاُِو ذ فسوورة الطقورة لو قكوزل ْفوو واَوَة ِول أن مكُوا موا نوزل فوي أواِول الوُوَ بالمَ كو

ومكُوا موا نوزل فوي أواخور هونا الوُوَ ذ وُوْن هونَ األواِول وهونَ األواخور نُوو قسوع سوكواَ
األنفوال نزلو

ِوْن هون ن الموعوَ ن وأن سوورة الطقورة قَُِوا وُووَها ظِو

ِْن هن ن الموعَ ن وق

مف وَو

ومون المُْوَ أن سوورة

قكوزل اآليواَ َواَ الووَْ مكُوا

كلُْا وفق األمر الكَو ال وُ,في ذ ولمن الموول عُِِ في قوولُ إكن هونَ السوورة نزلو

بوَ هنَ السورة  ,هو نزول أواِل السور ذ ُما َُرنا َلك في ال ور ف بسورة الطقرة ذ
وفي بور الرواياَ أن اآلياَ من  30كل راي  36من سورة األنفال مكُ ذ ذ وهي هنَ اآلياَإ
وإَ يمكور بوك الون ن ُفوروا لْثَ ووي أو يق ِووي أو يخرجووي ذ و مكورون و مكور هللا وهللا خْور المواَر ن ذ وإَا ق ِو
عُِْ آياقكا قالواإقَ سموكا ذ لو نشا لقِكوا مثول هونا كن هونا كال أسوايْر األولوْن ذ وإَ قوالواإالُِ كن ُوان هونا هوو
الُق من عكَي فأمطر عِْكا َجارة من السما

أو اِ كا بونا

فُْ

ألُ ذ وما ُان هللا لُونُِ وأن

وموا َوان

هللا موونُِ وهو يسو ْفرون ذ ومووا لُو أال يوونُِ هللا وهو يصوَون عون المسووجَ الُورا(  ,وموا ُوانوا أولُووا َ كن

أولُاؤَ كال الم قون ولمن أَثره اليوِمون ذ وما َان صالقُ عكوَ الَْو

كال مكوا وقصوَي

فونوقوا الوونا

بموا

َك قمفرون ذ كن الن ن َفروا كفقون أموالُ لُصَوا عن سَْل هللا فسْكفقونُا ف قمون عِوُْ َسورة فو يَِْوون
,والن ن ُفروا كل جُك يُشرون ذ ذ

ولوول الون ْعوا أصوُا

هونَ الروايواَ كلو القوول بمكُو هونَ اآليواَ أنُوا ق ُوَ

عون أموور َانو

فوي مكو قَول

ذ ذ فوّللان هكواي ُثْو َار مون اآليواَ المَنُو ق ُوَ

عون أموور ُانو

فوي مكو قَول

الُجورة ذ ذ ولمون هونا لوُل بسوَ

الُجرة ذ وفي هنَ السورة نفسُا آي إ 26قَل هنَ اآلياَ ق َُ
(واَُروا كَ أنو قِْول مس

الطْطاَ لوِم قشكرون)ذ ذ

عن مثل هنا الشأنإ

ووفون فوي األرا قخوافون أن و خطفم الكوا

فواواَ وأ وَُ ِكصورَ وردقمو مون

This file was downloaded from QuranicThought.com

َموا أن اآليو إ 36وهوي األخْورة مون قِوك اآليواَ ق ُوَ

عون أمور ُوان بووَ ِوَر خوا

بّللانفوا المشورُْن أمووالُ

لِ جُْز لْزوة أََإ
(كن الون ن ُفوروا كفقوون أمووالُ لُصوَوا عون سوَْل هللا ذ فسوْكفقونُا فو قموون عِوُْ َسورة  ,فو يَِْوون والون ن
َفروا كل جُك يُشرون)ذ ذ

والرواياَ ال وي قونُر أن هونَ اآليواَ مكُو َُورَ فوي سوَ
أبا يال

] ما يوأقمر بوِ قوموك

قوال :ر وَون أن يسوُروني و ق ِووني و خرجووني فقوالإمن

قالإرُي ذ قالإنو الر رُك ذ فاس و

]إأنوا اس وصوي بوِ ِول

قال لرسول هللا [

أخَري ُِنا

الكوزول مكاسوط هوي مُول اع وراا  .فقوَ جوا فُْواإأن

بِ خْو اَر فقوال رسوول هللا [

هو يس وصي ِي خْ َار فكزل إ وإَ يمكر بك الن ن ُفروا لْثَ وي أو يق ِوي أو يخرجوي)ذ ذ اآلي . .
في هونا رر و جوَاَ ِ ,ول مكمور ذ ألن هونَ

وقَ َُر اِن ُثْر هنَ الرواي واع را عُِْا بقولِإ" وَُر أِي يال

اآلي مَنُ ذ ف كن هنَ القصو  ,واج موا قور ع عِو هونا االِ موار  ,والمشواورة عِو اإلفطواَ أو الكفوي أو الق ول

كنموا ُانو

لِْو الُجورة سووا  .وَلوك بووَ مووَ أِوي يالو

بسَ موَ عمِ أِي يال

سوكْن ذ لموا قمككووا مكوِ واج و أروا عُِوِ

ِكُوو مون فوال

الن ُان يُويِ و كصرَ و قو( بأعطاِِ " ذ ذ

وقَ َُر اِن كسُا ذ عن عََ هللا اِن أِي نجُ ذ عن مجاهَ ذ عن اِن عطوا
ال عن قَْْو
 ََ -ثَا يو َ

 -وعكوِ َونلك مون ير وق آخور

قور ع ومكوره هونا جوا فوي نُا وِ قولوِإ"  . .وأَن هللا لوِ عكوَ َلوك بوالخروو وأنوزل

عُِووِ  -بوووَ قَومووِ المَ كو " -األنفووال" وونُرَ نومووِ عُِووِ وُووال َ عكووََإ وإَ يمكوور بووك الوون ن ُفووروا لْثَ وووي أو

يق ِوي أو يخرجوي  ,و مكرون و مكر هللا ذ وهللا خْر الماَر ن)" ذ ذ
وهونَ الروايو عون اِون عطوا
مون قونُْر هللا سوطُانِ لكَُوِ [

 رضوي هللا عكُموا  -هوي ال وي ق فوق موع السوُا الق آرنوي قَول هونَ اآليواَ وُووَها ذ] ولِموْمكْن بموا أسوِم كلوُْ مون ف وِِ فوي موورا قُر وُ عِو الجُواْ

في سوَْل هللا واالسو جاب لموا وَعوه كلُوِ مكوِ والثطواَ وو( الزَوم ذ ذ كلو آخور موا قوالجوِ السوورة مون هونااألمر
َما سكَْن ذ ذ والقول بأن هنَ اآلياَ مَنُ َالسورة ُُِا هو األول ذ ذ
وُوَ  ,فّللانِ من أجل مثل هنَ المالبساَ فوي الروايواَ الووارْة عون أسوطا
فوي عورا القورآن المور ُموا هوو قرقْو

الكوزول آفرنوا الموكُ الون جر كوا عُِوِ

السوور فوي مصووُم عثموان  -رضوي هللا عكوِ  -ال وفوق قرقْو

الن ال سَْل الْو( يُِ كل يقْن ذ ذ مع مُاول االس ئكا

بأسطا

الكووزول

الكزول ومالبساقِ قَر ما يس طا ذ

وهللا المس وان ذ ذ
هنَ السورة نزل

في رزوة َِر المَر ذ ذ ورزوة َِر  -بمالبساقُا وُما قرق

عُِْا فوي قوار الُرُو اإلسوالمُ

وفي ال ار الطشر جمِ  -ققو( موِماَ ضخماَ في ير ق قِك الُرُ وفي ير ق هنا ال ار ذ
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وقَ سم هللا  -سطُانِ  -ومُا و( الفرقان و( ال ق الجموان)ذ ذ ُما أنِ جوُِا مفر الطر وق ِوْن الكوا

فوي

اآلخرة ُنلك ال في هنَ األرا وََها وال في ال وار الطشور عِو هونَ األرا فوي الُُواة الوَنُا وَوَها ذ فقوال

سوطُانِإ هنان خصوومان اخ صووموا فوي رُُ إفالوون ن ُفووروا قطوو
الُموُ

لُو فُووا

مون فووو رؤوسووُ

مون نووار يصو

يصوُر بوِ موا فوي بطوونُ والجِووْ ذ ولُو مقوامع مون ََ وَ ذ ُِموا أراْوا أن يخرجووا مكُوا  -مون رو -

أعْووَوا فُْووا وَوق ووا عوونا

الُر ووق ذ ذ كن هللا ووَخل الوون ن آمك ووا وعمِ ووا الصووالُاَ جكوواَ قجوور موون قُ ُووا

األنُووار يُِوون فُْووا موون أسوواور موون َهو

ولْلوْاَ ولطاسووُ فُْووا َر وور ذ وهووَوا كلو الطْ و

صو ار الُمْوَ ذ ذ)ذ ذ [ الُو إ 24 ] - 19وقوَ ورْ أن هونَ اآليواَ نزلو

موون القووول وهووَوا كل و

فوي الفور قْن الِون ن ال قُوا وو( ِوَر ذ ذ

وو( الفرقوان  . .ال فوي الوَنُا وَوَها وال فوي ال وار الطشور عِو األرا وَوَها ولمون َونلك فوي اآلخورة وفوي
األَِ الطو ل ذ ذ وقمفوي هونَ الشوُاْة مون الجِْول  -سوطُانِ  -ل صوو ر َلوك الْوو( وققوَ رَ ذ ذ وسوكور قوْئَا مون

ُ,م هنا الْو( َْن نس ورا الوقو ومالبساقُا ون اِجُا ذ ذ
ومع َل عظم هنَ الْزوة فّللان ُ,م ُا ال ق

أبواْها الُقُقُو كال َوْن نوور يَُو ُوا وَوْن ن ارهوا َِقو مون

َِقواَ "الجُواْ فوي اإلسوال(" وَوْن نوَري ِواعو

هونا الجُواْ وأهَافوِ ذ ُونلك نُون ال نوَري يَُوو "الجُواْ فوي

اإلسال(" وُواعثِ وأهَافِ قَل أن نور يَُو هنا الَ ن َاقِ ذ ذ
لقوَ لخوص اإلموا( اِون القوُ سوُا الجُواْ فوي اإلسوال( فوي "داْ الموواْ" فوي الفصول الون
قرقْ

سوُا هَيوِ موع المفوار والمكوافقْن مون َوْن بوو

عقوََ باس إ"فصول فوي

كلو َوْن لقوي هللا عوز وجولإأول موا أوَو كلُوِ رُوِ قطواري

وقوال إأن يق أر باس رُِ الن خِق ذ وَلك أول نَوقِ ذ فأمرَ أن يق أر في نفسِ ولو يوأمرَ كَ َاي ِ َُِو ذ فو أنوزل
عُِِ(:يا أ ُا المَفر ذ ق فأننر)فكطأَ بقولِإ اقرأ)وأرسِِ

يا أ ُا المَفر)ذ ف أمرَ أن كونر عشوْرقِ األقورُْن ذ فو

أننر قومِ ذ فو أنونر مون َوولُ مون الوور ذ فو أنونر الوور قايطو ذ فو أنونر الووالمْن ذ فأقوا( ب وع عشورة سوك

بوَ نَوقِ كنر بالَعوة بْْر ق ال وال جز

و ْمر بالمم والصَر والصف ذ ف أَن لِ في الُجرة وأَن لِ في

الق وال ذ فو أمورَ أن يقاقول مون قاقِوِ و كوم عمون اع زلوِ ولو يقاقِوِ ذ فو أمورَ بق وال المشورُْن َ و يكوون الوَ ن

َِِ هلل ذ ذ ف ُان المفار موِ بوَ األمر بالجُاْ فالف أقسوا(إأهل صوِ وهَنو ذ وأهول َور ذ وأهول َمو ذ فوأمر

بأن

ألهل الوَُ والصِ عَُه  ,وأن وفي لُ بِ ما اس قاموا عِ الوُوَ فوّللان خوا

موكُ خُانو نَون كلوُْ

عُوَه ولو يقواقُِ َ و يوِمُو ِوكقر الوُوَ ذ وأمور أن يقاقول مون نقور عُوََ ذ ذ ولموا نزلو
َُِوان َكو هونَ األقسووا( ُُِاإفوأمر أن يقاقول عوَوَ موون أهول الم وا

َو

سوورة ِو ار ة نزلو

يوطووا الجز و أو وَخِوا فوي اإلسووال( ذ

وأمورَ فُْوا بجُواْ المفوار والمكوافقْن والِْظو عِوُْ ذ فجاهوَ المفوار بالسُفوالسوكان  ,والمكوافقْن بالُجو والِسوان .

وأمورَ فُْووا بووالَ ار ة موون عُوووْ المفووار ونَوون عُوووْه كلووُْ ذ ذ وجووول أهوول الوُووَ فووي َلووك فالفو أقسا(إقسوماَ أم ورَ

بق الُ وه الن ن نق وا عََُ ول يس قُموا لِ  ,فُارُُ وظُر عُِْ ذ وقسوماَ لُو عُوَ موقو

لو كق ووَ ولو

يظواهروا عُِوِ فوأمرَ أن و لُو عُوَه كلو موَقُ ذ وقسوماَ لو يكون لُو عُوَ ولو يُوارُوَ أو ُوان لُو عُوَ

مطِق  ,فأمر أن ْجُِ أرُو أقُر فّللاَا انسِخ
عَُ مطِق أرُو أقُر ذ وأمرَ أن

قاقُِ ذ ذ فق ل الكاقر لوََُ وأجل من ال عَُ لوِ أو لوِ

لِموفي بوََُ عََُ كل مَقِ فأسِ هْال ُُِو ولو يقُمووا عِو ُفوره
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كل و مووَقُ ذ وضوور عِ و أهوول النمو و
أقسووا(إمُارُْن لووِ

الجز و

 . .فاس و قر أموور المفووار مو ووِ بوووَ نووزول ِ و ار ة عِ و فالفو و

وأهوول عُووَ وأهوول َمو ذ ذ ف و آل و

َووال أهوول الوُووَ والصووِ كل و اإلسووال( فصوواروا موووِ

قسمْن:مُارُْن وأهل َم ذ والمُارُون لِ خواِفون مكوِ ذ فصوار أهول األرا مووِ فالفو أقسوا(:مسوِ موْمن بوِ ذ
ومسال لِ آمن ذ وخواِم مُوار ذ ذ وأموا سوْرقِ فوي المكوافقْن فّللانوِ أمور أن يقَول موكُ عالنْو ُ

كل و هللا وأن يجاهووَه بووالوِ

نفوسوُ

ونُوي أن يصوِي عِوُْ

والُج و

; وأموور أن يووورا عووكُ

وأن يقوو( عِو قَووره

و ِْوو ,عِووُْ

و كول سوراِره

وأن َِ و بووالقول الَُِ و كل و

وأخَور أنوِ كن اسو ْفر لُو فِون يْفور هللا لُو  . .فُونَ

سْرقِ في أعَاِِ من المفار والمكافقْن" ذ ذ
ومن هنا ال ِخُص الجَْ لمراَل الجُاْ في اإلسوال( ق جِو سوماَ أصوِْ وعمُقو فوي الموكُ الُرُوي لُونا الوَ ن
جَ رة بالوقو

أمامُا يو الَ ذ ولمككا في هنَ الظالل ال نمِك كال أن نشْر كلُْا كقاراَ مجمِ إ

السوم األول إهوي الواقيُو الجَيو فوي موكُ هونا الوَ ن ذ ذ فُوو َرُو قواجوِ واقووَا بشور َا  . .وقواجُوِ ِوسواِل
مكافئو لوجوووَْ ال وواقوي ذ ذ كنُووا قواجووِ جاهُِ و اع قاْيو

قصووور

قسووكَها

; ققووو( عُِْووا أنظمو واقيُ و عمُِ و

سِطاَ َاَ قوة ماْي ذ ذ ومن ف قواجِ الُرُ اإلسالمُ هنا الواقع ُِِ بما يكافئِ ذ ذ قواجُِ بالوَعوة والَُوان

ل صُُ المو قَاَ وال صوراَ وقواجُوِ بوالقوة والجُواْ إل ادلو األنظمو والسوِطاَ القاِمو عُِْوا قِوك ال وي قُوول
ِْن جمُرة الكا

وُْن ال صُُ بالَُان لِمو قَاَ وال صووراَ ; وقخ ووُ بوالقُر وال

وِْل وقوَوَه لْْور رُُو

الجِْول ذ ذ كنُوا َرُو ال قم فوي بالَُوان فوي وجوِ السوِطان المواْ ذ ُموا أنُوا ال قسو خَ( القُور المواْ ل وماِر

األفوراْ  . .وهونَ ُ ِوك سووا فوي موكُ هونا الوَ ن وهوو ُوري إلخوراو الكوا

مون الوَوْيو لِيطواْ كلو الوَوْيو هلل

وَََ ُما سُجي ذ ذ
والسوم الثانُو فوي موكُ هونا الوَ ن ذ ذ هوي الواقيُو الُرُُو ذ فُوو َرُو َاَ م ارَول َ .ول مرَِو لُوا وسواِل
مكافئ لمق

ُاقُا وَاجاقُا الواقيُ ذ وُل مرَِ قسِ كل المرَِو ال وي قُِْوا ذ ذ فُوو ال يقاِول الواقوع ِكظر واَ

مجرْة ذ ُما أنِ ال يقاِل مراَل هنا الواقع ِوساِل م جمَة ذ ذ والن ن يسوقون الكصوو
عِو

القرآنُو لالس شوُاْ ُِوا

مووكُ هوونا الوَ ن فووي الجُوواْ وال ارعوون هوونَ السووم يُووِ وال وَرُون يَُوو الم ارَوول ال وي موور ُِووا هوونا

الموكُ وعالقو الكصوو المخ ِفو بكول مرَِو مكُوا ذ ذ الون ن يصوكوون هونا يخِطوون خِطوَا قوَ ََا و ِطسوون
مووا ال قُ مِووِ موون المطوواْ والقواعووَ الكُاُِ و ذ َلووك أنُ و
مووكُ هوونا الووَ ن لطس وَا م ووِالَ و ُمِووون الكصووو
يو َرون ُل نص مكُا َما لو ُان نصاَ نُاُِاَ يمثل القواعَ الكُاُِ فوي هونا الوَ ن ذ و قولوون  -وهو مُزوموون
روَُاَ وعقَُِا قُ
ال يجاهوَ كال لِوَفا

ضَْ الواقع الُاِل لنرار المسِمْن الن ن لو َوق لُو مون اإلسوال( كال الوكووان -إكن اإلسوال(
ال ِ خُِوِ عون مكُجوِ وهوو ك ادلو الطوارْو
و ُسوَون أنُو يسوَون كلو هونا الوَ ن جموْ َ

من األرا جمُوَا وقوََْ الكوا

هلل وَوََ وإخوراجُ مون الوَوْيو لِيطواْ كلو الوَوْيو لور اليطواْ ال بقُوره

عِ اع كا عقَْقِ ذ ولمن بال خُِ ِْكُ وُْن هونَ الوقْوَة ذ ذ بووَ قُطُماألنظمو السُاسوُ الُاَمو

َ

ُُِوا

أو قُرهوا

قَفع الجز وقوِن اس سالمُا وال خُِ ِْن جماهْرها وهنَ الوقَْة قو كقُا أو ال قو كقُا بكامل َر ُا ذ ذ

This file was downloaded from QuranicThought.com

والسم الثالث إهي أن هنَ الُرُ الَاِط

والوساِل الم جَْة ال قخورو هونا الوَ ن عون قواعوََ المُوَْة وال عون

أهَافوِ المرسووم ذ فُوو مكون الْوو( األول  -سووا وهوو يخايو الوشوْرة األقورُْن أو يخايو قر شوَا أو يخايو
الوور أجمووْن أو يخايو الووالمْن  ,كنموا يخوايَُ بقاعوَة واَوَة و طِو موكُ االن ُوا كلو هوَ واَوَ ذ ذ
الوَوْيو هلل والخوروو مون الوَوْيو لِيطواْ ذ ذ ال مسواوم فوي هونَ القاعوَة وال لوْن  .فو يم وي كلو

هوو كخوال

قُقْق هنا الَُ

الواََ  ,في خط مرسوم

َاَ مراَل مَُْة لمل مرَِ وساُِِا الم جوَْة ذ عِو نُوو موا

أسِفكا في الفقرة السابق ذ
والسم الرابو إهي َلك ال طَ ال شر وي لِوالقاَ ِْن المج مع المسِ وسواِر المج موواَ األخور  -عِو الكُوو
المُِوظ في َلك ال ِخُص الجَْ الن نقِكاَ عن "داْ المواْ " .وُ,ا( َلك ال وطَ عِو أسوا
األصول الووالمي الون عِو

أن اإلسوال( هلل هوو

الطشور َُِوا أن قفوي كلُوِ أو أن قسوالمِ بجمِ ُوا فوال ققوم لَعوقوِ بوأ َاِول مون

نظا( سُاسي  ,أو قووة ماْيو ذ وأن قخِوي ِْكوِ وُوْن ُول فورْ يخ وارَ أو ال يخ وارَ بمطِوق كراْقوِ  .ولمون ال يقاوموِ
يق ِِ أو َ

وال يُارُِ فّللان فول َلك أََ ُان عِ اإلسال( أن يقاقِِ َ

يوِن اس سالمِ

والمُزومون روَُاَ وعقُِاَ ممن يك َون عن "الجُاْ في اإلسال(" لَْفووا عن اإلسال( هنا "االقُوا( " ذ ذ يخِطوون
ِووْن مووكُ هوونا الووَ ن فووي الووكص عِ و اس و كمار اإلَوراَ عِ و الوقْووَة وُووْن مكُجووِ فووي قُطووُ القووو السُاسووُ

الماْي ال ي قُول ِْن الكا
ِْكُموا وال مجوال لالل طوا

وُْكِ وال ي قوََ الكا

لِكا

وقمكوُ من الوَوْي هلل ذ ذ وهما أمران ال عالق

فُْموا ذ ذ ومون أجول هونا ال خِوَُ  -وقَول َلوك مون أجول قِوك الُز مو

 -يُواولون أن

يُصروا الجُاْ في اإلسال( يُما يسمونِ الْوو(إ"الُر الَفاعُو  " . .والجُواْ فوي اإلسوال( أمور آخور ال عالقو لوِ
بُرو الكا

الْو( وال ِواعثُا  ,وال قمُْفُا ُونلك ذ ذ كن ِواعو

الجُواْ فوي اإلسوال( كطْوي قِمسوُا فوي يَُوو

"اإلسووال(" َاقووِ وْورَ فووي هوونَ األرا وأهَافووِ الوُِووا ال ووي قررهووا هللا وَُوور هللا أنووِ أرسوول موون أجُِووا هوونا
الرسول ُِنَ الرسال

وجوِِ خاق الكَْْن وجوُِا خاقم الرساالَ . .

كن هنا الَ ن كعالن عا( ل ُر ر "اإلنسان" في "األرا" من الوَوْي لِيطواْ  -ومون الوَوْيو لُوواَ أي واَ وهوي مون

الوَوْيو لِيطواْ  -وَلوك بوّللاعالن ألوةُو هللا وَوََ  -سوطُانِ  -ورُوُْ وِ لِووالمْن ذ ذ كن كعوالن رُوُُو هللا وَوََ
لِوالمْن موكاهاإالثورة الشامِ عِ َاَمُ الطشر في ُل صورها وأقوكالُا وأنظم ُوا وأوضواعُا وال مورْ المامول

عِو َول وضوع فوي أرجوا األرا الُكو يُوِ لِطشور بصوورة مون الصوور ذ ذ أو ِ وَْور آخور موراْ :األلوةُو يُوِ
لِطشر في صورة من الصور ذ ذ َلك أن الُك الن مرْ األمر يُِ كل الطشر ومصَر السوِطاَ يُوِ هو الطشور

هووو قألُووِ لِطشوور يجووول بو ووُ لووطور أرُاب وَا موون ْون هللا ذ ذ كن هوونا اإلعووالن موكوواَ ان و از سووِطان هللا
المْ ص ورَْ كل هللا ; ويرْ المْ صَْن لِ الن ن يُكمون الكا بشراِع من عكَ أنفسُ يُقومون موكُ مقوا(
األرُوا

و قوو( الكوا

موكُ مقوا( الوَْوَ ذ ذ كن موكواَ قُطوُ ممِمو الطشور إلقامو ممِمو هللا فوي األرا ذ ذ أو

بال وَْر القرآني المر إ
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(وهو الن في السما كلِ وفي األرا كلِ)ذ ذ
( كن الُك كال هلل أمر أال قوََوا كال كياَ ذ ذ َلك الَ ن القُ ذ ذ)ذ ذ
(قلإيا أهل الم وا قووالوا كلو ُِمو سووا ِْككوا وُْوكم إأال نوَوَ كال هللا وال نشوري بوِ قوْئَا وال خون بو وكا بو وَا
أرُابَا من ْون هللا ذ فّللان قولوا فقولوا:اقَُوا بأنا مسِمون)ذ ذ
وممِم هللا في األرا ال ققو( بأن ول الُاَمُ فوي األرا رجوال بأعُوانُ  -هو رجوال الوَ ن ُموا ُوان األمور
في سِطان المكُس

اإللُي المقَ

وال رجال كطقوون باسو اآللُو

ُموا َوان الُوال فوي موا يوور باسو "الثْوقرايُو " أو الُكو

 -ولمكُا ققو( بأن قمون قر و هللا هي الُاَمو

وأن يكوون مورْ األمور كلو هللا وفوق موا قوررَ

من قر و مَْك ذ
وُ,وا( ممِمو هللا فوي األرا وإ ادلو ممِمو الطشور ذ وان و از السوِطان مون أ وَ مْ صوَُِ مون اليطواْ ورَْ كلو هللا
وَوََ ذ وسوُاْة الشور و اإللُُو وَوَها وإلْوا القووانْن الطشور ذ ذ ُول أولئوك ال و بمجورْ ال َُِو والَُوان ذ ألن

الم سوِطْن عِو

رقوا

اليطوواْ المْ صوَْن لسووِطان هللا فووي األرا ال يسوِمون فووي سوِطانُ بمجوورْ ال َُِو

والَُوان ذ وإال فموا ُوان أيسور عمول الرسول فوي كقورار ْ ون هللا فوي األرا وهونا عكول موا عرفوِ قوار الرسول -
صِواَ هللا وسالمِ عُِْ  -وقار هنا الَ ن عِ ممر األجُال !
كن هنا اإلعوالن الووا( ل ُر ور "اإلنسوان" فوي "األرا" مون ُول سوِطان رْور سوِطان هللا بوّللاعالن ألوةُو هللا وَوََ
ورُوُْ ِ لِووالمْن لو يكون كعالنواَ نظر واَ فِسولُاَ سوَُِاَ  . .كنموا ُوان كعالنواَ َرُُواَ واقيُواَ كيجاُِواَ ذ ذ كعالنواَ وراْ لوِ

ال ُقْوق الومِوي فوي صوورة نظوا( يُكو الطشور بشور و هللا و خورجُ بالفوول مون الوَوْيو لِيطواْ كلو الوَوْيو هلل
وَوََ ِوال قور ك ذ ذ وموون فو لو يكون ِووَ مون أن خون قووكل "الُرُو " كلو

جانو

قووكل "الَُوان" ذ ذ َلوك لْواجووِ

"الواقع" الطشر بكل جوانطِ ِوساِل مكافئ لمل جوانطِ .
والواقع اإلنساني أمل والْو( ورََا

واجِ هنا الَ ن ِ -وصفِ كعالنوَا عاموَا ل ُر ور" اإلنسوان" فوي "األرا" مون

َول سوِطان رْور سوِطان هللا  -بوقطواَ اع قاْيو قصوور  .وعقطواَ ماْيو واقيُو ذ ذ عقطواَ سُاسوُ واج ماعُو
واق صوواْي وعكصوور ويطقُ و

كل و

جان و

عقطوواَ الوقاِووَ المكُرف و وال صوووراَ الطايِ و ذ ذ وقخ و َِ هوونَ ِ ِووك

وق فاعل موُا بصورة موقَة قَ َة ال وقَْ ذ ذ
وإَا َووان "الَُووان" واجووِ الوقاِووَ وال صوووراَ ف وّللان "الُرُ و " قواجووِ الوقطوواَ الماْي و
السوِطان السُاسووي القوواِ عِو الوواموول االع قاْيو ال صووور

 ,والوكصوور والططقُو

األخوور  -وفووي مقووَم ُا

واالج ماعُو واالق صوواْي

الموقووَة الم شووابك ذ ذ وهمووا موواَ  -الَُووان والُرُ و  -واجُووان "الواقووع الطشوور " بجمِ ووِ ِوسوواِل مكافئو لموول

مكوناقوِ  . .وهموا مووَا ال ِوَ مكُموا النطوال َرُو ال ُر ور لينسوان فوي األرا ذ ذ" اإلنسوان" ُِوِ فوي "األرا"
َُِا ذ ذ وهنَ نقط هام ال َِ من ققر رها مرة أخر
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كن هنا الَ ن لُل كعالناَ ل ُر ر اإلنسان الورُي ولوُل رسوال خاصو بوالور

ذ ذ كن موضووعِ هوو "اإلنسوان"

ذ ذ نوو "اإلنسووان" ذ ذ ومجالووِ هووو "األرا" ذ ذ ُوول األرا ذ كن هللا  -سووطُانِ  -لووُل رُوَا لِووور وَووَه وال
َ لمن يو كقون الوقَْة اإلسالمُ وََه  . .كن هللا هو ر الوالمْن)ذ ذ وهنا الوَ ن ر وَ أن رْ الووالمْن)كل

رُُو

وأن ك وزعُ مون الوَوْيو لْْورَ ذ والوَوْيو المَور  -فوي نظور اإلسووال(  -هوي خ وو الطشور ألَكووا(

يشرعُا لُ نا

من الطشر ذ ذ وهونَ هوي "اليطواْة " ال وي يقورر أنُوا ال قموون كال هلل  .وأن مون وجوِ ُِوا لْْور هللا

يخورو مون ْ ون هللا مُموا اْعو أنوِ فوي هونا الوَ ن ذ ولقوَ نوص رسوول هللا [

] عِو أن "االقطوا " فوي الشور و

والُك هو "اليطاْة " ال ي صار ُِا الُْوْ والكصار "مشرُْن" مخالفْن لما أمروا بِ من "عطاْة " هللا وَََ ذ ذ
أخرو ال رمن  -بّللاسكاَْ  -عن عَ ِن َاق  -رضي هللا عكِ  -أنِ لما ِِْ وِ ْعووة رسوول هللا [
الشوا( ذ وُوان قوَ قكصور فوي الجاهُِو ذ فأسورَ أخ وِ وجماعو مون قوموِ  .فو م هون رسوول هللا [
] ف ُوَ الكوا
وأعطاهوا ذ فرجوو كلو أخُْوا فررَ وِ فوي اإلسوال(  ,وفوي القوَو( عِو رسوول هللا [
] وفووي عكقووِ [ أ عووَ ] صووِْ

فووَخل عِ و رسووول هللا [

موون ف و وهووو [ أ الكَووي [

اآليو إ( اقخونوا أَطوواره ورةطوانُ أرُابوَا موون ْون هللا)ذ ذ قالإفقِو إكنُ لو يوَووَوه ذ فقوال "ِِ:و

] فور كلو
] عِو أخ وِ
بقَوموِ ذ

] ] يق و أر هوونَ
كنُو َرمووا

عُِْ الُالل وأَِوا لُ الُرا( ذ فاقطووه ذ فنلك عطاْقُ كياه " ذ ذ

] لقوول هللا سوطُانِ نوص قوايع عِو أن االقطوا فوي الشور و والُكو هوو اليطواْة ال وي

وقفسوْر رسوول هللا [

قخوورو موون الووَ ن وأنُووا هووي اقخوواَ بووور الكووا

أرُابوَا لووطور ذ ذ األموور الوون جووا هوونا الووَ ن لِْعُووِ و وِوون

قُر ر "اإلنسان" في "األرا" من الوَوْي لْْر هللا ذ ذ

وموون ف و ل و يكوون ِووَ ليسووال( أن كطِووق فووي "األرا" إل ادل و "الواقووع" المخووالم لوونلك اإلعووالن الوووا( ذ ذ بالَُووان
وُالُرُ مج موْن ذ ذ وأن وجِ ال رُاَ لِقو السُاسُ ال وي قوَوَ الكوا

لْْور هللا  -أ قُكمُو بْْور قور و

هللا وسِطانِ  -وال ي قُول ِْكُ وُْن االسو ما كلو "الَُوان" واع كوا "الوقْوَة " بُر و ال وورا لُوا السوِطان ذ

ف لمي يقُ نظاماَ اج ماعُاَ واق صاْياَ وسُاسُاَ يسم لُرُ ال ُرر باالنطال الفوِوي  -بووَ ك ادلو القووة المسوُطرة
 -سوا ُان

سُاسُ بُ

أو م ِطس بالوكصر أو الططقُ ْاخل الوكصر الواََ

كنِ ل يكن مون قصوَ اإلسوال( قوَ أن يكورَ الكوا

عِو اع كوا عقَْقوِ ذ ذ ولمون اإلسوال( لوُل مجورْ "عقْوَة " ذ ذ

كن اإلسووال( ُمووا قِكووا كعووالن عووا( ل ُر وور اإلنسووان موون الوَوْي و

والُكومواَ ال وي ققوو( عِو أسوا

لِيطوواْ  .فُووو ُووَ

اِ ووَا كل و ك ادل و األنظم و

َاَمُو الطشور لِطشور وعَوْيو اإلنسوان لينسوان ذ ذ فو يطِوق األفوراْ بووَ َلوك

أَو ار َار  -بالفوول  -فوي اخ ُوار الوقْوَة ال وي ر وَونُا بمُور اخ ُواره  -بووَ رفوع ال وَْ السُاسوي عوكُ وُووَ

الَُان المكْر ألرواَُ وعقولُ  -ولمن هنَ الُر و لوُل موكاهوا أن يجوِووا كلُُو هوواه ; أو أن يخ واروا بأنفسوُ

أن يكون ووا عَْووَاَ لِيطوواْ وأن خوون بو ووُ بو واَ أرُاب واَ موون ْون هللا ذ ذ كن الكظووا( الوون يُك و الطشوور فووي
األرا يج أن قمون قاعَقِ الوَوْي هلل وَََ وَلوك ِ ِقوي الشوراِع مكوِ وَوََ ذ فو لُو كوق ُول فورْ  -فوي ظول
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هونا الكظووا( الوووا(  -موا يو كقوِ مون عقْوَة وُُوونا يكوون "الوَ ن" ُِوِ هلل ذ أ قموون الَ كونو والخ وو واالقطووا
والوَوْي ُُِا هلل ذ ذ كن مَلول "الَ ن" أقومل مون موَلول" الوقْوَة " ذ ذ كن الوَ ن هوو الموكُ والكظوا( الون يُكو

الُُوواة وهووو فووي اإلسووال( يو مووَ عِ و
قخ ووع جماعوواَ م كوع و

الوقْووَة ذ ولمكووِ فووي عمومووِ أقوومل موون الوقْووَة ذ ذ وفووي اإلسووال( يمكوون أن

لمكُجووِ الوووا( الوون يقووو( عِ و أسووا

الوَوْي و هلل وَووََ ولووو ل و يو كووق بووور هوونَ

الجماعاَ عقَْة اإلسال( ذ .
والون

وَري يَُوو هونا الوَ ن  -عِو الكُوو الم قوَ(  -وَري موُوا َ مُو االنطوال الُرُوي ليسوال( فوي صوورة

الجُاْ بالسُف  -كل جان

الجُاْ بالَُان  -و َري أن َلك ل يكن َرُ ْفاعُو  -بوالموك ال وْق الون يفُو

ر ووَ المُزوم ووون أم ووا( ض ووَْ الواق ووع الُاض وور وأم ووا( هج ووو(

الْ ووو( م وون اص ووطال "الُ وور الَفاعُو و " َ -م ووا

المس شرقْن الماَر أن يصوروا َرُ الجُاْ في اإلسال(  -كنما ُان َرُ انَفا وانطال ل ُر ر "اإلنسان" في
"األرا" ذ ذ ِوساِل مكافئ لمل جوان

الواقع الطشر

وفي مراَل مَُْة لمل مرَِ مكُا وساُِِا الم جَْة ذ

وإَا ل يكن َِ من أن نسمي َرُ اإلسال( الجُاْي َرُ ْفاعُ

فال َِ أن نْْر مفُو( َِم "ْفا " ذ

ونو َرَ" ْفاعَا عن اإلنسان" َاقِ ضَ جمُع الووامل ال ي ققْوَ َر وِ وقووو قُوررَ  . .هونَ الووامول ال وي ق مثول
فووي المو قووَاَ وال صوووراَ ُمووا ق مثوول فووي األنظم و السُاسووُ  ,القاِم و عِ و الُ وواجز االق صوواْي والططقُ و
والوكصر

ساَِة في األرا ُُِا و( جا اإلسال( وال ي ما قوزال أقوكال مكُوا سواَِة فوي الجاهُِو

ال ي ُان

الُاضرة في هنا الزمان
وُُنا ال وسع في مفُو( ُِم "الوَفا " نسو طُع أن نواجوِ َقُقو ِواعو

االنطوال اإلسوالمي فوي "األرا" بالجُواْ

ونواجِ يَُو اإلسال( َاقُا وهي أنِ كعالن عا( ل ُر ر اإلنسان من الوَوْي لِيطاْ وققر ور ألوةُو هللا وَوََ

ورُوُْ ِ لِوالمْن وقُطُ ممِم الُو الطشر في األرا وإقام ممِم الشر و اإللُُ في عال اإلنسان . .
أما مُاول كيجاْ مَرراَ ْفاعُو لِجُواْ اإلسوالمي بوالموك ال وْق لِمفُوو( الوصور لُِور الَفاعُو
الطُ

عن أسانَْ إلفطاَ أن وقاِع الجُواْ اإلسوالمي ُانو

اإلسووالمي " هوهووو فووي عوور بو ووُ

ولطَُوو الووَور الوون

جووا

ومُاولو

لمجورْ صوَ الووَوان مون القوو المجواورة عِو "الووين

جز ورة الووور  -فُووي مُاول و قووك عوون قِ و كْراي لطَُو و هوونا الووَ ن

لُقوو( بووِ فووي األرا ذ ُموا أنُووا قشووي بالُز مو أمووا( ضووَْ الواقوع الُاضوور وأمووا(

الُجو( االس شراقي الماَر عِ الجُاْ اإلسالمي
قوور

لووو ُووان أِووو بكوور وعموور وعثمووان  -رضووي هللا عووكُ  -قووَ أمكووا عووَوان الوورو( والفوور

يقووَون كَن عوون ْفووع المووَ اإلسووالمي كلو أيو ار
الوقطواَ الماْيو  -مون أنظمو الَولو السُاسوُ

األرا

عِو

الجز ورة أَووانوا

وُُووف ُووانوا ووَفوون هوونا المووَ وأمووا( الووَعوة قِووك

وأنظمو المج موع الوكصور والططقُو

واالق صواْي الكاقوئ مون

االع طاراَ الوكصر والططقُ  ,وال ي قُمُْا القوة الماْي لَِول ُنلك
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كنُا سناج أن صور اإلنسان ْعووة قوِون قُر ور "اإلنسوان" ذ ذ نوو اإلنسوان ذ ذ فوي" األرا " ذ ذ ُول األرا
ذ ذ ف ققم أما( هونَ الوقطواَ قجاهوَها بالِسوان والَُوان ذ ذ كنُوا قجاهوَ بالِسوان والَُوان َْكموا يخِو ِْكُوا وُوْن

األفراْ قخايَُ بُر و

وهو مطِقوو السو ار مون جمُوع قِوك الموْفراَ ذ ذ فُكوا ال كَوراَ فوي الوَ ن)ذ ذ أموا َوْن

قوجوَ قِوك الوقطواَ والموْفراَ الماْيو
وهو يِْق من هنَ األرالل
كن الجُاْ ضرورة لِوَعوة ذ كَا ُانو

ال بوالقوة لِو مكن مون مخايطو قِو
فوال ِوَ مون كدال ُوا أو َ

اإلنسوان وعقِوِ

أهوَافُا هوي كعوالن قُر ور اإلنسوان كعالنوَا جواَْا واجوِ الواقوع الفوِوي ِوسواِل

مكافئو لوِ فوي ُول جوانطوِ وال يك فوي بالَُوان الفِسوفي الكظور السوَِي سووا ُوان الووين اإلسوالمي  -وُوال وَْر

اإلسوالمي الصوُُ إْار اإلسوال(  -آمكوا أ( مُوَْاَ مون جْ ارنوِ ذ فاإلسوال( َوْن يسوو كلو السوِ

السوِ الرخُصو

ال يقصوَ قِوك

وهوي مجورْ أن يوأمن عِو الرقوو الخاصو ال وي يو كوق أهُِوا الوقْوَة اإلسوالمُ  .كنموا هوو ر وَ

السوِ ال وي يكوون الوَ ن فُْوا ُِوِ هلل ذ أ قموون عَوْيو الكوا

بو َا أرُابَا من ْون هللا ذ والوَرة ِكُاي المراَل ال ي وصِ
-ال بأواِل أيا( الَعوة وال بأوسوطُا ذ ذ ولقوَ ان ُو

َُِو فُْوا هلل وال وي ال خون فُْوا الكوا

بو وُ

كلُْا الُرُ الجُاْيو فوي اإلسوال(  -بوأمر مون هللا

هونَ الم ارَول ُموا يقوول اإلموا( اِون القوُ إ" فاسو قر أمور المفوار

مووِ  -بوووَ نووزول ِو ار ة  -عِو فالفو أقسووا(إمُارُْن لوِ  ,وأهوول عُووَ وأهول َمو ذ ذ فو آلو

َووال أهوول الوُووَ

والصِ كل اإلسال( ذ ذ فصاروا موِ قسومْن:مُوارُْن وأهول َمو ذ والمُوارُون لوِ خواِفون مكوِ ذ ذ فصوار أهول

األرا موِ فالف أقسا(:مسِ مْمن بِ ذ ومسال لِ آمن [ وه أهل النم ُما يفُ من الجمِ السوابق ] وخواِم

مُوار " ذ ذ وهوونَ هووي المواقووم المكطقُو مووع يَُوو هوونا الووَ ن وأهَافوِ ذ ال ُمووا يفُو المُزومووون أمووا( الواقووع

الُاضر وأما( هجو( المس شرقْن الماَر
ولقَ َم هللا المسِمْن عن الق ال في مك

وفي أول الوَُ بالُجرة كلو المَ كو ذ  .وقْول لِمسوِمْنإ َفووا أ وَيك

وأُ,موا الصالة وآقوا الزُاة)ذ ذ ف أَن لُ يُِ فقْل لُو إ أَن لِون ن يقواقِون بوأنُ ظِمووا وإن هللا عِو نصوره

لقَ ر الن ن أخرجوا مون ْيواره بْْور َوق  -كال أن يقولواإرُكوا هللا ذ ولووال ْفوع هللا الكوا

بو وُ ِوطور لُوَم

صووامع وُُوع وصوِواَ ومسواجَ ونُر فُْوا اسو هللا ُثْو اَر ولْكصورن هللا مون كصورَ  ,كن هللا لقوو عز وز ذ الون ن
كن مككاه فوي األرا أقواموا الصوالة وآقووا الزُواة وأموروا بوالمورو

ونُووا عون المكمور وهلل عا,طو األموور)ذ ذ فو

فرا عُِْ الق ال بوَ َلك لمن قاقُِ ْون من ل يقواقُِ فقْول لُو إ وقواقِوا فوي سوَْل هللا الون ن يقواقِونم ). .فو
فرا عُِْ ق ال المشرُْن ُاف فقْل لُ إ وقاقِوا المشرُْن ُاف َموا يقواقِونم ُافو )ذ ذ وقْول لُ إ قواقِوا الون ن

ال ْمكون بالِل وال بالْو( اآلخر وال يُرمون ما َر( هللا ورسولِ وال َ كون ْ ن الُق من الون ن أوقووا الم وا
َ

يوطوا الجز عن َ وه صاررون)ذ ذ فمان الق ال ُ -ما يقوول اإلموا( اِون القوُ  " -مُرمواَ  ,فو مأَونواَ بوِ

ف مأمو اَر بِ لمن َِأه بالق ال ف مأمو اَر بِ لجمُع المشرُْن " . .
كن جَيو الكصووو

القرآنُو ال ووارْة فووي الجُوواْ وجَيو األَاْ و

الكَو و ال ووي قُوور عُِووِ ; وجَيو الوقوواِع

الجُاْيو فووي صووَر اإلسووال( وعِو مووَ يو وول موون قار خووِ ذ ذ كن هوونَ الجَيو الواضووُ قمكووع أن يجووول فووي
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الوكفل َلوك ال فسوْر الون يُاولوِ المُزوموون أموا( ضوَْ الواقوع الُاضور وأموا( الُجوو( االس شوراقي المواَر عِو
الجُاْ اإلسالمي
ومن َا الن يسمع قول هللا سطُانِ في هنا الشأن وقول رسولِ [
قأناَ عارضاَ مقَْاَ بمالبساَ قنه

وقجي

] و وابع وقواِع الجُواْ اإلسوالمي فو يظكوِ

و قم عكَ ََوْ الَفا ل أمْن الَُوْ

لقوَ ِوْن هللا لِموْمكْن فوي أول موا نوزل مون اآليواَ ال وي أَن لُو فُْوا بالق وال أن الشوأن الوَاِ األصوْل فوي يَُوو
هنَ الُُاة الَنُا أن َفع الكا

بو ُ ِطور لَفع الفساْ عن األراإ أَن لِون ن يقواقِون بوأنُ ظِمووا وإن

هللا عِ نصره لقَ ر ذ الن ن أخرجووا مون ْيواره بْْور َوق كال أن يقولووا رُكوا هللا ذ ولووال ْفوع هللا الكوا
ِووطور لُووَم

بو وُ

صووامع وُُووع وصووِواَ ومسوواجَ وونُر فُْووا اسو هللا ُثْ و َار)ذ ذ وإَن فُووو الشووأن الووَاِ ال الُال و

الوارض ذ الشأن الَاِ أن ال وايع الُق والطايل في هنَ األرا  .وأنِ م

قا( اإلسال( بّللاعالنوِ الووا( إلقامو

رُوُُ هللا لِوالمْن وقُر ر اإلنسوان مون الوَوْيو لِيطواْ رمواَ المْ صوَون لسوِطان هللا فوي األرا ولو يسوالموَ
قَ ; وانطِوق هوو ُونلك وَمر عِوُْ لُخورو الكوا
الْاص

مون سوِطانُ و وَفع عون "اإلنسوان" فوي "األرا" َلوك السوِطان

ذ ذ َال ْاِم ال يكم موُا االنطال الجُاْ ال ُر ر َ

يكون الَ ن َِِ هلل ذ

كن الموم عون ا لق وال فوي مكو لو يكون كال مجورْ مرَِو فوي خطو يو ِو ذ ُونلك ُوان األمور أول الوُوَ بوالُجرة ذ
والن بو

الجماعو المسوِم فوي المَ كو بووَ الف ورة األولو لالنطوال لو يكون مجورْ قوأمْن المَ كو ذ ذ هونا هوَ

أولي ال َِ مكِ ذ ذ ولمكِ لُل الُوَ

األخْور ذ ذ كنوِ هوَ

ي ومن وسوِْ االنطوال

و وْمن قاعوَة االنطوال ذ

ذ االنطال ل ُر ر" اإلنسان" وإلدال الوقطاَ ال ي قمكع "اإلنسان" َاقِ من االنطال
وُف أ َ المسِمْن في مك عن الجُاْ بالسُف مفُو( ذ ألنِ ُان مكفوالَ لَِعوة في مكو َر و الوَال .ذ ذ ُوان
صواََُا [

] يمِوك بُمايو سوْو

ِكوي هاقو

أن يصوَ بالوَعوة ; و خايو

ُِوا اآلَان والوقوول والقِوو

و واجِ ُِا األفراْ ذ ذ ل قمن هكاي سِط سُاسُ مكظم قمكوِ من كِال .الَعوة أو قمكوع األفوراْ مون سوماعِ
فال ضرورة  -في هنَ المرَِ  -الس خَا( القوة ذ وَلك كل أسطا
َانو

أخر لوُِا

قاِمو فوي هونَ المرَِو ذ وقوَ لخصوكاها عكووَ قفسووْر قولوِ قوووال إ ألو قور كلو الون ن قْول لُو ُفووا أ ووَيك

وأُ,موا الصالة وآقوا الزُاة) . . .من سورة الكسا ذ وال نر بأسَا في كفطاَ بور هنا ال ِخُص هكا مرة أخر :
"رُما ُان َلك ألن الف رة المكُو ُانو
ومن أهَا

ف ورة قرُُو وإعوَاْ فوي ِْئو موْكو

لقوو( موْكوْن  ,وسوَ ظورو

موْكو ذ

ال رُُ واإلعَاْ في مثل هونَ الَْئو بالوناَ قرُُو نفول الفورْ الورُوي عِو الصوَر عِو موا ال يصوَر

عُِِ عاْة من ال ُ عِو قخصوِ أو عِو مون ِووَون بوِ ذ لوُخِص مون قخصوِ و جورْ مون َاقوِ وال قوووْ

َاقِ وال من ِوَون بِ مُور الُُاة في نظرَ وْافع الُرُ في َُاقوِ ذ وقرُْ وِ ُونلك عِو ضوطَ أعصوابِ فوال
كَفع ألول موْفر ُ -موا هوي يَُو وِ  -وال ُ واو ألول مُوُ

لْو االع وَال فوي يَُو وِ وَرُ وِ  .وقرُْ وِ عِو
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أن طوع مج موواَ مكظمواَ لوِ ُ,واْة رجوع كلُْوا فوي ُول أمور مون أموور َُاقوِ وال صور كال وفوق موا قوأمرَ بووِ -

مُما يكن مخالفاَ لمألوفِ وعاْقِ  -وقَ َان هنا هو َجر األسا
المسِ " الخاضع لقُاْة موجُ

في كعوَاْ قخصوُ الورُوي إلنشوا "المج موع

الم رقي الم ُ ر رْر الُمجي أو القَِي

"ورُما ُان َلك أي اَ ألن الَعوة السِمُ ُان

أقَ أفو اَر و أنفون فوي مثول ِْئو قور ع َ ,اَ الوكجُُو والشور

وال ي قَ َفوُا الق ال موُا  -في مثل هنَ المرَِ  -كل د اْة الوكواْ وإلو نشوأة فواراَ ْمو و جَ وَة ُثواراَ

الور الموروف ال ي أفارَ َور ْاَول والَْو ار

وَور الطسوو

قفانو

أعواموَا يو ِو

فُْوا ,طاِول ِرم ُوا ذ

وقموون هونَ الثواراَ الجَ وَة مرقططو فوي أَهوانُ وَُر واقُ باإلسوال( ذ فوال قُوَأ بووَ َلوك أِوََا ذ و ُوول اإلسوال(
وهو في مََِِ فال قنُر أَِاَ

من ْعوة كل فاراَ وََول قكس موُا وجُ ِ األساسُ

"ورُما ُان َلك أي َا اج كابَا إلنشوا مورُو ومق ِو فوي ْاخول ُول ِْو
هوي ال ووي قووون

المووْمكْن وقف ووكُ ذ كنمووا ُووان َلووك موُووالَ كلو

أولُووا

ذ فِو قمون هكواي سوِط نظامُو عامو
َوول فوورْ يونِونووِ و ف كونووِ "و ِْْونووِ "

وموكو اإلَن بالق وال  -فوي مثول هونَ الَْئو  -أن ققوع مورُو ومق ِو فوي ُول ِْو

ولقوَ قِْو

َو

واإلسوال( يووأمر بوالمم عون الق ووال فقووَ ُانو

ذ ذ فو يقالإهونا هوو اإلسوال(

ْعايو قوور ع فووي الموسو

فووي أوسووا

الووور

القاْمْن لُِ وال جارةإكن مُمََا يفر ِْن الوالَ وولََ فوو قفر قوِ لقوموِ وعشوْرقِ ! فمُوف لوو ُوان ُونلك يوأمر
الولَ بق ل الوالَ والمول بق ل الولي ذ ذ في ُل ِْ وفي ُل مُِ

"ورُمووا ُووان َلووك أي و َا لمووا يوِمووِ هللا موون أن ُثْوور ن موون الموانووَ ن الوون ن يف كووون أواِوول المسووِمْن عوون ْ ووكُ
و وونِونُ و ووَْونُ هو بأنفسوُ سووُكونون موون جكوَ اإلسووال( المخِوص ِ ,ول موون قاْقووِ ذ ذ ألو يكوون عموور ِوون
الخطا

من ِْن هْال
فوي ِْئو قَُِو

"ورُما ُوان َلوك أي وَا ألن الكخووة الورُُو

وال ارجوع وُخاصو كَا ُوان األَ واقووَا عِو ُورا( الكوا

مون عاْقُوا أن قثوور لِمظِوو( الون يُ مول األَ
فوُْ ذ ذ وقوَ وقوو

ظوواهر ُثْورة قثَو

صوُ هونَ

الكظرة  -في هنَ الَْئ  -فاِن الَركو لو ورا أن وري أبوا بكور  -وهوو رجول ُور ُ -واجر و خورو مون مكو
و أر فوي َلوك عوا اَر عِو الوور

لَكوي هاقو فوي قوو

أِوي يالو

وعورا عُِوِ جووارَ وَما وِ ذ ذ وآخور هونَ الظوواهر نقور صوُُف الُصوار
ُ
بووَما يوال عِوُْ الجوو واقو ََ المُكو ذ ذ ِْكموا فوي ِْئو أخور مون ِْئواَ

"الُ وارة " القَيمو ال وي مورَْ عِو الونل قوَ يكوون السوكوَ عِو األَ
الَْئ

موَعاة لُِوز والسوخر واالَ قوار مون

وقوظُ المَْ الظال المو َ

"ورُموا ُووان َلوك أي واَ لقِو عووَْ المسووِمْن َْكوناي وانُصوواره فوي مكو
الجز ورة أو ِِْو

أخطارهوا م كوافرة َْو

ُانو

القطاِول ققوم عِو

َْو

لو قَِو

الوَعوة كلو بقُو

الُُواْ مون مورُو ْاخُِو ِوْن قور ع وُوور

أِكاُِووا َ و قوور موواَا يكووون مصووْر الموقووم  .ففووي مثوول هوونَ الُالو قووَ قك ُووي المورُ و المُووَوْة كل و ق وول
المجموعو المسوِم القِِْو  َ -و ولوو ق ِووا هو أضووا

مون سوُق ل موكُ  -و طقو الشوري وقكمُوي الجماعو
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المسوِم  ,ولو يقو فوي األرا ليسوال( نظوا( وال وجوَ لوِ ُُوان واقووي ذ ذ وهوو ْ ون جوا لُكوون مكُواو َُواة

ولُكون نظاماَ واقيُاَ عمُِاَ لُُِاة ذ " ذ ذ ذ ال ذ ذ ذ "
فأموا فوي المَ كو  -فوي أول الوُوَ بوالُجرة  -فقوَ ُانو

المواهوَة ال وي عقوَها رسوول هللا [

أهُِا ومن بقي عِ الشري من الور فُْا ويُما َولُا مالبس قق

ُْا يَُو المرَِ ُنلك ذ ذ

أوالَ:ألن هكوواي مجوواالَ لِ َُِ و والَُووان ال ققووم لووِ سووِط سُاسووُ قمكوووِ وقُووول ِووْن الكووا
الجمُووع بالَولو المسووِم الجَ ووَة وُقُوواْة رسووول هللا [

] موع الُْووْ مون

وُْكووِ فقووَ اع وور

] فووي قصوور ف قووْونُا السُاسووُ ذ فكصو

عِ أال يوقَ أََ مكُ صُِاَ وال ثْور َرُواَ  ,وال كشو عالقو خارجُو كال بوّللاَن رسوول هللا [

أن السِط الُقُقُ في المَ كو فوي وَ القُواْة المسوِم ذ فالمجوال أموا( الوَعوة مف وو

المواهووَة

] وُوان واضوُاَ

وال خُِو ِوْن الكوا

وَر و

االع قاْ قاِم ذ
فانُواَ:أن الرسوول [

] ُوان ر وَ ال فور - .فوي هونَ المرَِو  -لقور ع ال وي ققوو( موارضو ُا لُونا الوَ ن َجوور

عثرة في وجِ القطاِل األخر

رسووول هللا [

الواقف في َال ان ظار لما ك ُي كلُِ األمر ِْن قور ع وُوور ِكُْوا لونلك بواْر

] بّللارسووال" الس ورايا" وُووان أول ل ووا عقووََ لُم وزة ِوون عَووَ المطِ و

فووي قووُر رم ووان عِ و أر

سطو أقُر من الُجرة ذ
قسو أقُر ذ ف عِ أر

ف قوال

هنَ السرايا عِ أر

فو ُانو

سور عَوَهللا ِون جُوع فوي رجو

وُان َلك في الشُر الُرا( ذ وال وي نزلو

عِو أر

فالفو عشور قوُ َار ذ فو عِو أر

سو عشور قوُ َار ذ

سوطو عشور قوُ َار  .وهوي أول روزاة وقوع فُْوا ق ول وق وال ذ

فُْوا آيواَ الطقورةإ يسوألونك عون الشوُر الُورا( ق وال يُوِ قلإق وال يُوِ

ََْر وصَ عن سَْل هللا وُفر بِ والمسجَ الُرا( وإخراو أهِِ مكِ أََر عكَ هللا والف ك أََور مون الق ول ذ وال
زالون يقاقِونم َ

ف َان

رْوُ عن ْ كم كن اس طاعوا ذ ذ ذ) ذ

رزوة َِر المَر في رم ان من هنَ السك ذ ذ وهي ال ي نزل

فُْا هنَ السورة ال ي نُن بصَْها ذ

ورؤ و الموقووم مون خوالل مالبسواَ الواقوع ال قوَ مجوواالَ لِقوول بوأن "الوَفا " بمفُوموِ ال وْق ُوان هوو قاعووَة
الُرُ اإلسالمُ ذ ُما يقول المُزومون أما( الواقع الُاضر  ,وأما( الُجو( االس شراقي الماَر

كن الن ن ِجأون كل قِمل أسطا
فوي وقو

ْفاعُ بُ لُرُو الموَ اإلسوالمي كنموا ْخونون بُرُو الُجوو( االس شوراُ,

لو قووَ لِمسوِمْن قووُ ِول لو يووَ لِمسوِمْن كسوال(  ! -كال مون عصو هللا ممون يصورون عِو قُقْوق

كعووالن اإلسووال( الوووا( ِ ُر وور "اإلنسووان" فووي" األرا" موون ُوول سووِطان كال سووِطان هللا لُكووون الووَ ن ُِووِ هلل -

فْطُثون عن مَرراَ أُِْ لِجُاْ في اإلسال(

والمَ اإلسالمي لُل في َاج كل مَرراَ أُِْ لِ أَثر من المَرراَ ال ي َمِ ُا الكصو
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القرآنُ إ

(فُِقاقول فوي سوَْل هللا الون ن يشورون الُُواة الوَنُا بواآلخرة ذ ومون يقاقول فوي سوَْل هللا يُق ول أو يِْو

فسوو

نْقُوِ

وووفْن موون الرجووال والكسووا والولووَان الوون ن يقولونإرُكووا

أجو اَر عظُم وَا ذ ومووا لم و ال ققوواقِون فووي سووَْل هللا والمس
أخرجكا من هنَ القر الظوال أهُِوا واجوول لكوا مون لوَنك ولُوَا واجوول لكوا مون لوَنك نصوْ َار الون ن آمكووا يقواقِون
في سَْل هللا والن ن ُفروا يقاقِون في سَْل الطاروَ فقاقِوا أولُا الشُطان  ,كن ُْوَ الشوُطان ُوان ضويُفَا)ذ
ذ ذ [ الكسا إ ] 76 - 74ذ

( قول لِون ن ُفورواإكن ك ُووا يْفور لُو موا قوَ سوِم وإن يوووْوا فقوَ م و

سوك األولوْن  .وقواقِوه َ و ال قموون

ف ك و كون الوَ ن ُِوِ هلل فوّللان ان ُووا فوّللان هللا بموا يومِوون بصوْر  .وإن قولووا فواعِموا أن هللا مووالَ

نوو الموول

ونو الكصْر)ذ ذ ذ [ األنفال] . . 40 - 38:
(قاقِوا الن ن ال ْمكون بوالِل وال بوالْو( اآلخور وال يُرموون موا َور( هللا ورسوولِ  ,وال وَ كون ْ ون الُوق مون الون ن
أوقووا الم وا

َ و يوطووا الجز و عون وَ وهو صواررون  .وقالو

الُْووْ عز ور اِون هللا وقالو

اِون هللا ذ َلوك قوولُ بوأفواهُ ي واهئون قوول الون ن ُفوروا مون قَول قواقُِ هللا أنو

الكصار إالمسوُ

ْفموون اقخونوا أَطواره

ورةطوانُ أرُابواَ مون ْون هللا والمسوُ اِون مور وموا أموروا كال لُوَوَوا كلُواَ واَوََا ال كلوِ هكال هوو سوطُانِ عموا
يشرُون ذ ر وَون أن يطفئووا نوور هللا بوأفواهُ  ,و وأِ هللا كال أن و نوورَ ولوو ُورَ الموافرون)ذ ذ [ ال وُو إ- 29
. ] 32
كنُووا مَوورراَ ققر وور ألوةُ و هللا فووي األرا وقُقْووق مكُجووِ فووي َُوواة الكووا
الشوُايْن وقُطوُ سوِطان الطشور الون

وَوَ الكوا

بسوِطان مون عكوَ نفسوِ وُشور و مون هوواَ و أريوِ

والكوا

ذ ومطووارْة الشووُايْن ومكوواه

عَْوَ هللا وَوََ يجوود أن يُكمُو أَوَ مون عطواَْ

وهونا يكفوي ذ ذ موع ققر ور مَوَأإ ال كَوراَ فوي الوَ ن)ذ ذ أ ال

كَراَ عِ اع كا الوقْوَة  ,بووَ الخوروو مون سوِطان الوَْوَ واإلقورار بمَوَأ أن السوِطان ُِوِ هلل ذ أو أن الوَ ن َِوِ
هلل ذ ُِنا االع طار ذ
كنُوا مَورراَ ال ُر ور الوووا( لينسوان فوي األرا ذ بوّللاخراو الكووا
قور ك ذ ذ وهونَ وَووَها قمفوي ذ ذ ولقووَ ُانو

مون الوَوْيو لِيطواْ كلو

هونَ المَوورراَ مافِو فووي نفوو

الوَوْيو هلل وَوََ ِووال

الْوزاة موون المسوِمْن فِو يسوأل أَووَ

موكُ عموا أخرجوِ لِجُواْ يُقولإخرجكوا نوَافع عون ويككوا المُوَْ أو خرجكوا نصوَ عوَوان الفور أو الورو( عِْكوا
نُن المسِمْن أو خرجكا نوسع رقو كا ونس مثر من الْكُم
لقوَ َوانوا يقولوون ُموا قوال رُووي ِون عوامر وَنيفو ِون مُصون والمْْورة ِون قويط جمُووَا لرسو قاِوَ جوُع
الفر في القاْسُ وهو يسألُ واَََا بوَ واََ في فالف أيا( م والُ قَل المورُو إما الون جوا بكو يُكوون
الجووا إهللا اِ وثكوا لكخورو مون قوا مون عطواْة اليطواْ كلو عطواْة هللا وَوََ ذ ومون ضوْق الوَنُا كلو سوو ُا ذ ومون

جور األْيان كل عَل اإلسال( ذ ذ فأرسول رسوولِ َِ كوِ كلو خِقوِ فمون قَِوِ مكوا قَِكوا مكوِ ورجوكوا عكوِ وقرُكواَ
وأرضِ ذ ومن أِ قاقِكاَ َ

نف ي كل الجك أو الظفر" ذ
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كن هكواي مَور اَر َاقُواَ فوي يَُوو هونا الوَ ن َاقوِ وفوي كعالنوِ الووا( وفوي مكُجوِ الوواقوي لمقاِِو الواقوع الطشور

ِوسواِل مكافئو لمول جوانطوِ فوي م ارَول مُوَْة ِوسواِل م جوَْة  . .وهونا المَورر الوناقي قواِ اِ وَا  -ولوو لو
وعِ و المسووِمْن فُْووا  -كنووِ مَوورر فووي يَُو و المووكُ وواقوْ ووِ

وجووَ خطوور االع ووَا عِو األرا اإلسووالمُ

ويَُو المووقاَ الفوُِ في المج مواَ الطشر ذ ذ ال من مجرْ مالبساَ ْفاعُ مَُوْة وموقوق !
وإنوِ لُكفوي أن يخورو المسوِ مجاهوَاَ ِكفسوِ ومالوِ ذ ذ فوي سوَْل هللا)ذ فوي سوَْل هونَ القوُ ال وي ال كالوِ هوو مون
وراُِا مْك َاقي وال يخرجِ لُا مْك َاقي ذ ذ

كن المسِ قَل أن كطِق لِجُاْ في المورُ يكون قَ خاا مورُ الجُاْ األََر فوي نفسوِ موع الشوُطان ذ ذ موع
هوواَ وقووُواقِ ذ ذ مووع مطاموووِ ور.طاقووِ ذ ذ مووع مصووالُِ ومصووال

اإلسووال( ذ ذ ومووع ُوول ْافووع كال الوَوْي و هلل

عشووْرقِ وقومووِ ذ ذ مووع ُوول قووارة رْوور قووارة

وقُقْووق سووِطانِ فووي األرا ويوورْ سووِطان الطوارْو

المْ صووَْن

لسِطان هللا ذ ذ
والن ن طُثون عن مَرراَ لِجُاْ اإلسالمي في َماي "الوين اإلسوالمي" يْ وون مون قوأن" الموكُ " و و َرونوِ
أقول مون "المووين" وهونَ لُسو

اإلسوالمي فالوقْوَة والموكُ الون

نظورة اإلسوال( كلو هونَ االع طواراَ  . .كنُوا نظورة مسو َُف رر طو عِو الُول
ق مثول يُوِ والمج موع الون يسووْ يُوِ هونا الموكُ هوي االع طواراَ الوَْوَة فوي

الُل اإلسالمي  .أما األرا ِ -ناقُا  -فال اع طار لُا وال ودن وُل ُ,م لألرا فوي ال صوور اإلسوالمي كنموا
هووي مس و مَة موون سووُاْة مووكُ هللا وسووِطانِ فُْووا ذ وُُوونا قمووون مُ وون الوقْووَة وَقوول المووكُ و "ْار اإلسووال("
ونقط االنطال ل ُر ر "اإلنسان" ذ ذ
وَقُقو أن َمايو "ْار اإلسوال(" َمايو لِوقْوَة والمووكُ والمج موع الوون يسوووْ يُوِ المووكُ
الُوَ

الكُواِي ذ ولُسو

 .ولمكُوا هووي لُسو

َما ُوا هوي الْايو األخْورة لُرُو الجُواْ اإلسوالمي ذ كنموا َما ُوا هوي الوسوِْ لقُوا(

ممِم هللا فُْا ذ ف القخاَها قاعَة انطال كل األرا ُُِا وإل الكو اإلنساني بجمِ ِ ذ فالكو اإلنساني هوو
موضو هنا الَ ن واألرا هي مجالِ المَْر
وُموا أسوِفكا فوّللان االنطوال بوالمكُ اإللُوي ققوو( فوي وجُوِ عقطواَ ماْيو مون سوِط الَولو  ,ونظوا( المج موع
وأوضوا الَْئو ذ ذ وهونَ ُُِوا هوي ال وي كطِوق اإلسوال( لُُطمُوا بوالقوة ذ ُوي يخِوو لوِ وجوِ األفوراْ مون الكوا

يخاي
يج

ضماِره وأفماره

بوَ أن يُررها من األرالل الماْي

و ري لُا بوَ َلك َر االخ ُار ذ ذ

أال قخَعكا أو قفزعكا َمالَ المس شرقْن عِ مََأ "الجُاْ" وأال ثقل عِو عاققكوا ضوَْ الواقوع وفقِوِ فوي

مْوزان القووو الوالمُ و
مالبساَ ْفاعُ وق ُ

فكوورو نطُ و

لِجُوواْ اإلسوالمي عوون مَوورراَ أُِْو خارج و عوون يَُوو هوونا الووَ ن فووي

ُان الجُاْ سْكطِق في ير قِ سوا وجََ هنَ المالبساَ أ( ل قوجَ
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و جو

ونُوون نس و ورا الواقووع ال ووار خي أال نْفوول عوون االع طوواراَ الناقُو فووي يَُو و هوونا الووَ ن وإعالنووِ الوووا(

ومكُجِ الواقوي ذ ذ وأال نخَِ ِْكُا وُْن المق

ُاَ الَفاعُ الوق ُ . .

َقواَ كنووِ لو يكون ِووَ لُونا الوَ ن أن ووَافع المُواجمْن لوِ ذ ألن مجوورْ وجووَْ فوي صوورة كعووالن عوا( لرُوُُو هللا
لِوالمْن وقُر ر اإلنسان من الوَوْي لْْر هللا وقمثل هنا الوجوْ في قجمع قكظُموي َرُوي قُو
ومْالْ مج مع مس قل م مْز ال يو ر ألََ مون الطشور بالُاَمُو

رْر ُ,اْاَ الجاهُِ

ُ,واْة جَ وَة

ألن الُاَمُو يُوِ هلل

وَََ  . .كن مجورْ وجووْ هونا الوَ ن فوي هونَ الصوورة ال ِوَ أن وَفع المج موواَ الجاهُِو مون َولوِ القاِمو عِو

قاعَة الوَوْي لِيطاْ أن قُاول سُقِ ْفاعَا عن وجوْها َاقوِ  .وال ِوَ أن ُوري المج موع الجَ وَ لِوَفا عون

نفسِ ذ ذ

هنَ مالبس ال َِ مكُا ذ قولَ مع موْالْ اإلسوال( َاقوِ ذ وهونَ مورُو مفروضو عِو اإلسوال( فرضوَا وال خُوار لوِ
في خوضُا ذ وهنا ص ار يَُوي ِْن وجوْْ ن ال يمكن ال وايع ِْكُما يو الَ ذ ذ

هونا َِوِ َوق ذ ذ ووفوق هونَ الكظورة يكوون ال ِوَ ليسوال( أن وَافع عون وجووَْ ذ وال ِوَ أن يخووا مورُو ْفاعُو
مفروض عُِِ فرضَا ذ ذ
ولمون هكواي َقُقو أخور أقوَ أصوال مون هونَ الُقُقو ذ ذ كن مون يَُوو الوجووْ اإلسوالمي َاقوِ أن ُوري كلو
األموا( اِ وَا

إلنقواَ "اإلنسوان" فوي "األرا" مون الوَوْيو لْْور هللا  .وال يمكون أن يقوم عكوَ َوَوْ جْرايُو

أن كوزو ْاخوول َوَوْ عكصوور
والفساْ والوَوْي لْْر هللا ذ

وال

قارُوَا" اإلنسووان" ذ ذ نوو اإلنسووان ذ ذ فوي "األرا" ذ ذ ُوول األرا ذ ذ لِشوور

كن الموسووكراَ المواْيو ليسووال( قوَ يجووي عُِْوا دمووان قوْفر يُووِ أال قُواج اإلسووال(
عَوْيو الطشور لِطشور ْاخول َوَوْها اإلقُِمُو

كَا قرُُووا اإلسوال( قوزاول

ورضوي أن وَعُا وقوأنُا ولو يموَ كلُْوا ْعوقوِ وإعالنوِ ال ُر ور

الوووا( ذ ذ ولموون اإلسووال( ال ُاْنُووا  ,كال أن قوِوون اس سووالمُا لسووِطانِ فووي صووورة أْا الجز و
أِواُِا لَعوقِ ِال عواِق ماْي من السِطاَ القاِم فُْا ذ

ضووماناَ لف و

هونَ يَُوو هونا الوَ ن وهونَ وظُف وِ بُكو أنوِ كعوالن عوا( لرُوُُو هللا لِووالمْن وقُر ور اإلنسوان مون ُول عَوْيو
لْْر هللا في الكا

أجموْن

وفر ِْن قصور اإلسال( عِ هنَ الطَُو
االع َا

وقصورَ قابوا ْاخل ََوْ كقُِمُ أو عكصر  ,ال يُرُوِ كال خوو

كنِ في هنَ الصورة األخْرة يفقَ مَرراقِ الناقُ في اإلنطال

كن مَرراَ االنطال اإلسالمي قَرد ِوضو وعمق عكَ قنُر أن هنا الَ ن هوو موكُ هللا لُُِواة الطشور
موكُ كنسوان وال مونه

قووُو مون الكوا

وال نظووا( جوكل مون األجكووا

 ! . .ونُوون ال نطُو
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ولوُل

عون مَوورراَ

خارجُو كال َوْن قف ور فوي َسوكا هونَ الُقُقو الُاِِو َ . .وْن نكسو أن الق وُ هوي ق وُ ألوةُو هللا وعَوْيو
اليطاْ ذ ذ كنِ ال يمكن أن يس ُ ر كنسان ما هنَ الُقُق الُاِِ ف طُ

عن مَرر آخر لِجُاْ اإلسالمي !

والمساف قَ ال قََو َُْورة عكوَ مفور الطر وق ِوْن قصوور أن اإلسوال( ُوان م وط اَر لخووا مورُو ال اخ ُوار لوِ
فُْا بُك وجوَْ الوناقي ووجووْ المج موواَ الجاهُِو األخور ال وي ال ِوَ أن قُاجموِ ذ وقصوور أنوِ هوو ِناقوِ ال

َِ أن ُري اِ َا

فَْخل في هنَ المورُ . .

المسواف عكوَ مفور الطر وق قوَ ال قَوَو َُْورة ذ فُوو فوي ُِ وا الُوال ْن سوَْخل المورُو َ مواَ  .ولمكُوا فوي نُايو
الطر ق قََو هاِِ قاسو

قْْر المشاعر والمفُوماَ اإلسالمُ قْْْ ار َُْ ار ذ ذ خطْ ار ذ ذ

كن هكاي مساف هاِِ ِْن اع طار اإلسال( مكُجاَ كلُُاَ جا لُقرر ألوةُو هللا فوي األرا وعَوْيو الطشور جمُوواَ
إللوِ واَوَ و صو

هونا ال قر ور فووي قالو

واقووي هووو المج مووع اإلنسواني الوون

ُورر يُوِ الكووا

مون الوَوْيو

لِيطاْ بالوَوْيو لور اليطواْ  ,فوال قُكمُو كال قور و هللا ال وي مثول فُْوا سوِطان هللا أو ِ وَْور آخور ق مثول

فُْوا ألوهْ وِ ذ ذ فمون َقوِ كَن أن ز ول الوقطواَ ُُِوا مون ير قوِ لُخايو
وال موانووع مصووطكو موون نظووا( الَولو السُاسووي أو أوضووا

الكووا

وجوَان األفوراْ وعقوولُ ْون َوواجز

االج ماعُو ذ ذ كن هكوواي مسوواف هاِِ و ِووْن

اع طار اإلسال( عِ هنا الكُو واع طارَ نظاماَ مُُِواَ فوي ويون بوْكوِ ذ فمون َقوِ فقوَ أن وَفع الُجوو( عُِوِ فوي
ْاخل ََوَْ اإلقُِمُ

هنا قصور ذ ذ وَاي قصور ذ ذ ولوو أن اإلسوال( فوي ُِ وا الُوال ْن سوُجاهَ ذ ذ ولمون ال صوور المِوي لَواعو
الجُاْ وأهَافِ ون اِجِ يخ ِوم اخ الفواَ بوْوَاَ

هونا

وَخل فوي صومُ االع قواْ ُموا وَخل فوي صومُ الخطو واالقجواَ

ذكن من َق اإلسال( أن ُري اِ َا ذ فا إلسال( لُل نُِ قو( وال نظا( وين ولمكِ مكُ كلِ ونظوا( عوال

 . .ومون َقوِ أن ُوري لوُُط الُوواجز مون األنظمو واألوضوا ال وي قْول مون َر و " اإلنسوان" فوي االخ ُوار ذ
وَسووطِ أنووِ ال ُوواج األفوراْ لُكوورهُ عِو اع كووا عقَْقووِ ذ كنمووا ُوواج األنظم و واألوضووا لُُوورر األفو ارْ موون
ال أفْراَ الفاسَة المفسَة لِفطرة  ,المقَْة لُر االخ ُار ذ
موون َووق اإلسووال( أن يخوورو "الكووا " موون عطوواْة اليطوواْ كلو عطوواْة هللا وَووََ ذ ذ لُُقووق كعالنووِ الوووا( ِرُوُُ و هللا

أجمووْن ذ ذ وعطواْة هللا وَوََ ال ق ُقوق  -فوي ال صوور اإلسوالمي وفوي الواقوع الومِوي -

لِووالمْن وقُر ور الكوا

كال في ظل الكظا( اإلسالمي ذ فُو وَوََ الكظوا( الون يشور هللا يُوِ لِيطواْ ُُِو ذ َواَمُ ومُكوومُ ذ أسووْه
وأُِ وُ ذ قاصووُْ وْانووُْ ذ فقْووره وركووُْ قشور واَ واَووََا يخ ووع لووِ الجمُوع عِو السووا ذ ذ أمووا فووي سوواِر
األنظمو يُوَوَ الكوا اليطواْ ألنُو ِقوون ال شور ع لُُوواقُ مون اليطواْ ذ وهوو مون خصواِص األلوةُو ذ فأيمووا
بشر اْع لكفسِ سِطان ال شر ع لِكوا
أ( لو يوِوون هوونا االْعووا

ال
ال سووا اْعاهوا قوو َ
مون عكوَ نفسوِ فقوَ اْعو األلوةُو اخ صاصوَا وعمو َ

وأيمووا بشوور آخوور اع وور لوونلك الطشوور ِوونلك الُووق فقووَ اع وور لووِ بُووق األلوةُو س ووا

سماها باسمُا أ( ل يسمُا
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واإلسوال( لووُل مجورْ عقْوَة ذ َ و يقكوع بوّللاِال .عقَْقووِ لِكوا
قكظُمي َرُي زَم ل ُر ر ُول الكوا
ذ ومن ف

ِوسوِْ الَُووان ذ كنموا هووو موكُ

مثوول فوي قجمووع

ذ وال جموواَ األخور ال قمككوِ مون قكظوُ َُواة رعاياهوا وفوق مكُجوِ هوو

ُ عِ اإلسال( أن ز ل هنَ األنظم ِوصفُا مووقواَ لِ ُورر الووا( ذ وهونا ُ -موا قِكوا مون قَول -

موك أن يكون الَ ن َِِ هلل ذ فال قمون هكاي ْ كون وال ياعو لوَوَ مون اليطواْ لناقوِ ُموا هوو الشوأن فوي سواِر
األنظم ال ي ققو( عِ عَوْي اليطاْ لِيطاْ
ضَْ الواقع الُاضر وقُو الُجوو( االس شوراقي المواَر

كن الطاَثْن اإلسالمْْن المواصر ن المُزومْن قُ

ُرجوون مون ققر وور قِوك الُقُقو ذ ألن المس شوورقْن صووروا اإلسوال( َرُو قُور بالسوُف ليَوراَ عِو الوقْووَة ذ
هوي الُقُقو ذ ولموكُ يشووهون ِواعو

والمس شورقون الخَثوا يورفوون جْوََا أن هونَ لُسو
الطر ق ذ ذ ومن ف يقو( المكافُون  -المُزومون  -عن سمو اإلسال( ِكفوي هونا االقُوا( فِْجوأون كلو قِمول
المَرراَ الَفاعُ

الجُواْ اإلسوالمي ُِونَ

و ْفِون عن يَُو اإلسال( ووظُف ِ وَقِ في "قُر ر اإلنسان "اِ َا ذ

وقوَ رشو عِو أفموار الطواَثْن الوصور ْن  -المُوزومْن َ -لوك ال صوور الْرُوي لطَُوو " الوَ ن" ذ ذ وأنوِ مجورْ
"عقْووَة " فووي ال وومْر ال قووأن لُووا باألنظم و الواقيُ و لُُِوواة ذ  .وموون ف و يكووون الجُوواْ لِووَ ن جُوواْاَ لفوورا

الوقَْة عِ ال مْر

ولمون األمور لوُل ُونلك فوي اإلسوال( ذ فاإلسوال( موكُ هللا لُُِواة الطشور ذ وهوو موكُ يقوو( عِو كفوراْ هللا وَوََ
باأللوةُ و  -م مثِ و فووي الُاَمُ و  -و ووكظ الُُوواة الواقيُ و

بكوول قفصووْالقُا الْومُ و

الموكُ وإقامو الكظوا( ذ أموا الوقْوَة فأمرهوا موُوول كلو َر و االق كووا

فالجُوواْ لووِ جُوواْ ل قر وور

فوي ظول الكظوا( الووا( بووَ رفووع جمُوع

المْفراَ  . .ومن ف يخ ِم األمر من أساسِ وقصط لِ صورة جَ َة ُامِ ذ
وَْثموا وجوَ ال جموع اإلسوالمي الون

مثول يُوِ الموكُ اإللُوي فوّللان هللا يمكُوِ َوق الُرُو واالنطوال ل سوِ

السِطان وققر ر الكظا( ذ مع قري مسأل الوقَْة الوجَانُ لُر الوجَان ذ ذ فّللاَا ُوف هللا أ وَ الجماعو المسوِم
ف رة عون الجُواْ فُونَ مسوأل خطو ال مسوأل مَوَأ ذ مسوأل مق

وُاَ َرُو ال مسوأل مقورراَ عقْوَة ذ وعِىُونا

ْالالل ُا المرَُِ  ,والَالل الوام لخَ الُرُ اإلسالمُ الثاِ

الطو ل ذ

األسووا

الواض و يمكوون أن نفُ و الكصووو

القرآنُ و

الم وووَْة فووي الم ارَوول ال ار خُ و الم جووَْة ذ وال نخِووَ ِووْن

وُوَ  ,فّللان هكاي بقُ في ُِان يَُو "الجُاْ فوي اإلسوال(" و "يَُوو هونا الوَ ن" يموَنا ُِوا المطُو

المجمول القوُ

الن أمَنا بِ المسِ الوظُ السوَْ أِوو األعِو المووْوْ أمْور الجماعو اإلسوالمُ فوي باَسو ان بوكووان "الجُواْ

فوي سوَْل هللا" ذ ذ وسووكُ او أن نق وطل مكوِ فقوراَ يو ِو

ال ركو عكُوا لقوار ر وَ رؤ و واضووُ ُْ,قو لُونا

الموضو الخطْر الومْق في ِكا الُرُ اإلسالمُ إ
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" لقووَ جوورَ عوواْة اإلفورن أن يوَووروا عوون ُِمو "الجُوواْ" "بووالُر المقَسو " [ ] كَا أراْوا قرجم ُووا ِِْوواقُ ذ وقووَ
فسروها قفسْ اَر مكم اَر ذ وقفككوا فُْا وألطسوها فوُاَ ف فاضَا من المواني المموه المِفق ذ وقوَ ِِو األمور فوي َلوك
أن أصطُ ُِم الجُاْ عكَه عطارة عن قراس الططع والخِق والُمجُ وسوفك الوَما ذ وقوَ ُوان مون لطواق ُ ,
وسُر ُِانُ
قمثِ
َ

وقشوو ُُ لوجووَ الُقواِق الكاصوو

أما( أعْكُ صورة مواَ

أنوِ ُِموا قور سومع الكوا

صووَ هونَ المِمو ذ ذ الجُواْ ذ ذ
والْ و

مون الُمو المُ شوَة مصوِ سوْوفُا م قوَة صوَورها ِكوار ال وصو

م طا اَر من عْونُا قرار الف ك والكُ  ,عالُ أصواقُا ُِ ا إ"هللا أََر" داَف كل األما( موا كن رأَ ُواف اَر
أمسك

ف شخ

بخكاقِ وجوِ ِ ِْن أمر نإكما أن يقول ُِمو إ"ال كلوِ كال هللا" فْكجوو ِكفسوِ  ,وإموا أن ي ور عكقوِ

أوْاجِ ْمَا
وقفككووا فُْوا ِر شو الم فوكن المَوَ ; وُوان مون ْهواُِ ولطواق ُ فوي

"ولقَ رس الَهان هنَ "الصورة " ِِطاق فاِق

هنا الفن أن صطْوها بصط من الكجُع األَمر وُ َوا قُ ُاإ
"هنَ الصورة مرآة لما ُان بسِم هنَ األم من قرَ كل سفك الَما
"والوج و

ُوول الوج و

أن الوون ن عمِ ووا عِ و هوونَ الصووورة وقوواموا بمووا ُووان لُ و موون َوو ,موفووور فووي كِرادهووا

وعرضُا عِ األنظار ه ه الن ن م
الَنْئو وإيفوا ألوار مطوواموُ األقووَُ

المس

وووف ف ووي مش ووار

وجشع كل الف ك باألِر ا "

األرا

عُِْ قرون وأجُال قاقِون و كاَرون يُما ِْوكُ كرضوا لشوُواقُ

وقِووك هووي َورُُ المِوونو رْور المقَسو [ ] ال وي أفاروهووا عِو األمو

ومْارُُ ووا وجاسو ووا خ ووالل ْي وواره طُث ووون ع وون أسو ووا لط وواِوُ وأراا

لمس ومراقُ ال ي ر َون أن يس ومروها و س ََوا بمكابع فروقُا ْون أصُاُِا الشورعْْن و ف شوون عون المكواج

والمواْن وعما قِِْ أرا هللا الواسو من الُاصوالَ ال وي يمكون أن قموون رونا لططوون مصوانوُ ومووامُِ ذ
طُثون عن ُل َلك وقِوُُ ُُِا جشع وقرَ كلو الموال والجواَ  .وُوْن أ وَ ُ الوَباباَ المَججو

مون الوسواَر المَرُو يقطووون عِو الوَالْ سوَل

الطواِراَ المُِقو فوي جوو السوما  ,وو ار ظُووره مئواَ األلوو

ردقُا  ,وعِ أهالُْا الواْعْن ير قُ كل الُُاة المر م

ر َون ِنلك أن ُْئوا وقووْاَ لكْوران مطواموُ الفاَشو

ال ووي ال قز ووَها األيووا( كال ال ُاب وَا واضووطرابَا ذ فِ و قم ون َووروُُ
الَنْئ

وفوو رؤوسوُ

فووي "سووَْل هللا" وإنمووا ُان و

فووي سووَل قووُواقُ

وأهواُِ النمُم ذ ذ

"هنَ هي َال الن ن يصمونكا بالْزو والق ال الون سوَق لكوا مون أعموال الف وو والُورو قوَ م و

عُِوِ أَقوا

يو ِ ذ أما أعمالُ المخز هنَ فال ازلوون يق رفونُوا لْول نُوار بمو أر ومسومع مون الووال "الم ُ ور الم موَن "
ذ وأ ِالْ هللا يا قر

قَ سِم

من عَوانُ

الوظُمو مون آسوُا وأفر قُو وأمر كوا موا َاقو

وما قخ َ

أراضُْا َِما أِكاُِا الزُُ

وُوال َوروُُ المِوونو

مكمورة وأِوَأوا وأعواْوا فوي عرضوُا بشوكل هاِول بشوع وقوَ سوُ

وأيو هونَ القواراَ

ذ ذ لمون هوْال الَهاةرسوموا صوورقكا ِِطاقو

َ ول الكسوُان عِو صوورقُ الَمُمو
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َ و ال

يكاْ نُرها أََ بجكو

الصوورة المكمورة ال وي صووروا ُِوا قار خكوا وموافر أسوالفكا ذ فموا أعظو ْهوا ه ! وموا أِورعُ

في ال زو ر وال مو ِ
"أما سناج كا وُِِ رجالكا فَُ

عون الطُور وال َورو وأ ِِوِ أعظو مون ار اررنوا بالصوورة المكمورة ال وي صووروا

ُِووا مافرنووا َ و ُووَنا نووْمن بصووُ ُا ومطابق ُووا لُِقُق و

ومووا ْار بخِووَنا أن نكظوور كل و األ ووَ األفُم و ال ووي

عمُِوا فوي رسو هونَ الصوورة الموزورة  ,وأن نطُو

عون األقوال( الخلُو ال وي قفككو

فوي قمو ُُوا ودخرف ُوا ذ

وانخَاعكا ِ ِك الصورة المموه أن اع رانا الخجل والكَام

وعَنا نو ونر كلو القوو(

عمِو

وقَ ِِ من ار اررنا ِ زو ره

نََل ُال( هللا ونُر المِ عن مواضوِ ونقول لُ إ"موا لكوا ولِق وال أ ُوا السواْة كنموا نُون ْعواة مطشورون

نووَعو كل و ْ وون هللا ْ وون األموون والسووال( والَع و بالُكم و والموعظ و الُسووك
والَراو ع والصويُ  ,ونجاْل من يوارضكا بال ي هي أَسن بالخط
ِوَعوقكا عون ِْكو

نَِ و ُووال( هللا قَُِ و الرةطووان

والرسواِل والمقواالَ َ و

هونَ هوي ْعوقكوا ال قز وَ وال قوكقص أموا السوُف والق وال بوِ فموواَ هللا أن نمو
عِْكوا أَوَ َلوك أي وَا قوَ م و

الُِو كال أن يقالإكنكوا رُموا ْافوكوا عون أنفسوكا َْكموا اع وَ

وْمن مون وْمن
كلُوِ بصوِ ذ

عُِوِ سوكون وأعووا(

يو ِو ذ أمووا الْووو( فقووَ أظُرنووا ِ ار قكووا موون َلووك أي وَا وموون أجوول َلووك نسووخكا الجُوواْ "رسوومَُا" ذ َلووك الجُوواْ

الممقووَ الون

يومول يُوِ السوُف عمِوِ َ و ال يقِووق بوالم وال يقور عِوُك الم وجع فموا الجُواْ الْوو( كال

مواصوِ الجُووْ بالِسوان والقِو

ولوُل لكووا كال أن نِوو

بمرهفواَ األلسوك وأسوك األقوال( أموا الموَافع والووَباباَ

والرقاقاَ ورْرها من آالَ الُر واس خَامُا  ,فأن أَق ُِا وأهُِا " ذ
"هوونَ مكا ووَه السُاسووُ ال ووي ُشووفكا لووك القكووا عوون بو ووُا يُمووا ققووَ( ذ لمكووا كَا أنومكووا الكظوور فووي المسووأل موون
الوجُو الوِمُو

وْققكوا الكظور فوي األسوطا

ال وي أقوكل ألجُِوا اسو جال َقُقو "الجُواْ فوي سوَْل هللا" واسو مكاَ

ال عن رْر المسِمْن ال لكا أن مرجع هنا الخطأ كل أمر ن مُمْن ل يسَروا
سرها عِ المسِمْن أنفسُ ف َ

رورهما  ,ول َرُوا مْزاهما عِ وجِ الُقُق إ

" فاألولإأنُ ظكوا اإلسال( نُِ [ ] بالموك الن قطِق عُِِ ُِم " الكُِ " [ ] عام . .
" والثانيإأنُ َسَوا المسِمْن أم [ ] بالموك الن قس ومل يُِ هنَ المِم في عام األَوال ذ
"فالُقُقو أن خطووأ القووو( فووي فُ و هوون ن األموور ن المُمووْن وعووَ( اس و جالُِ لوجووِ الُووق فووي هوواقْن المسووأل ْن
األساسْ ْن هو الن قوَ وجِ الُقُق الكاصو في هنا الشأن وعواقُ عون كْراي مْوز الجُواْ اإلسوالمي ذ ِول
الُوق  -والُوق أَوق أن طوع  -أن هونا الخطوأ األسُاسوي فوي فُو هواقْن المسوأل ْن قوَ أرخو سوَولِ عِو َقُقو
الَ ن اإلسالمي بأسرَ  ,وقِ

األمر ظُو اَر لوططن وجوول موقوم المسوِمْن مون الووال ومسواِِِ الم جوَْة ومشواَِِ

الم شيط َرجَا ضُقَا ال رضاَ اإلسال( وقوالُمِ الخالَةإ
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" فالكُِ [ ] عِ َس

االصطال الشاِع عكَه

ال راْ ُِا كال مجموع من الوقاِوَ واليطواْاَ والشوواِر ذ وال

جر( أن "الكُِ " ُِنا الموك ال قوَو أن قمون مسأل قخصُ ذ فأن
فوي أن قوَوَ بوأ ير وق قوئ

مون رضووْ

بوِ رُوَا لكفسوك ذ وإن أِو

لوقْوَقُا فِووك أن قخ ور األرا وقجووو ِوالْ هللا الشاسووو

َر يُما قخ وارَ مون الوقْوَة ولوك الخُوار

نفسووك كال ال ُمسوُِنَ الكُِو واالن صوار

ْاعُوَا كلو

عقْوَقُا  ,مووَافوَا عون ُُانُووا بووالُج

والَراهْن مجاْالَ من يخالفونك فُْوا بمرهفواَ األلسوك وأسوك األقوال( ذ أموا السوُف وآالَ الُور والق وال فمالوك

ومالُوا فوي هونا الشوأن ? أقر وَ أن قمورَ الكوا
الوال

عِو َسو

وإن ُوان اإلسوال( نُِو [ ] َكُول

َ و يكونووا موْمكْن بوقْوَقك

االصوطال الشواِع عكوَه ُموا زعموون فالظواهر أنوِ ال قوأن فُْوا لِسوُف وأْواَ الُور

َما قالوا ذ ولو ُان موقم اإلسال( في نفل األمر ُموا دعمووا ووصوفوا لموا ُوان يُوِ مسوا .لِجُواْ ولو يكون مون
اإلسال( في ورْ وال صَر لمون األمور عِو خوال

َلوك ُموا سوو

قورفوِ يُموا يوأقي مون الَُوان ذ وُونلك ُِمو
وقألفو

"األمو " [ ] فموا هوي كال عطوارة عوون ياِفو مون الكووا

م وافقو يُموا ِْكُوا [ ] اج موو

اسو خَا( السووُف كال أمرانإكمووا أن يو ووَ عُِْووا أَووَ

و ر ووَ أن يسووَُِا َقوقُووا الموروف و

يواِم أخر الق راَُا في بوور األموور الجوهر و ذ فالطاِفو ال وي قموون "أمو " ُِونا الموكو

وام وادَ مون ِووْن
ال طوثُوا عِو

وإمووا أن قُموول هووي

ِكفسوُا عِو ياِفو أخور ل ك وز مون وَها َقوقُوا الموروفو ذ ففوي الصوورة األولو مكُموا لُوا سوو فوي األمور

وهي ال قخِو من واد خِقي ِجئُا كل اس خَا( السُف والططع بمن اع َ عُِْوا ذ وإن ُوان بوور الم شوَقْن
عِ و

َقووو رْرهووا واإلرووارة عِ و

بوواألمن والسووال( ال َووُ َلووك أي وَا  -أمووا الصووورة الثانُ و  -أ االع ووَا
الشوووو واألم و موون رْوور مووا سووَ  -فووال َُُُووا رْوور الجطوواِرة المسووُطر ن [ ] َ و كن ساسو الووَول المَوور
ََر طانُا وأمر كا أي اَ ال يقَرون أن يج رِوا عِ القول بجوادها

"فوّللان ُووان اإلسووال( "نُِو " ُالكُول األخوور

والمسووِمون "أمو " ُْْوره موون أمو الوووال  ,فووال جوور( أن "الجُوواْ"

اإلسالمي يفقَ ِنلك جمُع المزايا والخصاِص ال ي جوِ وِ أر
لوُل ِكُِو ُالكُول الراِجو

اليطواْاَ وْرة قاجُوا ذ ذ لمون الُقُقو أن اإلسوال(

وأن المسوِمْن لُسوو بأمو ُوأم الووال ذ ذ ِول األمور أن اإلسوال( فمورة انقالُِو [ ]

ومكُواو انقالِوي ر وَ أن ُوَ( نظوا( الووال االج مواعي بأسورَ و وأقي ِكُانوِ مون القواعوَ  ,و ْسول ِكُانوِ مون جَ وَ
َس

فمرقِ ومكُاجوِ الومِوي ذ ذ ومون هكواي قوور أن لفو ",المسوِ " وصوم لُِوز االنقالِوي الووالمي [ ] الون

يكونِ اإلسال( و كظ صفوفِ لُكون أْاة في كََا

َلك الَرنوام االنقالِوي الون

رموي كلُوِ اإلسوال( و طمو

كلُِ ِطصرَ  .والجُاْ عطارة عن المفا االنقالِوي [ ] عون قِوك الُرُو الَاِطو المسو مرة ال وي يقوا( ُِوا لِوصوول كلو
هنَ الْاي

وإْراي هنا المَ ْ ذ

"واإلسوال( جكو

المِمواَ الشواِو فوي ْعوقوِ وُُوان مكُجوِ الومِوي  -قوأن رْورَ مون الوَعواَ الفمر و والمكواه

االنقالُِ ِ -ل ْفر لنلك لْ من المصطُِاَ [ ] خاص

لئال يقع االل طوا

ِوْن ْعوقوِ وموا كلُْوا مون األفموار

وال صوووراَ وُ وْن األفمووار وال صوووراَ الشوواِو الراِج و ذ " فالجُوواْ" أي واَ موون المِموواَ ال ووي اصووطِ عُِْووا
اإلسووال( ألْا

مُم ووِ وقَْووْن قفاصووْل ْعوقووِ ذ فأنو

المِماَ ال ي قْْ موك الق ال [ ] في الِْ الورُُ

قوور أن اإلسووال( قووَ قجكو

لفظ و [ الُوور ] ورْرهووا موون

واس ََل ُِا ُِم ] [ في الِْو اإلنجِْز و ذ رْور أن لفظو
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[ الجُاْ ] أِِ مكُا قأفْ اَر وأَثر مكُوا كَايو بوالموك المقصووْ ذ فموا الون أف و باإلسوال( كلو أن يخ وار هونَ
الوون أراَ وأجووز( بووِ أنووِ لووُل لوونلك كال سووَ

المِمو الجَ ووَة صووارفَا ِوجُووِ عوون المِموواَ القَيمو الراِج و
واَووَإوهو أن لفظ و "الُوور " [ ] ُان و وال ق وزال قطِووق عِ و الق ووال الوون يش و

لُْطووِ وقس و ور نووارَ ِووْن الرجووال

واألَو از والشوووو لمووار قخصووُ وأر وراا َاقُو والْايوواَ ال ووي قرمووي كلُْووا أمثووال هوونَ الُوورو ال قوووَو أن

قموون مجورْ أروراا قخصوُ أو اج ماعُو
فوي اإلسوال( لوُل مون قَْول هونَ الُورو
كظور كلو مصوِ أمو ْون أمو

ال قمونفُْوا راُِو لفمورة أو ان صوار لمَوَأ ذ وُموا أن الق وال المشورو

لو يكون لوِ ِوَ مون قوري هونَ الِفظو [ الُور ] الَ و ذ فوّللان اإلسوال( ال
ْون قوو

وال يقصوَ كلو الكُووا بشوو

وُونلك ال ُموِ فوي قِْول وال ُثْور

أن قمِووك األرا وقس و ولي عُِْووا هوونَ الممِم و أو قِ وك وإنمووا قُمووِ سووواْة الطشوور وفالَُ و ذ ولووِ فم ورة خاص و
ومكُاو عمِي مخ وار لسوواْة المج موع الطشور والصوووْ بوِ كلو مووارو الفوال ذ فمول َكومو مْسسو عِو فمورة

رْور هونَ الفمورة ومكُواو رْور هونا المكُواو يقاومُوا اإلسوال( و ر وَ أن يق وي عُِْوا ق وا مَرموَا وال يوكُوِ

فووي قووي ُِوونا الصووَْ أموور الووَالْ ال ووي قام و

فُْووا قِووك الُكوم و

رْوور المرضووُ

أو األم و ال ووي ك مووي كلُْووا

القواِمون بأمرهوا ذ فوّللان را وِ اسو وال فمرقوِ وقوموُ مكُاجوِ وإقامو الُكومواَ وقويْوَ ْعاِمُوا عِو أسوا

هونَ الفمورة وهونا المكُواو بصور الكظور عمون يُمول لووا الُوق والووَل ِْوََ ومون قكو مل اريو عَوانوِ وفسواَْ
واإلسوال( طِو

"األرا" وال يقكوع بقطوو أو جوز مكُوا وإنموا طِو

و سو َعي الموموورة األرضوُ ُُِوا ذ وال

طَُِا ل س ولي عُِْا وقس ََ بمكوابع فروقُوا أمو بوْكُوا بووَ موا قك وز مون أمو أو أمو قو

ِول طَُِوا اإلسوال(

و س َعُْا لْ م ع الجكل الطشر بأجمووِ بفمورة السوواْة الطشور ومكُاجُوا الومِوي الِون ن أَرموِ هللا ُِموا وف وِِ
ُِموا عِو سواِر األْيوان والشوراِع ذ وقُقُقواَ لُونَ الْايو السوامُ
ال ي يمكن اس خَامُا إلََا

انقال

عِمي قوامل و َونل الجُوَ المسو طا لِوصوول كلو هونَ الْايو الوظمو

و سمي هنا المفوا المسو مر  ,واسو كفاْ القوو الطوال واسو خَا( قو
جاموو قشو مل جمُووع أن ووا السوووي وُوونل الجُووَ ذ وإَا عرفو

الكا

وقََ ل مْولُ ونزعاقُ

وإََا

انقال

َا

هوونا فووال قوج و

كَا قِ و إكن قْْْوور وجُوواَ أنظووار

وقأسوُل نظوا( جَ وَ عِو قواعوَ الووَل والكصوف أي واَ

الجُواْ ذ وُونلك ِونل األمووال وقُمول المشوا

"الجُاْ" الوظُ ذ

الوسواِل المسو طاع "بالجُواْ" ذ فالجُواْ َِمو

عقِي وفمر ِواسط مرهفاَ األقال( نو من أنووا الجُواْ ُموا

أن الق ا عِ نظو الُُواة الو ُقو الجواِرة بُوَ السوْو

مون أصوكا

ر وَ اإلسوال( أن يسو خَ( جمُوع القوو والوسواِل

ومكاِوَة الشوَاَِ أي وَا فصوول وأِووا

مُمو مون

" لمون الجُواْ اإلسوالمي لوُل بجُواْ ال رايو لوِ وإنموا هوو الجُواْ فوي سوَْل هللا وقوَ لزموِ هونا الشور ال كفوك
عكِ أََِا ذ وَلك أي وَا مون المِمواَ ال وي اصوطِ عُِْوا اإلسوال( ل َْوْن فمرقوِ وإي وا قوالُموِ ُموا أقورَ كلُوِ
آنفوَا ذ وقوَ انخوَ ُثْور مون الكوا بمَلولوِ الِْوو الظواهر وَسوَوا أن كخ وا الكوا لوقْوَة اإلسوال( وإَوراهُ
عِو

قَولُوا هوو "الجُواْ فوي سوَْل هللا" وَلوك أن ضوْق صوَوره وعوَ( اقسوا مجوال قفمْوره يوووقُ أن يسووموا

بأنفسووُ فووو َلووك و ُِق ووا فووي سووما أوسووع موون سووماُِ ذ لموون الُووق أن" سووَْل هللا" فووي المصووطِ اإلسووالمي
أرَ

وأوسع بكثْر مما صورون وأسم راي وأبوَ مراماَ مما يظكون و زعمون ذ ذ
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طِطوِ اإلسوال( أنوِ كَا قوا( رجول أو جماعو مون المسوِمْن قَونل جُوْهوا

" فالون

عِ الكظ الطالُ الطايِ

وقمو ن نظا( جَ َ َس

مَ ورأة موون ُوول هووو أو نزع و قخصووُ

وقسو كفَ مسواعُْا لِق وا

الفمرة اإلسالمُ  ,فوُِْا أن قموون مجورْة عون ُول رورا

ال ققصووَ موون و ار جُوْهووا ومووا قَوونل فووي سووَْل را ُووا موون الكفووو

والكفاِل كال قأسوُل نظوا( عواْل يقوو( بالقسوَ والُوق ِوْن الكوا

ال فوي هونَ الُُواة الفانُو
وال قَ ْوي ُِوا ِوَ َ

وال

يكوون موون هو اإلنسووان خوالل هوونا المفووا المسو مر والجُواْ الم واصوول إلعووال ُِمو هللا أن كووال جاهوَا وقوورفَا أو
سومو وَسون أََوفو وال يخطورن ِطالوِ أفكوا هونَ الجُووْ الطالْو والمسواعي الْالُو أن يسومو ِكفسوِ وعشوْرقِ
و س ََ ِزما( األمر و َوأ مكص الطوارْ

الفجرة بووَما يووزل رْورَ مون الجطواِرة المسو مَر ن عون مكاصوَُ ذ

وها هو َا القرآن المر كاْ بمل صوقِإ
(الن ن آمكوا يقاقِون في سَْل هللا والن ن ُفروا يقاقِون في سَْل الطاروَ)ذ ذ ذ [ الكسا إ] 76
" . . .وقوَ ق ومك

اعَوَوا رُكو الون خِقمو والون ن مون قوَِم لوِمو ق قوون)ذ ذ ذ [

اآليو المر مو إ يا أ ُوا الكوا

الطقرةإ] 21
" لطووا

هوونَ الووَعوة ْعوووة اإلسووال( االنقالُِ و

وجوهرهووا ذ فّللانووِ ال يخايو

الفالَْن أو المالَوْن أو الم موولْن مون أصوُا

وإنموا يخايو

سووكان هوونَ المورة باس و الومووال أو

الموامول والمصوانع  ,وال يسومُْ بأسوما أَوزاُِ ويطقواقُ ذ

اإلسوال( ِكوي آْ( ُافو  .وال كواْ ُ ُونلك كال بصوف ُوونُ أفوراْ الجوكل الطشور

فُوو يوأمره أن
وال

يوَوَوا هللا وَوََ وال يشورُوا بوِ قوْئَا وال خونوا كلُواَ وال رُوَا رْورَ ذ وُونلك وَعوه أال يو ووا عون أمور رُُو
يس كمفوا عن عطاْقِ وال مَروا فوي أرا هللا بْْور الُوق فوّللان الُكو واألمور هلل وَوََ وُْوََ مقالْوَ السوماواَ
واألرا فوال يجوود ألَوَ مون خِقوِ َ ,اِكوَامن ُوان أن يوِوو فوي األرا و مَور و قُور الكوا

َ و يخ وووا

لِ و نعكوا ألمرَ و كقاْوا لجَروقِ ذ وْعوقِ لُ جمُوَا أن يخِصووا ْ وكُ هلل وَوََ يُكونووا سووا فوي هونَ الوَوْيو

الشوامِ ُموا ورْ فوي ال كز ولإ قووالوا كلو ُِمو سووا ِْككوا وُْوكم :أال نوَوَ كال هللا وال نشوري بوِ قوْئاَ وال خون
بو كا بو اَ أرُاباَ من ْون هللا ذ ذ ذ [ آل عمرانإ ] 64ذ
" فُنَ ْعوة كل انقال

عالمي قامل ال رمووا فُْوا وال كُِوا( ذ فّللانوِ قوَ نواْ بمول صووقِ( :كن الُكو كال هلل

أمر أال قوََوا كال كياَ ذ َلك الَ ن القُ )ذ ذ [ وسم] 40:
"فُِل ألََ من ِكي آْ( أن كص

نفسِ مِموا عِو الكوا

ومسوُط َار عِوُْ

يوأمره بموا يشوا و كُواه عموا ر وَ

ذ وال جور( أن اسو قالل فورْ مون أفوراْ الطشور بواألمر والكُوي مون رْور أن يكوون لوِ سوِطان مون المِوك األعِو

هوو

قمَر في األرا عِ هللا بْْر الُق وع و عن أمرَ ويموو كلو مقوا( األلوةُو ذ والون ن رضوون أمثوال هوْال
الطوارْو

لُو مِوُوَا وأمو ار كنمووا يشوورُون بووالِل وَلووك مطوو

الفسوواْ فووي األرا ومكووِ قكفجوور كوواُِع الشوور

والطعُان ذ
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"كن ْعووة اإلسوال( كلو ال وَْووَ وعطواْة هللا الواَوَ لو قموون ق وُ ُالمُو ذ أو عقْووَة الهوقُو فُسو
رْورَ مون الكُول والمِول ِول األمور أنُوا ُانو

ذ قووأن

ْعووة كلو انقوال

اج مواعي [ ] أراَْ فوي أول موا أراَْ أن ققطوع

والمُوان ; وموكُ مون اسو أفر بالمِوك واإلمورة وقُكو فوي رقوا

وموكُ مون اسو ََ بمكوابع الثوروة وخْوراَ

ْاِور الون ن قسوكموا َروة األلوةُو ; واسو وََوا الكوا
األرا وجول الكوا

عالو عِوُْ

بُوُِْ ومكا وَه المخ ِفو ذ فموكُ مون قَووأ مكاصو
الكوا

مففوون وال يجوَون موا َِْوون بوِ ذ ذ فوأراَْ ْعووة اإلسوال( أن ققطوع ْاِوره

جمُوواَ وقس أصوول قووأف ُ اس ئصوواالَ ذ ذ وهوْال قووارة قسووكموا قمو األلوةُو جُو اَر وعالنُو
َولُ من الكا

السوَن

عِ أن نعكوا ألمره

و كقواْوا لجَوروقُ

اس أفرَ ُِا الططق ال ي ك مون كلُْا فقوالواإ موا عِمو

وأراْوا أن يقُووروا موون

مسو كَ ن كلو َقووقُ ال وي ورفوهوا عون آبواُِ ; أو

لمو مون كلوِ رْور )ذ ذ و( وأنوا رُكو األعِو )ذ ذ و أنوا

أَْوي وأمْو )ذ ذ و مون أقوَ مكوا قووة )ذ ذ كلو رْرهوا مون َِمواَ االسو مطار وْعواو األلوةُو ال وي قفوهووا ُِوا

فاقخونوا موون األصوكا( وال مافْول والُُاَوول

وقجاسوروا عُِْوا بعُوَا وعووَوانَا  .ويووو ار اسو ِْوا جُول الووَهما وسوفُُ
آلُ  ,وَعون الكوا و ر وَونُ عِىوأْا مظواهر الوَوْيو أموا( هونَ ال مافْول والُُاَول م ووار ن بأنفسوُ مون وراُِوا
ِوَون بوقول الكا

ال وَْوَ وإخوال

و س وََونُ ألرراضُ وقُواقُ وه ال يشورون فْ َْن مون َلوك أن ْعووة اإلسوال( كلو

اليطواْة هلل الواَوَ األَوَ وقكَ وََ بوالمفر والشوري بوالِل واج كوا

األوفوان والطوارْو

َلك كاف و وارا مع الُكوم والوامِْن عُِْا الم صرفْن فوي أمورهوا  ,والون ن يجوَون فُْوا سوكََا لُو

عِ ق ا َاجاقُ وأرراضُ ذ ذ ومون فو قور أنوِ ُِموا قوا( نَوي مون األنَُوا يجواهر الكوا

قواِالَإ يوا قوو( اعَوَوا هللا موا لمو مون كلوِ رْورَ)ذ ذ قامو

الوقطواَ ذ وَلوك أن هوونَ الوَعوة لو قمون مجوورْ ُِوان لوقْوَة َالمُو

َان

نَا النقال

بمكابع الث ار

أو قور لمسووأل مون مسوواِل اإللُُواَ وإنمووا

ممن يشمون راُِ االضط ار السُاسي قَل ََوفِ بأعوا(

في هنَ األيا( ذ ِل الُق أنوِ نظوا( قوامل

بالوَعوة وخوايَُ

ققاوموِ  ,وق وع فوي سوَْل الوَعوة

ِواْرَ ل خفو عِو المسو أفر ن بمكاصو

"كن اإلسال( لُل بمجرْ مجموع من الوقَْة المالمُ

وعونوَا

فوي وجُوِ الُكومواَ الم مككو فوي عصورَ وفوار عُِوِ

جمُوع مون ُوانوا يسو ِْون خْوراَ الوَالْ و سو ثمرونُا ظِمواَ وعوَواناَ ذ ذ خرجو
اج ماعي عالمي  ,ما ُان

َ . .ول

الووز والجواَ المسو ََ ن

وجمِ من المكاسك والشواِر َ ,ما يفُ من موكو الوَ ن

ر وَ أن يق وي عِو سواِر الوكظ الطايِو الجواِرة الجار و فوي الووال

و قطع ْاِرها و سو ََل ُِوا نظاموَا صوالَُا ومكُاجوَا مو وَالَ

ور أنوِ خْور لينسوانُ مون الوكظ األخور

وأن

يُِ نجاة لِجكل الطشر من أْوا الشر والطعُان وسواْة لِ وفالَاَ في الواجِ واآلجِ مواَ ذ
" وْعوقِ في هنَ السَْل سَْل اإلصوال وال جَ وَ والُوَ( والَكوا

عامو لِجوكل الطشور َافو

ال قخو ص بأمو

ْون أم أو ياِف ْون ياِف ذ فُو َعو ِكوي آْ( جمُووَا كلو ُِم وِ َ و كنوِ ُْو
ممن اع َوا ََوْ هللا في أرضِ  .واس أفروا بخْراَ األرا ْون سواِر الكوا ذ ذ ُْو بوالمِوي واألمو ار أنفسوُ

بالططقواَ الجواِرة نفسوُا

و كاْ ُ قاِالَإال قطْوا في األرا واْخِوا في ُكم ََوْ هللا ال ي ََها لم
وَنرُ كياَ ذ فّللان أسِم ألمر هللا وْن لكظا( الُق والوَل الن أقامِ لِكا

وُفوا أ َيك عما نُواَ هللا عكوِ

خْ ار وُرُو
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فِمو األمون والَعو

وأن ووَ الرجول َوَوَْ

والسوالم فوّللان الُوق ال يوواْ أَوََا وإنموا يوواْ الُوق الجوور والفسواْ والفُشوا
الفطر  ,و َ ْي ما و ار َلك مما ال َ ,لِ يُِ َس سكن المون وفطرة هللا ال ي فطر الكا

عُِْا ذ

"فمل من آمن ُِنَ الَعوة وققَُِوا بقَوول َسون يصوْر ع وواَ فوي "الجماعو اإلسوالمُ " أو "الُوز اإلسوالمي"
ال فر في َلك ِْن األَمر مكُ واألسوْ أو ِْن الْكي مكُ والفقْر َُِ .و سواسوُ ُأسوكان المشوَ ذ ال ف ول

ألمو عِو أمو ذ أو لططقو عِو أخور ذ وُونلك موون َلوك الُوز الووالمي أو األمموي الون سومي "َوز هللا"
ِِسان الوَي ذ
"وموا كن موون هونا الُوز َ و

َوَأ بالجُواْ فوي سوَْل الْايو ال وي أنشو ألجُِوا ذ فمون يَُو وِ وموا يسو َعُِ

وجووَْ أن ال يوألو جُوََا فوي الق وا عِو نظو الُكو ال وي أسول ِكُانُوا عِو رْور قواعوَ اإلسوال( واس ئصوال

ال مْسس وَا عِ و قواعووَ َلووك
قووأف ُا وأن يس و كفَ مجُوووَْ فووي أن يس و ََل ُِووا نظام وَا لِوم وران واالج مووا مو ووَ َ
القوانون الوسوَ الووَل الون يسومُِ القورآن المور إ ُِمو هللا ذ فوّللان لو َونل هونا الُوز الجُوَ المسو طا  ,ولو يسوع
سيُِ و ار قْْْر نظ الُك وإقام نظا( الُق ذ ذ نظوا( الُكو المْسول عِو قواعوَ اإلسوال( ذ ذ ولو يجاهوَ َوق

جُاَْ في هنَ السَْل فاق ِ را ِ ذ وقصر عن قُقْق الطعُ ال ي أنش ألجُِا ذ فّللانِ موا أنشو كال إلْراي هونَ
الْاي

وقُقْق هنَ الطعُ ذ ذ بعُ كقام نظا( الُق والوَل ذ ذ وال راي لِ وال عمول كال الجُواْ فوي هونَ السوَْل

ذ وهنَ الْاي الوََْة ال ي ِْكُا هللا قوال في ُ ابِ الوز ز بقولِ :
(َك خْر أم أخرج

لِكا

قأمرون بالمورو

وقكُون عن المكمر وقْمكون بالِل)ذ ذ [ آل عمرانإ] 110

"وال يظون أَووَ أن هوونا الُووز ذ ذ َوز هللا)ِِسوان الوووَي ذ ذ مجوورْ جماعو موون الوعوواظ المطشور ن  ,يوظووون
الكوا

فوي المسواجَ و وَعونُ كلو موناهَُ ومسوالمُ بالخطو

والمقواالَ لوُل كال لوُل األمور ُونلك وإنموا

هوو َووز أنشووأَ هللا لُُموول لووا الُووق والوووَل ِْووََ و كووون قووََُْا عِو الكووا

وموون مُم ووِ ال ووي ألقْو

عِو

َاهِوِ مون أول وو( أن يق وي عِو مكوابع الشور والووَوان و قطوع ْاِور الجوور والفسواْ فوي األرا واالسو ْالل

الممقوَ ; وأن يكط جما اآللُ الماَب ذ الن ن قمَروا في أرا هللا بْْر الُق وجوِووا أنفسوُ أرُابوا مون ْون

هللا و س أصل قأف ألوهْ ُ ذ و قُ نظاما لُِك والومران صالُا لُأ ظاللِ القاصي والوَاني والْكوي والفقْور ذ

ذ وإل هنا الموك أقار هللا قوال في رْر واََة من آ النُر الُكُ إ
(وقاقِوه َ

ال قمون ف ك و كون الَ ن ُِِ هلل)ذ ذ [ األنفالإ ] 38ذ

(كال قفوِوَ قمن ف ك في األرا وفساْ َُْر)ذ ذ [ األنفالإ ] 73ذ
(هو الن أرسل رسولِ بالَُ وْ ن الُق لُظُرَ عِ الَ ن ُِِ ولو ُرَ المشرُون)ذ [  .ال وُ إ] 33
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" ف َوْن مون ُول َلووك أن هونا الُوز ال ِووَ لوِ مون امو الي ناصوُ األمور وال مكَوَو لوِ مون القوطر عِو دمووا(
الُك

ألن نظا( الومران الفاسَ ال يقو( كال عِو أسوا

وُنلك لُل من الممكن أن يقو( نظا( لُِك صال

َكومو مْسسو عِو قواعوَ الووَوان والفسواْ فوي األرا

و ْقي أَِِ كال بوَما ك ز دما( األمور مون أ وَ الطْواة

المفسَ ن ذ و أخنَ بأ َ ُ رجال ْمكون بالِل والْو( اآلخر وال ر َون عِوَا في األرا وال فساَْا .
"وأضم كل َلوك أن هونا الُوز
أنُوا األرا ُافو

بصور الكظور عموا رموي كلُوِ مون كصوال الووال

وُو الخْور والف وِْ فوي

ال وفوق مق
ال يقوَر أن طقو فاِ وَا عِو خط وِ م مسوكَا بمكُاجوِ  ,عوام َ

وُاقِ موا ْا( نظوا(

الُك قاِمَا عِ أسا

آخر ساِ َار عِ مكُواو رْور مكُاجوِ ذ وَلوك أن َزُوَا مْمكوَا بمَوَأ ونظوا( لُُِواة والُكو

وراياَ رْر المطاْ

والْاياَ ال ي ْمن ُِوا و ر وَ السوْر عِو مكُاجُوا ذ فوّللان رجوالَ وْمن بمطواْ الشوْوعُ

خووا

ال يمكوون أن ييووُع م مسووكاَ بمََِووِ عووامالَ َس و

مق

وواَ فووي ظوول نظووا( لُِك و مْسوول عِ و مطوواْ

كن أراْ أن ييُع في ِر طانُوا أو ألمانُوا م مسوكَا بمََِوِ سواِ اَر فوي َُاقوِ عِو الَرنوام الون ققوررَ الشوْوعُ
فِون و مكن مون َلوك أِوََا ألن الوكظ ال وي ققررهوا ال أرسومالُ أو الكاقسوُ قموون مُُمكو عُِوِ قواهرة بموا أوقْو

ال ِكظوا(
من سوِطان  ,فوال يمككوِ أن و خِص مون ِرافكُوا أصوال ذ ذ وُونلك كن أراْ المسوِ أن يق وي َُاقوِ مسو ظ َ
واَ فوي أعمالوِ

لُِك مكاقر لمطواْ اإلسوال( الخالوَة وُووَْ أن طقو مس مسوكَا بمطواْ اإلسوال( سواِ َار وفوق مق
الْومُ و فِوون سووك لووِ َلووك وال يمككووِ أن ووكج فووي بْْ ووِ هوونَ أِووَاَ ذ ألن الق ووانْن ال ووي ارهووا بايِ و

وال وراِطال ي يو قوَها ررمواَ ونُطوا ألمووال الكوا
والوكظ ال وي يوور أنُوا مطوو

والق وايا ال وي يُسوَُا جواِرة عون الُوق واف ئاقواَ عِو الوووَل

الفسواْ فوي األرا ومكواه ال وِوُ ال وي يجوز( ِوخامو عاقَ ُوا وسوو ن اِجُوا

و ور فُْوا هالَوَا لألمو ذ ذ يجوَ ُول هونَ مُُمكو عُِوِ ومسوُطرة عِو ِْئ وِ وأهِوِ وأوالَْ  ,بُْو
خِص مون قْوْهوا و كجوو ِكفسوِ وأهِوِ مون أفرهوا ونفوَهوا ذ فالون

ال يمككوِ أن

وْمن بوقْوَة ونظوا(  -فورْاَ ُوان أو جماعو -

م طر بطَُو عقَْقوِ وإيمانوِ ُِوا أن يسوو سويُِ فوي الق وا عِو نظو الُكو القاِمو عِو فمورة رْور فمرقوِ

و َونل الجُوَ المسو طا فوي كقامو نظوا( لُِكو مسو كَ كلو الفمورة ال وي وْمن ُِوا و و قوَ أن فُْوا سوواْة لِطشور ذ
عقَْقوِ والسوْر عِو مكُاجوِ كال ُِونا الطر وق  .وإَا أر و

ألنوِ ال سوك لوِ الومول بموجو

فاعِ أنوِ َواَ

را ِ أو يْفل عن هنا الواج

رجوال ال يسوو و ار

فوي ْعوواَ ذ ولموا وَخل اإليموان فوي قِطوِ ذ وُُونا الموكو ورْ

في ال كز لإ
( عفا هللا عكك ذ ل أَن

لُ َ

َْن لك الون ن صوَقوا وقوِو المواَِْن

ال يسو أَنك الون ن ْمكوون بوالِل والْوو(

اآلخور أن يجاهوَوا بوأموالُ وأنفسوُ ذ وهللا عِوُ بوالم قْن  . .كنموا يسو أَنك الون ن ال ْمكوون بوالِل والْوو( اآلخور ذ

وارقاِ

قِوُُ فُ في ر َُ

" وأ قوُاْة أصووَ

رْْون)ذ ذ ذ [ ال وُ إ ] 45 - 43ذ

وأ َجو أنصووع مون قووُاْة القورآن وَج ووِ ففوي هوونَ اآليوواَ موون سوورة ِو ار ة قووَ نووص

القرآن المر عِ أن الن ال َِي نَا الجُاْ وال يجاهَ بمالوِ ونفسوِ فوي سوَْل كعوال ُِمو هللا وإقامو الوَ ن
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الن ارق اَ لكفسِ وقويَْ نظا( الُك المَكي عِ قواعََ فُو في عَاْ الن ن ال ْمكون بالِل والْو( اآلخر
وارقاِ قِوُُ فُ في ر َُ
"لوِوك قَْكو

رْْون ذ ذ ذ

مموا أسوِفكا آنفواَ أن رايو [ ] الجُواْ فوي اإلسوال( هوي هوَ( ِكُوان الوكظ المكاق و لمطاِْوِ وإقامو

َكومو مْسسو عِو قواعوَ اإلسوال( فوي مكانُوا واسو ََالُا ُِوا ذ وهونَ المُمو ذ ذ مُمو كَوَا
عا( ذ رْر مكُصرة في قطر ْون قطر ذ ِول مموا ر وََ اإلسوال( و

ووِ نصو

انقوال

عْكُوِ أن يُوَ

كسوالمي

هونا االنقوال

الشوامل فوي جمُوع أنُوا الموموورة ذ ذ هونَ را وِ الوُِوا ومقصوََ األسوم الون يطمو كلُوِ ِطصورَ  .كال أنوِ ال
مكَوَو لِمسوِمْن أو أع وا "الُوز اإلسوالمي" عون الشورو فوي مُمو ُ بّللاَوَا

المكشووْ والسووي

االنقوال

و ار قْْْوور نظ و الُك و فووي ِالْه و ال ووي يسووككونُا ذ أمووا رووا ُ الوُِووا وهووَفُ األسووم فُووو االنقووال
الشامل [ ] المَُُ بجمُع أنُا األرا  .وَلك أن فمرة انقالُِو ال قوْمن بالقومُو
سواْة الطشر وفال الكا

ِول قوَعو الكوا

الوووالمي

جمُوواَ كلو

أجموْن ال يمككُا أصالَ أن ق ْق ْاِرة عمُِوا فوي نطوا مُوَوْ مون أمو أو قطور ذ

ِل الُق أنُوا م وطرة بسوجْ ُا وجَِ ُوا أن قجوول االنقوال الووالمي را ُوا ال وي ق ووُا نصو
عكُوا يرفو عوْن ذ فوّللان الُوق يوأِ

الُوَوْ الجْرايُو

عْكُوا وال قْفول

وال رضو أن كُصور فوي َوَوْ ضوُق اخ رعُوا عِمووا

الجْرايُ واصوطُِوا عُِْوا ذ فوالُق ُوَ الوقوول الطشور الكز ُو ذ و قوول لُوا مطالطوَا بُقوِإما بوالم ققولوونإكن
ال فو قوووْ الق وُ نفسوُا "بوايالَ" ِ -وزعمك
الق ُ الفالنُ "َوق" فوي هونا الجانو مون َاي الجَول أو الكُور موث َ

الُوق َوق فوي ُول َوال وفوي ُول مكوان وأ قوأفْر لِجطوال واألنُوار

 -كَا جاودنوا َاي الجَول أو الكُور بوأَر

وخْورَ عوا( قوامل ال يخو ص َِْئو ْون ِْئو

فوي قْْْور َقُق وِ الموكو و !? الُوق ظِوِ وار

وال قطور ْون

قطوور ذ فأ كمووا وجووَ "اإلنسووان" مقُووو َار فووالُق موون واجطووِ أن َرُووِ و أخوون بُقووِ و ك صوور لووِ  .ومُمووا أصووَْ

"اإلنسوانُ " فوي أِكاُِوا المس
َ

ووفْن فوِو الووَل ومطاُِْوالُوامِْن لِواِوِ أن َِووا نوَا ها و أخونوا ِكاصوره

ك صروا لُ مون أعوَاُِ الجواِر ن و سو رْوا لُو َقووقُ المْصووُ ال وي اسو ََ ُِوا الطْواة بعُواَ وعوَواناَ ذ

وُُنا الموك نطق لسان الوَي َْ

ورْ في ال كز ل :

(وما لم ال ققاقِون في سَْل هللا والمس

ووفْن مون الرجوال والكسوا والولوَان الون ن يقولونإرُكوا أخرجكوا مون هونَ

القر الظال أهُِا)ذ ذ ذ [ الكسا إ] 75
"ودْ عِ و َلووك أن األواصوور الطشوور والوالقوواَ اإلنسووانُ  -عِ و مووا أفوورَ فُْووا الف ووار
وأَوَف

فُْوا مون نزعواَ الشو اَ واالخو ال

 -قوَ قشو مل عِو

ووونر موووِ أن قسووْر ممِمو فووي قطوور بوْكووِ بُس و

القومُ و والويكُ و ذ

قوالؤ( قوامل وقجوانل عوا( ِوْن أجزاُِوا رُموا

مطاُِْووا وخططُووا المرسوووم المسو َْك

مووا ْامو

األقطووار

المجواورة لُوا ال قوافقُوا عِو مطاُِْوا وخط ُوا وال قرضو بالسوْر وفوق مكُاجُوا وُرنامجُوا ذ مون أجول َلوك وجو
عِ الُوز المسوِ

َفظوَا لمُانوِ واِ ْوا ليصوال المكشووْ أال يقكوع بّللاقامو نظوا( الُكو اإلسوالمي فوي قطور

واَوَ بوْكوِ ذ ِول مون واجطوِ الون ال مكوا

لوِ مكوِ بُوال مون األَووال  ,أال وَخر جُوََا فوي قوسوُع نطوا هوونا

الكظا( وُسَ نفوََ في مخ ِوم أرجوا األرا َ .لوك بوأن يسوو الُوز اإلسوالمي فوي جانو
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و ار نشور الفمورة

وقومُ نظر اقُا المامِ ونشرها في أقص األرا وأْناها و وَعو سوكان الموموورة  -عِو اخو ال

اإلسالمُ

ِالْهو وأجكاسووُ ويطقوواقُ أن ِقووا هوونَ الووَعوة بووالقَول و ووَ كوا ُِوونا المكُوواو الوون ي وومن لُو السووواْقْن
سوواْقي الووَنُا واآلخورة ذ ذ وُجانو

والوووَل وُووالقوة كَا اس و طا

آخور يشوومر عون سووا

الجوَ و قوواو( الوكظ الجوواِرة المكاق و لقواعووَ الُووق

َلووك وأعووَ لووِ عَقووِ و قووُ مكانُووا نظووا( الوووَل والكصووف

اإلسال( ومطاِِْ الخالَة ال ي ال قَِ

المْسوول عِ و قواعووَ

ولن قَِ جَقُا عِ مرور األيا( والُِالي ذ

"هنَ هوي الخطو ال وي سوِمُا ذ وهونا هوو المكُواو الون ان ُجوِ الكَوي [
الخِفا الراقَ ن فّللانُ َِأوا َِالْ الور ذ ف أقرق

] ومون جوا بووََ  ,وسوار بسوْرقِ مون

قومل اإلسوال( مون آفاقُوا ذ وأخ وووها أوالَ لُكو اإلسوال(

] المِووي واألمو ار والرؤسوا فووي مخ ِووم

وأْخِوهوا فووي ُكوم الممِمو اإلسوالمُ الجَ ووَة ذ فو ْعوا الكَووي [

بقوا األرا كلو ْ ون الُوق واإلَعوان ألمور هللا ذ فالون ن آمكووا ُِونَ الوَعوة ان وموا كلو هونَ الممِمو اإلسوالمُ
وأصطُوا من أهُِا والن ن ل َِووا ْعوقُوا ولو

أِوو بكور رضوي هللا عكوِ بووَ وفاقوِ [

قَِوهوا بقَوول َسون قور فوي ق والُ وجُواْه ذ ذ ولموا اسو خِم
َمول عِو الممِم وْن المجواورقْن لِممِمو

] وال ُاقوِ بوالرفْق األعِو

اإلسالمُ ذ ذ ممِم ي الرو( والفر ذ الِ ْن ِِ من ع وهما وقماْ ُما في الْي واالس مطار في األرا موا يطقو
قُرقِ اآلفا ذ وُِْ

هنَ الُموالَ ال وي ِوَأ ُِوا الصوَ ق  -رضوي هللا عكوِ  -را ُوا فوي عصور الفوارو الون

رجوع كلُووِ الف وول الوظووُ فووي قويْووَ ْعوواِ الممِمو اإلسوالمُ األولو

َ و قوومل ظُِووا الووار قِووك األقطووار

جمُواَ" ذ ذ ذ [ ان ُ المق طفاَ ] .
عِو

ضووو هوونا الَُووان لطَُو و هوونا الووَ ن وَقُق ووِ ولطَُوو الجُوواْ يُووِ وُ,م ووِ

الُرُُ في الجُاْ ومراَِِ ذ ذ نس طُع أن نم ي في ققُْ رزوة ِوَر المَور

ولمووكُ

هوونا الووَ ن وخط ووِ

ال وي قوال هللا سوطُانِ عون ومُوا

كنوِ " وو( الفرقوان" ذ ذ وأن نم وي َونلك فوي ال وور كلو سوورة األنفوال ال وي نزلو

فووي هونَ الْوزوة عِو وجووِ

اإلجمال ذ
لو قمون روزوة ِوَر المَور هوي أولو َرُواَ الجُواْ اإلسوالمي ُ -موا ِْكوا مون قَول  -فقوَ سوطق ُا عوَة سورايا لو
يقووع ق ووال كال فووي واَووَة مكُووا هووي سوور عَووَ هللا ِوون جُووع فووي رجو
رسوول هللا [

أسووِف

الُووَ

عِو أر

سووطو عشوور قووُ َار موون هج ورة

] كلو المَ كو ذ ذ وُانو ُُِووا قمشووَُا موع القاعووَة ال ووي يقوو( عُِْووا الجُوواْ فوي اإلسووال( ذ وال ووي
]
عكُووا موون قَوول  . .نو و كنُووا ُُِووا ُان و موجُ و كل و قوور ع ال ووي أخرج و رسووول هللا [

ولِمسِمْن المرا( ; ول قُفَ ,رم الَْ

الُرا( المُرم في الجاهُِ وفوي اإلسوال( ولمون هونا لوُل األصول فوي

انطالق الجُاْ اإلسالمي ذ كنما األصل هو كعالن اإلسال( الوا( ِ ُر ر اإلنسوان مون الوَوْيو لْْور هللا وُ قر ور

ألوةُ هللا في األرا وقُطوُ الطوارْو ال وي قوَوَ الكوا
وَََ ذ ذ وقر ع َان

وإخوراو الكوا

هي الطاروَ المطاقر الن يُول ِْن الكا

مون الوَوْيو لِيطواْ كلو الوَوْيو هلل

في الجز رة وُْن ال وجوِ كلو عطواْة هللا وَوََ

والَخول في سِطانِ وَََ ذ فِ يكون ِوَ أن كواجز اإلسوال( هونا الطواروَ  ,قمشوَُا موع خط وِ الوامو

فوي الوقو

وان صوافَا

َاقووِ مون الظِو والطعُووان الِوون ن وقووا بالفووول عِو المسوِمْن المورا( ووقايو ُونلك لووَار اإلسووال( فووي
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المَ كو مون الْوزو والووَوان ذ ذ وإن ُوان كطْوي ْاِمواَ ونُون نقورر هونَ األسوطا

المُُِو القر طو أن ن ونُر  -وال

نكسو  -يَُوو هونا الوَ ن نفسوِ وخط وِ ال وي قُ مُوا يَُو وِ هونَ ذ وهوي أال وري فوي األرا ياروقواَ يْ صو
سِطان هللا و وََ الكا

أموا أَوَا
نزل

لْْر ألوهْ ِ وقرعِ بُال من األَوال !

هونَ الْوزوة المَور فكجمُِوا هكوا قَول اسو وراا سوورة األنفوال ال وي نزلو فُْوا َ ,لوك لك كسو الجوو الون
فُْا وواقوْ ُوا فوي مواجُو األَوَا

يُِ السورة ونَري مرامي الكصو

مون الكاَُو األخور ذ ذ َلوك أن الكصوو
فُس

مون ناَُو

وقوجُُْوا لألَوَا

القرآنُو ال قوَري َوق كْراَُوا بال وامول موع موَلوالقُا الَُانُو والِْو و

كنما قوَري أوالَ وقَول ُول قوي بالُُواة فوي جوهوا ال وار خي الُرُوي وفوي واقوْ ُوا اإليجاُِو

مع الواقع الُي ذ وهوي  -وإن ُانو

أبووَ موَ وأبقو أفو اَر مون الواقوع ال وار خي الون جوا َ قواجُوِ  -ال ق مشوم

عون هونا الموَ الطوْوَ كال فوي ضوو َلوك الواقوع ال وار خي ذ ذ فو طقو لُوا كيُاؤهوا الوَاِ

ولمون بالكسوط لِون ن ُرُوون ُِونا الوَ ن وَوَه
عُِْ أول مورة و واجُوون مون الظورو

وفاعِْ ُوا المسو مرة

و زاولوون مكوِ قوطِ موا ُوان زاولوِ الون ن قكزلو

هونَ الكصوو

واألَووال قوطِ موا ُوان هوْال واجُوون ولون ق مشوم أسورار هونا القورآن

قَ لِقاعَ ن الن ن يوالجون نصوصِ في ضو مَلوالقُا الِْو والَُانُ فُس
قال اِن كسُا إف كن رسوول هللا [

وقوامُِوا

ذ ذ وه قاعَون ذ ذ

ال مون الشوا( فوي عْور لقور ع عظُمو
] سومع بوأِي سولُان ِون َور مقوَ َ

ال من قر ع أو أرُوون ذ ذ
فُْا أموال لقر ع وقجارة من قجاراقُ ذ وفُْا فالفون رج َ

قال اِن كسُا إفَُفكي مُمَ ِن مسوِ الزهور

وعاصو ِون عمور ِون ق واْة وعَوَ هللا ِون أِوي بكور و ز وَ ِون

روموان عون عوروة ِون الزُْور ذ ورْوره مون عِماِكوا عون اِون عطوا

الَُ

فاج مع ََ ثُ يُما سق

لموا سوومع رسووول هللا [
أموالُ

من ََ

َِر قالواإ

ال موون الشووا( نووَ
] بووأِي سوولُان مقووَ َ

فاخرجوا كلُْا لول هللا كفِمموها " فان َ الكا

رسول هللا [

رضوي هللا عكُموا ذ ذ ُول قََوَفكي بوور

المسووِمْن كلووُْ

وقووال ":هوونَ عْوور قوور ع فُْووا

 ,فخوم بو وُ وفقول بو وُ

] ِق َرَُا [ وفي داْ المواْ وإم ا األسما أنوِ [

وَلوك أنُو لو يظكووا أن

] أمور مون ُوان ظُورَ  -أ موا رُطوِ -

َاضو اَر بوالكُوا  ,ولو يُ فول لُووا اَ فواالَ َُْو اَر ] ذ ذ وقوال اِون القوُ إ" وجمِو مون َ ور ِووَ اَر مون المسووِمْن
واَووَ وس و ون ذ وموون الخووزرو ماِ و
فالفماِ و وُ ووو عشوور رجالَإموون المُوواجر ن س و وفمووانون ذ وموون األو
وسطوون ذ وإنما قل عَْ األو
َان

في عووالي المَ كو

رجوال ظُووره َانو
الِقا

عن الخزرو وإن ُانوا أقوَ موكُ وأقوو قووُ وأصوَر عكوَ الِقوا

وجوا الكفْور بْ و

وقوال الكَوي [

فوي عِوو المَ كو أن يسو أني ُِو َ و

ألن مكوادلُ

] ال طوكوا كال مون ُوان ظُورَ َاضو َار ذ فاسو أَنِ

ونهَوا كلو ظُووره

فوأِ ذ ولو يكون عوزمُ عِو

وال أعَوا لِ عَة وال قأهَوا لِ أةط ذ ولمن جمع هللا ِْكُ وُْن عَوه عِ رْر مُواْ " ذ

وُوان أِوو سولُان َ -وْن ْنوا مون الُجواد ُ -سول األخطوار و سوأل مون لقوي مون الرُطوان  ,قخوفوَا عِو أمور
الكووا

[ أ عِ و أم ووالُ ال ووي موووِ فووي القافِ و ] َ و أصووا

خَ و َار موون بووور الرُطووانإأن مُمووََا قووَ اس و كفر
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أصوُابِ لوك ولوْوري ذ فُونر عكوَ َلوك ذ فاسو أجر ضم و ِون عمورو الْفوار
قر شواَ يُسو كفره كلو أمووالُ

كل مك ذ

وأمورَ أن يوأقي

يطوثوِ كلو مكو

و خَوره أن مُموَاَ قوَ عورا لكوا فوي أصوُابِ ذ فخورو ضم و ِون عمورو سور واَ

قال المقر ز في "كم ا األسوما "إفِ ور أهول مكو كال وضم و يقولإيوا موشور قور ع يوا آل لوْ اِون رالو
الِطُم [ وهي الوْر ال ي قُمل الطْ

والمسك والثُا

ولُل يُما قُمِِ يووا( ُْول ] قوَ عورا لُوا مُموَ فوي

أصوُابِ ذ الْوو الْوو ذ وهللا موا أر أن قووَرُوها ! وقووَ ج هوَ أَنوي بوْورَ وقووق قمُصوِ وَوول رَِوِ ذ فِو
قمِك قر ع من أمرها قْئَا َ نفروا عِ الصو والنلول وقجُزوا فوي فالفو أيوا( ذ وقْول فوي وومْن ذ وأعوان
قووو ُ ضوويُفُ ذ وقووا( سووُْل ِوون عموورو ودمو و ِوون األسوووْ وييُم و ِوون عووَ

وعمرو ِن أِي سلُان يُ ون الكا

عِو الخوروو ذ فقوال سوُْلإيا آل رالو

أ المرقوَ ن يقصوَ المسوِمْن ] مون أهول ثور يأخونون عْوراقم وأموواَ
قووة فُونَ قووة ذ فمََوِ أمُو ِون أِوي الصوِ

أقوارُون أنو مُموَاَ والصوطاة [

مون أراْ مواالَ فُونا موال ومون أراْ

بأُِواَ ومشو نوفول ِون مواو و الوَ ِي كلو أهول القووة مون قور ع

الُمالن [ أ ما يُمل عُِِ من الَوا
فمِمُ في ِنل الكفق و ُ
عَوَ هللا ِون أِوي رُُو إهونَ خمسوماِ ْ كوار ف ووُا َْو أر و

وفال

وَكظِ و

ِوون أِووي سوولُان

يقال يُما يكون ةطو خاصو ] لمون خورو ذ فقوال

 .وأخون مون َو طو

ِون عَوَ الووز مواِ ي ْ كوار

ماِ ْ كار قو ُِا في السال والظُور  ,وَمول ييُمو ِون عوَ عِو عشور ن بوْو اَر وقوواه وخِفُو فوي

أهُِو بموونو ذ وُوان ال خِوم أَوَاَ مون قور ع كال بوو
طو أَوََا و قالإكنوِ بوو
لووك ذ فخوورو عكووِ ذ ذ ذ وأخوون عووَا

مكانوِ بوْثوا ذ ومشووا كلو أِوي لُو

فوأِ أن يخورو أو

مكانوِ الواصوي اِون هشوا( ِون المْْورة  -وُوان لوِ عُِوِ ْ ون  -فقوالإاخرو وْ كوي

الوكو
َ
هللا [

لرسوول هللا [

[ وهووو الْووال( الكصوراني الوون

أرسووِِ ع ط و وقووْط اِكووا رُُوو بقطووم موون

] وو( خورو كلو الطواِم فورَْ أهِوِ رْاَ قَُُوا وأقطوووَ السوفُا والصوَُ رمونوِ بالُجوارة

أْموا قَمُِ الشر ف ْن فِجأ مكُ كل بس ان ع ط وقْط ذ وقَ وقع في نفل عَا
عِ

] فأَ

ما وقوع مون أمور رسوول

َيِ وقَمُِ يقَُِما ] يخنل قْط وع ط اِكي رُُو عن الخروو والوا

ِن مكطِ ِون

الُجواو ذ وأِوي أمُو ِون خِوم أن يخورو فأقواَ عقطو ِون أِوي ميوَُ وأِوو جُول فوكفواَ ذ فقوال اِ واعوا لوي أف ول

بوْر في الوواْ

ال ِوثال
فاِ واعوا لوِ جمو َ

ماِو ْرهو مون نوو ِكوي قشوْر فْكموِ المسوِمون ذ ذ وموا ُوان أَوَ

مكُ أَورَ لِخوروو مون الُوار ِون عوامر ذ و أر ضم و ِون عمورو أن واْ مكو يسوْل ْموَا مون أسوفِِ وأعوالَ ذ
ورأَ عاقمو ِكو عَووَ المطِو رؤ اهوا [ وفُْووا نوون ر لقور ع بالق وول والووَ( فوي ُوول ِْو ] ذ ذ ذ فمورَ أهوول الو أر
المسوْر  ,ومشو بو وُ كلو بوور فموان مون أبطوئُ عون َلوك الُوار ِون عوامر وأمُو ِون خِوم  ,وع طو
وقوْط اِكوا رُُوو
َ

وَكوُ ِون َوزا( وأِوو الطخ ور [ اِون هشوا( ] وعِوي ِون أمُو ِون خِوم والووا

بك ُ أِو جُل وأعانِ عقط ِن أِوي ميوَُ والك ور ِون الُوار ِون ُِوَة فواجمووا المسوْر ذ ذ وخرجو

قور ع بالقُوان والوَفا
فوور

ِون مكطوِ

يْكووْن فوي َوول مكُول و كُورون الجووزر وهو قسووماِ وخمسووون مقواقالَ ذ ذ وقواْوا ماِو

عُِْووا ماِ و ْار سووو ْرو المشوواة ذ وُان و

كُِِ و سووطوماِ بوْوور ذ وه و ُمووا َُوور هللا قوووال
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عووكُ

بقولِإ وال قمونوا ُالن ن خرجوا من ْياره بط اَر ورِا الكا

و صَون عن سَْل هللا وهللا بموا يومِوون مُوَُ)ذ

ذ [ األنفالإ ] 47ذ

] وأصوُابِ لموا ر وَون مون أخون عْوره

وأقَِووا فوي قجمول عظوُ وَكوق ادِوَ عِو رسوول هللا [
من قَل عمرو ِن الُ رمي والوْر ال ي ُان

وقوَ أصواِوا

موِ [ في سر عََ هللا ِن جُوع ] ذ ذ وأقَول أِوو سولُان بوالوْر

وموُا سطوون رجالَ [ في رواي اِن كسوُا فالفوون رجوالَ ] موكُ مخرمو ِون نوفول وعمورو اِون الووا
عْره ألم بوْر قُمل المال  .وقَ خافوا خوفَا قَ ََا َْن ْنوا من المَ ك

واس ططأوا ضم

فمانو

ِن عمرو والكفْر

[الون ن نفوروا ِون قور ع لُمكوووا عْوره ] ذ ذ فأصوط أِوو سولُان َِوَر وقوَ ققوَ( الوْور وهوو خواِم مون الرصوَ ذ

ف ر وجِ عْرَ فساَل ُِا [ أ اقجِ كل ساَل الطُر بوَْاَ عون ير وق المَ كو ] وقوري ِوَ اَر يسوا اَر وانطِوق
سر وَا ذ ذ وأقَِ قر ع من مك كزلون ُل مكُول ذ يطوموون الطووا( مون أقواه و كُورون الجوزر ذ ذ وأقواه ,وُل

ِن امور القوُل مون أِوي سولُان يوأمره بوالرجو

و خَوره أن قوَ نجو

عْوره ذ فوال قجوزروا أنفسوك أهول ثور [

يوكووي ال قورض ووا أنفسووك ألن وونبُك أهوول ثوور ] فووال َاج و لم و يُمووا و ار

وأموالم

َلووك  .كنمووا خوورج ل مكو ووا الوْوور

وقَ نجاها هللا فووال قر شوَا فأِو الرجوو [ مون الجُفو ] ذ وقوال أِوو جُولإال وهللا ال نرجوع َ و نورْ

َِ َار فكقُ فالفَا  ,نكُور الجوزر ونطوو الطووا( ونشور الخمور وقووز القُوان عِْكوا فِون قوزال الوور قُاِكوا
قور ع ذ فقالإواقومواَ ! هونا عمول عمورو ِون هشوا( [ يوكوي أبوا
أَِاَ ذ ذ وعاْ ُ,ل كل أِي سلُان فأخَرَ بم
جُل ] ُرَ أن رجع ألنِ ق أر

عِ الكا

يطْ

والطْي مكقص وقْ( ذ كن أصا

قال اِن كسُا إوقال األخكل ِن قر ق ِن عمرو ِن وه
دهورة قووَ نجو هللا لمو أمووالم

مُمَ الكفْر َلِكا ذ ذ

الثقفي وُان َُِفواَ لَكوي دهورة  ,وهو بالجُفو يوا ِكوي

وخِووص لمو صوواَطك مخرمو ِوون نوفوول ذ وإنمووا نفورق ل مكووووَ ومالووِ فوواجوِوا ِووي

جَكُوا وارجوووا فّللانوِ ال َاجو لمو بوأن قخرجووا فوي رْور ضوُو ذ ال موا يقوول هونا [ يوكوي أبوا جُول ] فرجوووا

فِو يشوَُها دهور واَوَ ذ ذ ولو يكون بقوي مون قور ع بطون كال وقوَ نفور موكُ نوا

كال ِكوي عوَ اِون ُوو  ,لو

يخورو موكُ رجوول واَوَ [ فووي كم وا األسووما أن يومو ِوون عوَ َمول عِو عشوور ن بوْو َار

أهُِ بموون ] ذ ذ وُوان ِوْن يالو
لقَ عرفكا يا ِكي هاق

 -وُوان فوي القوو(  -وُوْن بوور قور ع مُواورة ذ فقوالواإوهللا

وإن خرج موكا كن هواَ لمع مُمَ ذ فرجع يال

قال اِن كسُا إوخرو رسول هللا [
وُانو كِول أصوُا

ِون أِوي يالو

رسوول هللا [

] في لُال م

وقوواه وخِفُو فووي

كل مك مع من رجع

من قُر رم ان في أصُابِ ذ

] ومئون سوطوْن بوْو َار فاع قَوهوا [ أ ُوانوا رَُونُوا بال واقو

] فموان رسوول

ومرفَ ِن أِي مرفَ الْكو يو قَون بوْ َار ذ وُوان َموزة ِون عَوَ المطِو
] وعِي ِن أِي يال
هللا [
] يو قَوون بوْو اَر ذ وُوان أِوو بكور وعمور وعَوَ الورَمن ِون
ِون َارفو وأِوو ُطشو وأنسو مولُوا رسوول هللا [
عو يو قَون بوْ اَر ذ ذ

قال المقر ز في كم ا األسما إ
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ود وَ

] َ و كَا ُوان ْون ِوَر أقواَ الخَور بمسوْر قور ع ذ فاس شوار الكوا

وم و رسوول هللا [

 ,فقوا( أِوو بكور -

رضي هللا عكِ  -فقال فأَسون ذ فو قوا( عمور فقوال فأَسون ذ فو قوال:يوا رسوول هللا كنُوا وهللا قور ع وعزهوا وهللا
موا َلو

مكوون َفورَ وهللا ال قسوِ عزهووا أِوََا ول قاقِكوك فأقُو

مكون عووزَ وهللا موا آمكو

لونلك أهَ وِ وأعووَ

لونلك عَقوِ  .فو قوا( المقوَاْ ِون عمورو فقالإيوا رسوول هللا امور ألمور هللا فوكُن مووك وهللا ال نقوول لوك ُموا
قالو

ِكوو كسوراِْل لكَُْواإ اَهو

أنو

ورُوك فقواقال كنوا هاهكوا قاعوَون  .ولمون اَهو

أنو

ورُوك فقواقال كنوا موكموا

مقاقِون ذ والون بوثوك بوالُق لوو سورَ ِكوا كلو ِوري الْمواْ لسورنا [ وُوري الْمواْ موضوع بأقصو الوُمن ] فقوال لوِ
] خْو اَر وْعوا لوِ بخْور ذ ذ فو قوالإ" أقوْروا عِوي أ ُوا الكوا

رسوول هللا [

" ذ وإنموا ر وَ األنصوار ذ  .وُوان

يظكُ ال كصرونِ كال فوي الوَار ألنُو قوريوا لوِ أن يمكوووَ مموا يمكووون مكوِ أنفسوُ وأوالْهو [ وَلوك فوي ُِوو
الوقطو الثانُو ال وي هواجر عِو أساسوُا رسوول هللا [

فقالإأنا أجْ

] كلو المَ كو ] فقوا( سووَ ِون موواَ  -رضوي هللا عكوِ -

عن األنصار َأنك يا رسول هللا قر َنا قوالإ" أجول " ذ قالإكنوك عسو أن قموون قوَ خرجو

أمر قَ أوَي كلُك في رْرَ [ يوكي ُموا َوَو أنوك رُموا قموون قوَ خرجو

ألمور فو أوَوي كلُوك فوي رْورَ كَ ُوان قوَ

خورو لِوْور فو عورا الكفْور ] فّللانوا قوَ آمكوا بوك وصوَقكاي وقوَُنا أن موا جئو

بوِ َوق فأعطْكواي موافُقكوا

وعُوْنا عِ السومع والطاعو ذ فوامر يوا نَوي هللا لموا أرَْ ذ فوالون بوثوك بوالُق لوو اس ورضو

فخ و ِ لخ وكاَ مووك موا بقوي مكوا رجول ذ وصول مون قوئ
كلْكا مما قرُ

أخنَ من أموالكا أَ

واقطوع مون قوئ

ذ والن نفسي ََِْ ما سِم

نمرَ أن نِق عَونا رَاَ وإنا لصَر عكَ الُر

صَ عكَ الِقوا

عون

ِكوا هونا الطُور

وخون مون أموالكوا موا قوئ

هنا الطر وق قوَ وموا لوي ُِوا مون عِو

وموا
وموا

لوول هللا ر وك مكوا بوور موا ققور بوِ عْكواي
وال أيوو لوك موكُ

ذ ذ وفي رواي أن سوَ ِون موواَ قالإكنوا خِفكوا مون قومكوا قومواَ موا نُون بأقوَ َطواَ لوك موكُ
ولمون كنموا ظكووا أنُوا الوْور  .نَكوي لوك عر شوَا ف موون يُوِ ونووَ عكوَي رواَِوك فو نِقو عوَونا فوّللان أعزنوا هللا
وأظُرنا عِ عَونا ُوان َلوك موا أَََكواَ وإن قمون األخور جِسو

الكَوي [

عِو رواَِوك فُِقو

مون و ار نوا ذ ذ فقوال لوِ

] خْو َار ذ وقوالإ" أو يق وي هللا خْو َار مون َلوك يوا سووَ  " .فِموا فور .سووَ مون المشوورة قوال رسوول هللا [

]إ" سوْروا عِو ِرُو هللا فوّللان هللا قووَ وعوَني كَوَ الطوواِف ْن ذ وهللا لموأني أنظور كلو مصوار القووو( " ذ ذ

فوِ القو( أنُ كنما القون الق ال وأن الوْر قفِ
] األلو ذ وهي فالف

لوا يُمِِ مصوو

ورجوا الكصر لقول الكَوي [

] ومون ومئون عقوَ رسوول هللا [

ِون عمْور ذ و ار وان سووْاوان  .كَوَاهما موع عِوي واألخور موع

رجل من األنصار [ هو سوَ ِن مواَ ] وأظُر السال  . .وُان خرو من المَ ك عِ رْر لوا موقوْ ذ
. . .ونوزل رسوول هللا [
وسوَ ِن أِي وقا

] أْنو ِوَر عشوا لِْو الجموو لسوطع عشور م و

وُسطل ِن عمرو رضي هللا عكُ

مون رم وان ,يطوو

ُسسون عِو الموا ذ وأقوار لُو كلو ظر و

ظوور وهووو الجَوول الصووْْر المكطسووَ فووي َجووارة ْقووا ] وقووالإأرجو أن قجووَوا الخَوور عكووَ هوونا القِْو

عُِواَ والزُْور

[ قصوْْر

الوون

ِووي

وسوقا جموع َسوقا ]
الظور  .فوجوَوا عِو قِوك القِْو روايوا قور ع فُْوا سوقاؤه [ الروايوا مون اإلِول َوامول الموا ُ
]]
هونا اِون أِوي َطشو [ يوكوي الكَوي [
فأفِو عوام ُ  -وفوُْ عجْور  -فجوا قر شوَا فقالإيوا آل رالو
وأصُابِ قَ أخنوا سقا َ ذ فماو الوسكر وُرهوا َلك والسما قمطور عِوُْ ذ وأخون قِوك الِِْو أِوو يسوار روال(

This file was downloaded from QuranicThought.com

وأسوِ روال( مكطوِ ِون الُجواو وأِوو ارفوع روال( أمُو ِون خِوم فوأقي ُِو الكَوي [

عَْوَة ِون سووَْ ِون الووا

] وهوو يصوِي ذ فقوالواإنُن سوقا قور ع بوثونوا نسوقُْ مون الموا ذ فمورَ القوو( خَوره ف ورُوه  .فقوالواإنُن

ألِوي سولُان ونُون فوي الوْور فأمسوكوا عوكُ
" فو أقَوول عِووُْ يسووألُ

َونِوُ قرُ موووه

فسوِ رسوول هللا [

وأنُو كُوورون وموَا عشو َار

فووأخَروَ أن قر شوَا خِوم هوونا المثْو

و وموَا قسووَا وأعِمووَ بمون خورو مون مكو ذ فقوال [
ألق

] وقوالإ" كن صوَقوُ ضورُ موه

]إالقوو( موا ِوْن األلوم وال سووماِ ذ وقوالإ" هونَ مكو قوَ

كلُك أفالَ أَطاْها " ذ

واس شار أصُابِ في المكزل فقال الُطا

ِن المكونر ِون الجموو ذ ذ انطِوق ِكوا كلو أْنو ِئور كلو القوو( ذ فوّللاني

عال ُِا وُقَُِا ذ ُِا قِْ

[ أ ِئر قَيم ال يوِ من َفرها ] قوَ عرفو

نَكي عُِْا َوضاَ ونقن

يُِ اآلنُ فكشور ونقاقول ونووور موا سوواها مون القِو

[ وفي رواي اِن هشا( عن اِن كسُا أن الُطا
لكوا أن ن قَموِ وال ن وأخر عكوِ

عنوُو ماِوِ وموا ُثْور ال كوز ذ فو
ذ فقالإيوا َطوا

أ( هوو الو أر والُوور

والمكْوَة ? قووالإ" ِول هوو الو أر والُور والمكْوَة " قالإيووا
] فكوزل عِو القِْو

قِوك الِِْو يصوِي كلو جون( قوجرة [ أ موا بقوي مون جونعُا بووَ قطوع أعوالَ ] ذ وُانو
مون رم وان ذ وفوول موا أقوار بوِ الُطوا

السوْر ذ وأصوا

أقورَ بوال أر

ِن المكنر قالإيا رسول هللا هونا المكوزل أمكوزالَ أنزلموِ هللا لوُل

رسوول هللا هونا لوُل بمكوزل  . .فو أقوار بموا أقوار ] ونُور رسوول هللا [
ذ ذ وُوو

هللا السوما

َِوَر ذ وُواَ

لِْو الجموو السوابع عشور

فأصوا المسوِمْن موا لَوَ األرا ولو يمكوع مون

قر شواَ مون َلوك موا لو يقوَروا أن رقُِووا مكوِ ذ وإنموا ِْوكُ قوود مون رمول ذ وُوان مجوي المطور

نومو وقووة لِموْمكْن وُوال ونقمو عِو المشورُْن ذ وأصوا
َو

وإن

ألقوي عِوُْ ذ فكواموا

المسوِمْن قِوك الِِْو نووا

كن أَوَه قموون َقكوِ ِوْن فَ ُوِ وموا يشوور َ و يقوع عِو جكطوِ ذ واَو ِ رفاعو اِون ارفوع ِون مالوك َ و

ار سل آخر الِْل ذ ذ وُو

[

] عمار ِن ياسر وعََ هللا ِن مسووْ  -رضوي هللا عكُموا  -فأيافوا بوالقو( فو

رجوا فأخَراَ أن القو( منعورون وأن السما قس عُِْ ذ
وُكي لرسول هللا [
ومشو رسوول هللا [

] لما نزل عِ القِْ
] عِو موضوع الوقوو

 عر ع من جر َ ذ وقا( سوَ ِن مواَ عِ بابوِ م وقو السوُف ذوعورا عِو أصوُابِ مصوار رؤو

المفور مون قور ع مصورعاَ

مصورعَا يقولإهونا مصور فوالن وهونا مصوور فوالن ذ ذ فمووا عوَا واَوَ مووكُ م وجوِ الون َ هوَ لوِ الرسووول ذ
] وأِو بكر رضي هللا عكِ ذ
] الصفو ذ ورجع كل الور ع فَخل [
وعَل [
]  -قصو هو مون الوقكقول [
قال اِون كسوُا إوقَ ارقُِو قور ع َ و أصوطُ فأقَِو ذ فِموا رآهوا رسوول هللا [
واْي وقمون
وهوو المثْو الون جوا وا مكوِ ] كلو الوواْ
قوالإ" الُِو هونَ قور ع قوَ أقَِو بخْالُِوا وفخرهوا قُ ه
رسولك الُِ فكصري الن وعَقكي الُِ ِ
] وقَ أر ع ط ِون رُُوو فوي
أَكُ الَْاة " ذ وقَ قال رسوالهلل [
القوو( عِو جموول لووِ أَموور فقووالإ" كن يكوون فوي أَووَ موون القووو( خْوور فوكووَ صوواَ

الجموول األَموور كن يطُووووَ

رقَوا " ذ
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ِوون أيموا ِون رَ و الْفوار  -أو أِووَ أيمووا ِون رَ و الْفووار  -بوو

"وقوَ ُوان ُخفوا

كلو

قور ع َ -ووْن

مروا بِ  -اِكَا لِ بجزاِر [ أ َبواِ ] أهوَاها لُو ذ وقوالإكن أَََو أن نموَُ بسوال ورجوال فوِكوا ذ قالإفأرسوِوا
كلُوِ موع اِكوِ أن وصوِ ك رَو ذ قوَ ق وْ الون عُِوك ذ فِومور لووئن ُكوا كنموا نقاقول الكووا فموا ِكوا مون ضوووم
عكُ

ولئن ُكا كنما نقاقل هللا ُما زع مُمَ فما ألََ بالِل من ياق ذ

فِما نزل الكا

أقَل نفر من قور ع َ و ورْوا َووا رسوول هللا [

] فوُْ َكوُ اِون َوزا(  .فقوال رسوول هللا [

] " ْعوه " ذ فما قر مكِ رجل ومئن كال ق ل ذ كال ما َان من َكُ ِون َوزا( فّللانوِ لو يق ول ذ فو أسوِ بووَ
َلك فُسن كسالمِ ذ فمان كَا اج َُ في يمْكِ قالإال والن نجاني من و( َِر
قوال اِون كسوُا إوََفكي أِوي كسوُا ِون يسوار ورْورَ مون أهول الوِو
القوو( بوثووا عمْوور ِوون وهو

الوسوكر فو رجوع كلوُْ

الجمُووي فقووالواإاَزر لكوا أصووُا

فقوالإفال

عون أقوُا مون األنصوار قالواإلموا ايموأن

مُمووَ [ [

] ] قالإفاسو جال بفرسووِ َووول

ماِو رجول  ,ز وَون قِوْالَ أو كقصووون ذ ولمون أمُِووني َ و أنظور ألِقووو(

َموْن أو موَْ ذ قالإف ور فوي الوواْ َ و أبووَ فِو ور قوْئاَ فرجوع كلوُْ فقالإموا وجوََ قوْئَا ولمكوي قوَ
أر يا موشور قور ع الَاليوا قُمول المكايوا ذ نواضو ثور قُمول المووَ الكواقع ذ قوو( لوُل موُو مكوو وال مِجوأ
كال سْوفُ
بوَ َلك

وهللا ما أر أن يق ل رجل مكُ َ
فروا رأيك

فِما سمع َكُ ِن َزا( َلك مش في الكا

ال مكم  ,فّللاَا أصاِوا موكم أعوَاْه
يق ل رج َ

فوأق ع طو ِون رُُوو

والمطا فُْا هل لك كل أال قزال قنُر فُْا بخْر كل آخر الَهر

فموا خْور اليوُع

فقالإيوا أبوا الولْوَ كنوك َُْور قور ع وسوَْها

قالإوما َاي يوا َكوُ

قوالإقرجع بالكوا

أن عِي ِنلك كنما هو َُِفي فوِوي عقِوِ [ أ ْيو
وقُمل أمر َُِفك عمرو ِن الُ رمي  .قالإقَ فوِ
ه
ه
أخُِ الن ق ل في سر عََ هللا ِن جُع ُما سوَق ] وموا أصوْ مون مالوِ ذ فوأَ اِون الُكظُِو فوّللاني ال أخشو
أن يشجر أمر الكا

رْرَ ذ يوكي أبا جُل ِن هشا( ذ فو قوا( ع طو ِون رُُوو خطْطواَ فقالإيوا موشور قور ع كنمو

وهللا موا قصوكوون بوأن قِقووا مُموَاَ وأصوُابِ قوْئاَ  .وهللا لوئن أصوَ موَ ال وزال الرجول كظور فوي وجوِ رجول يكورَ
ال مون عشوْرقِ ذ فوارجووا وخِووا ِوْن مُموَ وسواِر الوور
الكظور كلُوِ ق ول اِون عموِ أو اِون خالوِ أو رجو َ

أصاِوَ فناي الن أرْق

قورضوا مكِ ما قر َون ذ
وإن ُان رْر َلك ألفاَ ول ه

قال َكُ إفانطِق َ جئ أبا جُل فوجَقِ قَ نثول ْرعوَا لوِ مون جراُِوا فُوو ُْئُوا  .فقِو
كن ع طو أرسوِكي كلُوك بكوونا وُونا لِون قوال فقوال:انو ف وهللا َسوُرَ [ يوكوي ان فخو رِ ووِ مون الخوو

فوّللان

لوِإيا أبوا الُكو

أر مُمََا وأصُابِ ذ َال ! وهللا ال نرجع َ

] َووْن

يُك هللا ِْككا وُْن مُمَ وما بو ط موا قوال ولمكوِ قوَ أر أن

مُمووَاَ وأصووُابِ أَِ و جووزور وفووُْ اِكووِ [ يوكووي أبووا َنيف و رضووي هللا عكووِ وُووان مسووِماَ مووع المسووِمْن ] فقووَ

قخوفم عُِِ
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كلو عوامر ِون الُ ورمي فقالإهونا َُِفوك ر وَ أن رجوع بالكوا

فو بوو

فوأري بوْكوك فقو فانشوَ

ذ وقوَ أر و

خفرقوك [ أ عُوَي ] ومق ول أخُوك فقوا( عوامر ِون الُ ورمي فاَ شوم  ,فو صور إواعمراَ فُمْو

وَقو

أمور الكوا

الُور

[ أ اقو َ ] واس وسوقوا عِو موا هو عُِوِ مون الشور ذ فأفسوَ عِو الكاسوال أر الون ْعواه كلُوِ

ع طو ذ فِمووا ِِو ع طو قووول أِوي جُوولإان ف وهللا سوُرَ ذ قالإسووُوِ مصوفر اسو ِ [ ر ووَ أن يشوَُِ فووي الجووَن
َالرجل الن

أن

] من ان ف سُرَ

أنا أ( هو
الخِوق  ,فقالإأعاهوَ هللا

ال قرسوَا سوْ
قوال اِون كسوُا إوقَ خورو األسووْ ِون عَوَ األسوَ المخزوموي وُوان رجو َ

ألقرُن من َوضُ أو ألهَمكِ أو ألمووقن ْونوِ ذ فِموا خورو خورو كلُوِ َموزة ِون عَوَ المطِو

 -رضوي هللا عكوِ

فأين قَمِ [ أ أيارها ] ِكصم ساقِ ذ وهو ْون الُوا ذ فوقوع عِو ظُورَ قشوخ
 فِما ال قُا ضرُِ َمزةه
رجِووِ ْم واَ نُووو أصووُابِ ف و َطووا كل و الُوووا َ و اق و ُ يُووِ ر ووَ  -دع و  -أن َوور يمْكووِ واقطوووِ َم وزة
ف رُِ َ

ق ِِ في الُوا

فو خورو بووََ ع طو ِون رُُوو

ِوْن أخُوِ قوْط ِون رُُوو واِكوِ الولْوَ ِون ع طو

كلو المطواردة فخوورو كلُوِ ف ُو مون األنصووار فالفو

وهو عوو

َ و كَا فصول مون الصوم ْعوا

ومووووَ اِكوا الُووار وأمُموا عفو ار

ورجول آخوور

يقوالإهو عَوَ هللا ِون رواَو ذ فقوالوا مون أنو ? فقوالواإرهَ مون األنصوار قالواإموا لكوا بكو مون َاجو [ وقوال اِون
كسُا إكن ع ط قال لِف ُ من األنصار َْن ان سَوا كلُِإأَفا ُرا( كنما نر َ قومكوا ] فو نواْ مكواْ ُ :يوا مُموَ

أخرو كلْكا أَفا نا من قومكا ذ فقال رسول هللا [

] ذ " قو يوا عَْوَة اِون الُوار

فِما قاموا وْنووا موكُ قوالواإمن أنو ? قوال عََْةإعَْوَة
َورا( ! يطوارد عَْوَة وُوان أسون القوو( ع طو اِون رُُوو

قو يوا َموزة قو يوا عِوي " ذ

وقوال َمزةإَموزة وقوال عِيإعِوي قوالوا ذ نوو أَفوا
وُوارد َموزة قوْط ِون رُُوو

وُوارد عِوي الولْوَ ِون

ع طو ذ فأمووا َموزة فِو يمُوول قووْط أن ق ِووِ وأمووا عِووي فِ و يمُوول الولْووَ أن ق ِووِ ذ واخ ِووم عَْووَة وع طو ِْكُمووا

ضورُ ْن ُالهموا أفَو

صواَطِ [ أ جرَوِ جرَوَا ال يمِوك مووِ الُرُو ] وُور َموزة وعِوي بأسوُافُما عِو ع طو

فنففا عُِِ [ أ أجُ از عُِِ ] واَ مال صاََُما فُاداَ كل أصُابِ ذ
قال اِن كسُا إف قزاَم الكا

وْنا بو ُ من بور ذ وقَ أمر رسوول هللا [

] أصوُابِ أال يُمِووا َ و

يوأمره ذ قووالإ" كن اَ وكفم القووو( فان وُوه عووكم بالكَول " ذ ذ فو عوَل رسووول هللا [

الوور ع فَخِوِ ومووِ يُوِ أِوو بكور لووُل مووِ يُووِ رْورَ ذ ورسووول هللا [

] الصوفو

ورجووع كلو

] كاقوَ رُوِ موا وعوََ مون الكصوور

و قول يُما يقولإ" الُِو كن نُِوك هونَ الوصواب الْوو( ال قوَوَ " وأِوو بكور يقولإيوا نَوي هللا بوور مكاقوَقك رُوك
فّللان هللا مكجز لك ما وعَي ذ
وفووي كم ووا األسووما لِمقر ووز إأن عَووَ هللا ِوون رواَ و قووال لرسووول هللا [

] يووا رسووول هللا كنووي أقووْر عُِووك -

ورسول هللا أعظ وأعِ من أن يشار عُِِ  -كن هللا أجل وأعظو مون أن كشوَ وعوََ فقوال رسوول هللا [
اِن رواَ

أال أنشَ هللا وعََ

كن هللا ال يخِم المُواْ " ذ

This file was downloaded from QuranicThought.com

] " يوا

] خفقو وهوو فوي الوور ع فو ان طوِ فقوالإ" أبشور يوا أبوا بكور أقواي

قوال اِون كسوُا إوقَ خفوق رسوول هللا [

نصر هللا ذ هنا جَر ل آخناَ بوكان فر يقوَْ عِ فكاياَ الكقع [ " يوكي العطار ] ذ
بسُ فق ل فمان أول ق ْول مون المسوِمْن رَموِ هللا  .فو رموي َارفو ِون

وقَ رمي مُجع مول عمر ِن الخطا

سراق أََ ِكي عَ ِن الكجار  -وهو يشر من الُوا  -بسُ
] كلو الكوا

فو خورو رسوول هللا [

فأصا نُرَ فق ل رَمِ هللا ذ

فُرضوُ وقوالإ" والون نفول مُموَ ِْوََ ال يقواقُِ الْوو( رجول يُق ول

صاِ اَر مُ سطاَ مقَالَ رْر مَِر كال أْخِِ هللا الجك  " .فقال عمْور ِون الُموا( أخوو ِكوي سوِم
يأَُِنإب ب [ ُِم ققوال ليعجوا
ََ وأخن سُفِ فقاقل القو( َ

] أفموا ِْكوي وُوْن أن أْخول الجكو كال أنُق ِكوي هوْال

فقاقل القو( َ

فو قون

ال موراَ مون

ق ل رَمِ هللا قوال ذ

قال اِن كسُا إوََفكي عاص ِن عمر ِن ق اْة أن عو
ما ي ُك الور مون عَوََ

وفوي وََ فموراَ

ِن الُوار  -وهوو اِون عفو ار  -قالإيوا رسوول هللا

قوالإ" رمسوِ وََ فوي الووَو َاسو اَر " فكوز ْرعواَ ُانو

عُِوِ فقونفُا فو أخون سوُفِ

ق ل رَمِ هللا ذ

عون عَوَ هللا ِون فوِطو ِون صووْر الوونر

َُِوف

قوال اِون كسوُا إوََفكي مُموَ ِون مسوِ ِون قوُا

الزهور

وْنووا بو وُ مون بوور  ,قوال أِوو جُول ِون هشوا(إالُِ

أقطوكووا

ِكوي دهورة أنوِ ََفوِ أنوِ لموا ال قو الكوا
ِ
فأَكِ الَْاة فمان هو المس ف
لِرَ وآقانا بما ال يور
قال اِن كسُا إف كن رسول هللا [

ذ

] أخن َفك من الُصوطا فاسو قَل ُِوا قر شواَ فو قوالإ" قواه

ف نفُُ ُِا ذ وأمر أصوُابِ فقوالإ" قوَوا " فمانو

الوجووَ "

الُز مو  .فق ول هللا قووال مون ق ول مون صوكاْ َ قور ع وأسور

من أسر من أقرافُ ذ ذ
فِما وضوع القوو( أ وَ ُ يأسورون ورسوول هللا [

] فوي الوور ع وسووَ ِون موواَ قواِ عِو بوا

الوور ع الون

] يخوافون عُِوِ ُ هورة الووَو
] م وقَُا السُف في نفر من األنصار يُرسون رسول هللا [
يُِ رسول هللا [
]إ"
فقوال لوِ رسوول هللا [
] يُما َُر لي  -فوي وجوِ سووَ المراةُو لموا يصوكع الكوا
و أر رسول هللا [
وهللا لمأنك يا سووَ قمورَ موا يصوكع القوو( " قالإأجول وهللا يوا رسوول هللا ُانو

أول وقوو أوقوُوا هللا بأهول الشوري

ذ فمان اإلفخان في الق ل أَ

كلي من اس طقا الرجال

قال اِن كسُا إوََفكي اليطا

ِون عَوَ هللا ِون موَوَ عون بوور أهِوِ عون اِون عطوا

الكَي [

] قال ألصُابِ ومئنإ" كني قَ عرف

رضوي هللا عكُموا ذ أن

أن رجاالَ من ِكي هاقو ورْوره قوَ أخرجووا ُرهواَ ال َاجو لُو

بق الكوا فمون لقوي موكم أَوَاَ مون ِكوي هاقو فوال يق ِوِ ومون لقوي أبوا الطخ ور ِون هشوا( ِون الُوار ِون أسوَ فوال
يق ِوِ ومون لقوي اليطوا

ِون عَوَ المطِو

عو رسوول هللا [

] فوال يق ِوِ فّللانوِ كنموا أخورو مسو مرهَا " قوال:فقوال

أِو َنيف [ اِن ع ط ِن رُُو ]إأنق ل آبا نا وأِكا نا وإخوانكا وعشْرقكا ون وري اليطوا
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وهللا لوئن لقْ وِ أللُمكوِ

السووُف قالإفَِْو

رسووول هللا [

َكوواني يُووِ رسووول هللا [

] فقووال لوموور ِوون الخطووا إ" يووا أبووا َفووص " قووال عموورإوهللا كنووِ ألول ووو(

] بووأِي َفووص  " -أي وور وجووِ عو رسووول هللا [

] بالسووُف

" فقووال عمرإيووا

رسول هللا ْعكي فألضر عكقِ بالسُف يوهللا لقَ نافق فمان أِو َنيف يقولإما أنا بامن من قِوك المِمو ال وي
قِ

ومئن وال أدال مكُا خاِفَا كال أن قمفرها عكي الشُاْة  -فق ل و( الُمام [ في َرو الرْة ] قََُْا ذ

قوال اِون هشوا(إوإنما نُو رسوول هللا [
وهو بمك

] عون ق ول أِوي الطخ ور ألنوِ ُوان أَوم القوو( عون رسوول هللا [

وُان ال َْيِ وال َِِْ عكِ قي يكرهِ وُان ممن قا( في نقر الصُُف ال ي ُ َو

ِكي هاق وُكي المطِ

]

قور ع عِو

ذ ذ ذ [ وقَ ق ل ألنِ رفر أن يس أسر ] ذ ذ ذ

قال اِن كسُا إََفكي يُْ ِون عطواْ ِون عَوَهللا ِون الزُْور عون أُِوِ قالإَوان أمُو ِون خِوم لوي صوَيقَا بمكو ذ
وُان اسمي عََ عمرو ف سمْ

عمورو أررَو

َْن أسِم

عوون اسو سووماَِ أِوواي

اْعوي بِ  ,أما أن

عََالرَمن ونُن بمك ذ فمان ِقاني كَ نُن بمكو يُقولإيوا عَوَ

فووأقولإنو ! يُقولإفوّللاني ال أعور الوورَمن فاجوول ِْكووي وُْكوك قووْئا

فوال قجَْكوي باسومك األول وأموا أنوا فوال أْعووي بموا ال أعور

عمورو لو أجطوِ ذ قالإفقِو

لوِإيا أبوا عِوي اجوول موا قوئ

قوال فموان كَا ْعواني يوا عَوَ

ذ قالإفأنو عََاإللوِ  .قالإقِو إنو ذ قالإفمكو

كَا

موررَ بوِ قالإيوا عَوَ اإللوِ فأجْطوِ فأقُوَ مووِ  َ .و كَا ُوان وو( ِوَر موررَ بوِ وهوو واقوم موع اِكوِ عِوي
اِن أمُ آخن ََِْ وموي أْ ار لي قَ اس َِ ُا فأنا أَمُِا ذ فِما رآني قوال ليإيوا عَوَعمرو فِو أجطوِ ذ فقوال:يوا
فأنا خْر لوك مون هونَ األْ ار ال وي مووك !:قالإقِو إنو

عََ اإللِ فقِ إنو قالإهل لك في
ه
وأخونَ ِْوََ و وَ اِكوِ [ يوكوي أسوْر ن ] وهوو يقولإموا أر و
قالإفطرَو األْ ار مون وَ

َاج في الَِن

[ يوكي أن من أسرني اف َ

مكِ بّللاِل ُثْرة الَِن ] ف خرج

قال اِن كسُا إََفكي عََالواََ ِن أِي عون عن سوَْ ِن كِراةُ

هوا هللا كَن ذ

ُوالْو( قوَ أموا لمو

أمشي ُِما ذ

عن أُِِ عون عَوَالرَمن اِون عوو

-

رضي هللا عكِ  -قالإقال لي أمُو ِون خِوم وأنوا ِْكوِ وُوْن اِكوِ  ,آخون بأ وَ ُماإيا عَوَ اإللوِ مون الرجول موكم
الموِو ِر ش و نوامو فووي صووَرَ

قووال ذ قِو َ :م وزة ِوون عَووَالمطِ

عََالرَمنإيوهللا كني ألقوْهما كَ رآَ ِالل موي وُان هو الن يون
كل رم ا مك كَا َمْ

ذ قووالإَاي الوون فووول ِكووا األفاعْوول ذ ذ قووال
ال بمكو عِو قوري اإلسوال( يُخرجوِ
ِال َ

يُ جوِ عِ ظُرَ ف يوأمر بالصوخرة الوظُمو ف وضوع عِو صوَرَ فو يقوولإال

قوزال هكونا أو قفوار ْ ون مُموَ يُقوول ِاللإأَوَ ذ أَوَ ذ قوال:فِموا رآَ قوالإ أر

المفور أمُو ِون خِوم ال نجووَ

كن نجا قالإقِ إأ ِالل أبأسْر ? قالإال نجوَ كن نجا قالإقِ إأقسمع يا اِون السووْا
كن نجا ! قالإف صر بأعِ صوقِإيا أنصار هللا أر
ِكا َ

المفر أمُ ِن خِم ال نجووَ كن نجوا قوالوا:فأَوايوا

جوِونا فوي مثول المسوك [ أ السووار مون عواو ] وأنوا أَ

اِكِ فوقع وصا أمُ صُُ ما سمو

قوالإال نجووَ

عكوِ قوال:فوأخِم رجول السوُف ف ور رجول

بمثُِوا قوَ ذ قوال:فقِو إان ِكفسوك وال نجوا بوك ذ يووهللا موا أركوي عكوك

قوْئَا ذ قالإفَُروهموا بأسوُافُ َ و فررووا مكُموا ذ ذ فموان عَوَالرَمن يقوولإ رَ هللا ِوالالَ َهَو

وفجوكي بأسْر
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أْ ارعوي .

] من عوَوَ أمور بوأِي جُول ِون هشوا( أن ِو مل فوي الق ِو

قال اِن كسُا إفِما فر .رسول هللا [

وُوان أول

مون لقوي ابوا جُول ُ -موا َوَفكي فوور ِون د وَ عون عكرمو عون اِون عطوا  ,وعَوَهللا ِون أِوي بكور أي وَا قوَ
ََفكي َلك  -قاالإقال مواَ ِن عمرو ِن الجمو أخوو ِكوي سِم إسومو القوو( وأِوو جُول فوي مثول الُرجو [ أ
الشجر المِ م ] وه يقولون :أِو الُك ال يخِص كلُِ قالإفِما سمو ُا جوِ ِ من قأني فصمََ نُوَ فِما
أمكككوي َمِو

قطوُ مون قُو

عُِوِ ف ورُ ِ ضورُ أيكو

قَموِ ِكصوم سواقِ يووهللا موا قوَُ ُا َ -وْن ياَو

مرضوخ الكوو َوْن ي ور ُِوا قالإوضورُكي اِكوِ عكرمو عِو

بجِوَة مون جكَوي وأجُ وكي الق وال عكوِ فِقوَ قاقِو
ُِا عُِْا َ

عُِْا قَمي ف قمطْ

عواققي فطور وَ ذ ف وِقو

عامو وومي  ,وإنوي ألسوَُُا خِفوي فِموا آَقكوي وضوو

يرَ ُا .

ف مر بوأِي جُول وهوو عقْور موووَ اِون عفو ار

ف ورُِ َ و أفَ وِ ف رُوِ وُوِ رموق وقاقول موووَ َ و ق ول

فمر عََهللا ِن مسووْ بأِي جُول َ -وْن أمور رسوول هللا [
[

 -كال بوالكواة

] أن ِو مل فوي الق ِو  -وقوَ قوال لُو رسوول هللا

] يُما ِِْكيإ" انظروا كن خفي عُِك في الق ِ كل أفر جر في رَُ ِ فّللاني ادَْمو

مأْب لوَوَهللا ِون جوَعان  ,ونُون رالموان وُكو

وموَا أنوا وهوو عِو

أقوم مكوِ ُِسوْر فَفو وِ فوقوع عِو رَُ ُوِ فجُوع فوي

كَوَاهما جُشوَا لو وزل أفورَ بووِ " قوال عَوَهللا ِوون مسوووْ رضوي هللا عكووِ ذ فوجوَقُطاخر رموق فورف وِ فوضووو
رجِوي عِو عكقوِ قوال وقوَ َوان خَو ِوي مورة بمكو فواَاني ولمزنوي [ أ ,وطر عِوي ولزمكوي ] فو قِو لوِإهل
ه
أخوزاي هللا يوا عوَو هللا قالإوُمواَا أخ ازنوي أأعموَ مون رجول ق ِ مووَ [ ر وَ أََور مون رجول ق ِ مووَ ] ? أخَرنوي
لمن الَاِرة الْو(

قالإقِ

هلل ورسولِ ذ

قال اِن كسُا إودع رجال من ِكي مخزو( أن اِن مسووْ ُوان يقولإقوال ليإلقوَ ارققْو مرققو صويطاَ يوا رو ووي
الْك ذ قالإف اَ زدَ رأسِ ف جئو

قالإفقال رسول هللا [

بوِ رسوول هللا [

] فقِو :يوا رسوول هللا هونا أر

]إ" هللا الن ال كلِ رْرَ " ف ألقْ

رأسِ ِْن َ رسول هللا [

قال اِن هشا(إوََفكي أِو عََْة ورْرَ من أهل الوِو بالمْواد
ِن الوا

من ق ِِ ولمكي ق ِ

] فُمَ هللا ذ

أن عمور ِون الخطوا رضوي هللا عكوِ قوال لسووَْ

 ومر بِ  -كني أراي ُأن في نفسك قْئَا ذ أراي قظن أنوي ق ِوخالي الووا

عوَو هللا أِوي جُول ذ

أبواي كنوي لوو ق ِ وِ لو أع ونر كلُوك

ِون هشوا( اِون المْْورة ذ فأموا أِووي فوّللاني موررَ بوِ وهوو طُو

بُو

الثوور

ِروقِ [ أ بقرنِ ] فََُ عكِ ذ وقصَ لِ ِن عمِ عِي فق ِِ
قوال اِون كسوُا إوََفكي ز وَ ِون روموان عون عوروة ِون الزُْور عون عاِشو رضوي هللا عكُوا  .قال إلموا أمور
رسول هللا [

] بالق ِ أن يطرَوا في القِْ

يرَوا يُِ كال ما َان من أمُ ِن خِم ذ فّللانِ انو ف فوي ْرعوِ

فمألها فنهَوا لُُرُوَ ذ ف از ل لُمِ  ,فأقروَ وألقوا عُِِ ما رْطِ من ال ار والُجارة فِموا ألقواه فوي القِْو

وقوم عِوُْ رسوول هللا [

] فقوالإ" يوا أهول القِْو

هول وجوَق موا وعوَُ رُكو َقواَ فوّللاني قوَ وجوََ موا وعوَني
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فقوال لُو إ" لقوَ عِمووا أن موا وعوَه رُُو َوق

رُي َقاَ " قال إفقال لِ أصُابِإيا رسول هللا أقمِ قوماَ موقي
" قال عاِش إوالكا يقولونإ لقَ سمووا ما قِ لُ وإنما قال لُ رسول هللا [
قوال اِون كسوُا إولما أمور رسوول هللا [
فكظور رسوول هللا [

] ُِو أن ِقووا فوي القِْو

أخون ع طو ِون رُُوو فسوُ

]  -يُموا ِِْكوي  -فوي وجوِ أِوي َنيفو ِون ع طو  ,فوّللاَا هوو ُئْو

َنيف لوِوك قوَ ْخِوك مون قوأن أُِوك قوي " أو َموا قوال [
وال في مصرعِ ولمككي َك
أر

]إ" لقَ عِموا " ذ
كلو القِْو

قوَ قْْور ذ فقوالإ" يوا أبوا

] فقوالإال وهللا يوا رسوول هللا موا قوكم

ال فمك
أعر من أِي رأيَا وَِمَا وف َ

موا أصوابِ وَُورَ موا مواَ عُِوِ مون المفور بووَ الون ُكو

فوي أِوي

أرجوو أن َُ ُوِ َلوك كلو اإلسوال(  ,فِموا

أرجوو لوِ أَزنكوي َلوك  .فوَعا لوِ رسوول هللا [

] بخْر وقال لِ خْ اَر ذ ذ
فو

] أموور بمووا فووي الوسووكر ممووا جمووع الكووا

كن رسووول هللا [

فجمووع فوواخ ِم المسووِمون يُووِ  .فقووال موون

جمووِإهو لكوا ذ وقووال الون ن ُووانوا يقواقِون الوووَو و طَِونوِإوهللا لووال نُوون موا أصووَ موَ لوكُن قووِْكا عوكم القووو(
َ و أصوَ موا أصوَ ذ وقوال الون ن ُوانوا يُرسوون رسوول هللا [

] مخافو أن يخوالم كلُوِ الووَوإوهللا موا أنو

] ُورة الووَو  ,فقمكوا

بأَق بِ مكا لقَ أر كا الم ا َْن ل يكون ْونوِ موا يمكووِ ولمكوا خفكوا عِو رسوول هللا [
ْونِ فما أن بأَق بِ مكا ذ

قال اِن كسُا إوََفكي عََالرَمن ِون الُوار ورْورَ مون أصوُاِكا عون سوُِمان ِون موسو
أِوي أمامو الطواهِي قوال سوأل

عطواْة ِون الصوام

عون األنفوال ذ فقوال فْكوا أصوُا

الكفول وسوا َ يُوِ أخالقكوا فكزعوِ هللا مون أ وَ كا  ,فجوِوِ كلو رسوول هللا [

المسِمْن عن ِوا

عون مكُوول عون

ِوَر نزلو

َوْن اخ ِفكوا فوي
] ِوْن

]فقسومِ رسوول هللا [

يقولإعِ السوا ذ
أخو ِكوي عَوَ الوَار أن رسوول هللا [

قال اِن كسُا إوََفكي نَُِ ِن وه

] َوْن أقَول باألسوار

أصُابِ وقال "إاس وصوا باألسار خْ َار " ذ فمان أِو عز ز ِن عمْر ِون هاقو

وأمووِ فووي األسووار ذ قالإفقووال أِووو عز ووز:موور ِووي أخووي مصووو
فقالإقَ َي بِ فّللان أمِ َاَ م ا لوُِا قفَيوِ مكوك ذ قالإوُكو

أخوو مصوو

ِون عمْور ألُِوِ

ِوون عمْوور ورجوول موون األنصووار يأس ورني

فوي رهوَ مون األنصوار َ -وْن أقَِووا ِوي مون

َِر  -فموانوا كَا قوَموا روَا ه أو عشوا ه خصووني بوالخَز وأَِووا ال مور لوصوُ رسوول هللا [
ما ققع في َ رجل مكُ ُسرة خَز كال نفُكي ُِا ذ قالإفأس ُْي فأرْها عِ أََه
قال اِن هشا(إوُان أِو عز ز صاَ

فورقُ فوي

لوا المشرُْن ََِر بوَ الك ر ِن الُار

] كيواه ِكوا

فْرْها عِي ما يمسُا ذ
فِما قوال أخووَ مصوو

عمْوور ألِووي الُسوور  -وهووو الوون أس ورَ  -مووا قووال قووال لووِ أِووو عز ووز:يووا أخووي هوونَ وصوواقك ِووي
مصو إكنِ أخي ْونك ذ ذ فسأل

آال

ْره

أمِ عن أرِو موا فوَ بوِ قرقوي فقْول لُاإأرُوو آال

ففَقِ ُِا ذ
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ْرهو

يطوثو

اِون

فقووال لووِ
بأرُوو

قال اِن كسُا إف بوث

قر ع في فَا األسر ذ

في هنَ الْزوة ال ي أجمِكا عرضُا بقَر المس طا

نزل

سورة األنفوال ذ ذ نزلو قوورا وقواِع الْوزوة الظواهرة

وقوورا و ار هوا فوول القوَرة الموَِرة وقمشوم عون قوَر هللا وقوَِْرَ فوي وقواِع الْوزوة ويُموا و ار هوا مون خوَ سوْر

ال وار الطشور ُِوِ وقُوَ

عون هونا َِوِ ِِْو القورآن الفر وَة وُأسوِو القورآن الموجوز ذ ذ وسوُأقي قفصوْل هونَ

المواني في فكايا اس وراا الكصو

القرآنُ ذ ذ فأما اآلن فكم في باس وراا الخطو األساسُ في السورةإ

كن هكالوك َاْفواَ بوْكوِ فوي الْوزوة ِقوي ضوو اَ عِو خوَ سوْرها ذ َلوك هوو موا رواَ اِون كسوُا  -عون عطواْة اِون

الصام

 -رضي هللا عكِ قالإ

" فْكوا أصوُا
هللا [

ِوَر نزلو

َوْن اخ ِفكوا فوي الكفول وسوا َ يُوِ أخالقكوا فكزعوِ هللا مون أ وَ كا  ,فجوِوِ كلو رسوول

] فقسمِ رسول هللا [

هنا الُاْ

]  -عن ِوا [ يقولإعِ السوا ] .

ِقي ضو ا عِ اف ا السورة وعِ خَ سْرها ُنلكإ

لقَ اخ ِفوا عِ الْكاِ القِِْ في الوقو ال ي جوُِا هللا فرقانَا في مجر ال ار الطشر كل
ولقَ أراْ هللا  -سطُانِ  -أن يوِمُ

و( القُام

وأن يوِ الطشر ُُِ من بوَه أمو اَر عظاماَ . . .

أراْ أن يوِمُو اِ وَا أن أمور هونَ الوقوو أََور ُثْو َار مون أمور الْكواِ ال وي يخ ِفوون عُِْوا ذ فسوم
الفرقان

ومُواإ وو(

و( ال ق الجموان)ذ ذ

وأراْ أن يوِمُ أن هنا األمر الوظُ كنما ق ِ َِْر هللا وقَرَ فوي ُول خطووة وفوي َول َرُو

لُق وي مون و ارِوِ

أم اَر أراَْ فِ يكن لُ في هنا الكصر وما و ار َ من عظواِ األموور وَ وال قوَِْر وسووا ركاِموِ الصوْْرة وآفوارَ
المَْرة فمُِا من فول هللا وقَِْرَ ذ كنما أِاله يُِ ِال َسكاَ من ف ِِ

وأراْ أن ور ُ موَ الفوور ِوْن مووا أراْوَ هو ألنفسوُ موون الظفور بوالوْر ومووا أراَْ هللا لُو

ولِطشور َُِا موون

وراُِ من كفالَ الوْر ولقا الكفْر  .لْروا عِ مَ الطصر مَ ما ِْن كراْقُ بأنفسوُ وإراْة هللا ُِو ولُو مون
فر َُْر !
لقَ َِأَ السورة ِ سجْل سْالُ عن األنفوال وُُوان َكو هللا فُْوا ورْهوا كلو هللا والرسوول وْعووقُ كلو ققوو هللا
وإصوال َاَ ِْوكُ  -بووَما سوا َ أخالقُو فوي الكفول َموا يقوول عطواْة ِون الصوام
وياع الرسول وقنُْره بّللايمانُ وهنا مق

 -وْعووقُ كلو ياعو هللا

اَ ذ ورس لِمْمكْن صورة موَُو قجوم لُوا القِو إ يسوألونك عون

األنفال  .قلإاألنفال هلل والرسول ذ فواققوا هللا وأصوُِوا َاَ ِْوكم

وأيُوووا هللا ورسوولِ كن ُكو موْمكْن ذ كنموا
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المْمكووون الوون ن كَا َُوور هللا وجِ و

قِوووُُ

وإَا قِْ و

عِووُْ آياقووِ داْقُ و كيمان واَ وعِ و رُُ و

وُِووون ذ الوون ن

يقُمون الصالة ومما ردقكاه كفقون ذ أولئك ه المْمكون َقاَ لُ ْرجاَ عكَ رُُ ومْفرة ورد َر ). .
فو جوول ونُره بوأمره وقوَِْره ألنفسوُ وقوَِْر هللا لُو

وموَ موا رونوِ مون واقوع األرا وموَ قوَرة هللا مون

وراِِ ومن وراُِ إ ُما أخرجك رُك من ِْ ك بالُق وإن فر قوَا مون الموْمكْن لموارهون ذ يجاْلونوك فوي الُوق بووَ
ما قَْن ُأنما يساقون كل الموَ وه كظرون ذ وإَ يوَُ هللا كََ الطاِف ْن أنُا لم وقوْون أن رْر َاَ

الشووُ قموون لمو

المجرمون ذ ذ

و ر وَ هللا أن يُوق الُوق بكِماقوِ و قطوع ْاِور الموافر ن ذ لُُوق الُوق و ططول الطايول ولوو ُورَ

ف َُره بما أمَه بِ من الوون وما يسرَ لُ من الكصر وما قَرَ لُ بف وِِ مون األجورإ كَ قسو ْْثون رُكو
فاس جا

لم أني ممَُ بألم من المالِم مرْفْن ذ وما جوِِ هللا كال بشور

كال من عكَ هللا كن هللا عز ز َكُ ذ كَ يْشُك الكوا
و ونه

عوكم رجوز الشوُطان ولْورَُ عِو قِووُك و ثَو

فثَ وا الن ن آمكوا سألقي في قِو الن ن ُفوروا الرعو

ول طموئن بوِ قِووُك

وموا الكصور

أمك مكِ و كوزل عِوُك مون السوما موا لُطُورُ بوِ
بوِ األقوَا( ذ كَ ووَي رُوك كلو

فاضورُوا فوو األعكوا

بووأنُ قوواقوا هللا ورسووولِ وموون يشوواقق هللا ورسووولِ ف وّللان هللا قووَ َ الوقووا

المالِمو أنوي موكو

واضورُوا موكُ ُول ِكوان ذ َلوك

ذ َلم و فوونوقوَ وأن لِمووافر ن عوونا

الكار)ذ
وهكنا يم ي سُا السورة فوي هونا المجوال يسوجل أن المورُو بجمِ ُوا مون صوكع هللا وقوَِْرَ بقُاْقوِ وقوجُْوِ ذ
بوونِ ومََْ ذ بفوِِ وقَرَ ذ لِ وفي سَِِْ ذ ذ ومن ف قجر َ المقاقِْن اِ وَا مون األنفوال وققر ور أنُوا هلل ولِرسوول

ال ذ وُنلك يجرْه من ُل مطمع فُْوا ومون ُول مْوك
َ كَا رْها هللا عُِْ َان َلك َمكَا مكِ وف َ
جُاْه في سَِِْ خالصَا لِ وَََ ذ ذ ف رْ أمثال هنَ الكصو إ
(فِ قق ِوه ولمن هللا ق ُِ

وما رمْو

 -كَ رمْو

 -ولمون هللا رمو

سمُع عُِ ذ َلم وأن هللا موهن َُْ المافر ن)ذ
(واَُوروا كَ أنو قِْول مس

الطْطاَ لوِم قشكرون)ذ ذ

لُكوون

ولَِْوي الموْمكْن مكوِ ِوال َسوكَا كن هللا

ووفون فوي األرا قخوافون أن و خطفم الكوا

(واعِمووا أنموا ركمو مون قوي فوأن هلل خمسوِ ولِرسوول ولون القرُو والْ وام

فواواَ وأ وَُ ِكصورَ وردقمو مون

والمسواَْن واِون السوَْل ذ كن ُكو

آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان ذ وهللا عِ ُل قوي قوَ ر ذ كَ أنو بالووَوة الوَنُا
وه بالوَوة القصو  ,والرُ أسفل مكم ولو قواعَق الخ ِف في المُواْ ولمن لُق وي هللا أمو َار َوان مفوووالَ ذ
لُِْك من هِك عن ِْك و ُُا من َي عن ِْك وإن هللا لسمُع عُِ  .كَ ر كُ هللا في مكوامكقِْالَ  ,ولوو أراَُو
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َثْو اَر لفشوِ ول كوادع فوي األمور ولمون هللا سوِ
قِْالَ و قِِم في أعْكُ

كنوِ عِوُ ِوناَ الصوَور ذ وإَ ر كمووه كَا ال قْو فوي أعْوكم

لُق ي هللا أم اَر ُان مفووالَ  ,وإل هللا قرجع األمور)ذ ذ

وألن المورُ ُ -ل مورُو يخوضوُا المْمكوون  -مون صوكع هللا وقوَِْرَ ذ بقُاْقوِ وقوجُْوِ  .بوونوِ وموََْ ذ بفوِوِ
وقَرَ ذ لِ وفي سَِِْ ذ ق مرر الَعوة فوي السوورة كلو الثطواَ فُْوا والم وي موُوا واالسو وَاْ لُوا وااليمئكوان

كل قولي هللا فُْا والُنر من المووقاَ عكُا من ف ك األموال واألوالْ واالس مسواي باْاُِوا وعوَ( الخوروو لُوا
بطو َار ورِوا الكوا

ذ و وْمر رسوول هللا [

] ِ ُور ر الموْمكْن عُِْوا ذ ذ وقورْ أمثوال هونَ الكصوو

فوي ُِوان

هنَ الموانيإ

(يا أ ُا الن ن آمكوا كَا لقْو الون ن ُفوروا دَفوَا فوال قولووه األْبوار ذ ومون وولُ ومئون ِْورَ  -كال م ُرفوَا لق وال أو
م ُْ َاز كل فئ  -فقَ با بْ

من هللا ومأواَ جُك وُئل المصْر)ذ ذ

(يا أ ُا الن ن آمكوا اس جَْوا هلل ولِرسول كَا ْعاَ لما يُْوُك
قُشرون)ذ ذ

واعِمووا أن هللا يُوول ِوْن المور وقِطوِ وأنوِ كلُوِ

(يا أ ُا الن ن آمكوا ال قخونوا هللا والرسول وقخونوا أماناقم وأن قوِمون ذ واعِموا أنما أموالم وأوالُْو ف كو

وأن

هللا عكََ أجر عظُ )ذ
(يا أ ُا الن ن آمكوا كَا لقْ فئ فوافَ وا واَُوروا هللا ُثْو اَر لوِمو قفُِوون ذ وأيُوووا هللا ورسوولِ وال قكوادعوا ف فشوِوا
وقنه

ر ُك

واصَروا كن هللا مع الصاِر ن  .وال قمونوا ُالن ن خرجوا من ْياره بط اَر ورِوا الكوا

عن سَْل هللا  ,وهللا بما يومِون مَُُ)ذ ذ

و صوَون

(وأعَوا لُ ما اس طو من قوة ومن رُوا الخْول قرهَوون بوِ عوَو هللا وعوَوُ وآخور ن مون ْونُو ال قوِموونُ هللا
يوِمُ

وما قكفقوا من قي في سَْل هللا و

كلُك

وأن ال قظِمون)ذ ذ

يوا أ ُوا الكَوي َورا الموْمكْن عِو الق وال كن يكون موكم عشورون صواِرون يَِْووا مواِ ْن  ,وإن يكون موكم ماِو
يَِْوا الفاَ من الن ن ُفروا بأنُ قو( ال يفقُون ذ ذ ذ .

وفوي َاَ الوقو

الون ق مورر األوامور بال ثَْو

فوي المورُو

جوِ السوُا كلو قوضوُ مووال الوقْوَة وقومُقُوا ورْ

َل أمر وُل َكو وُول قوجُوِ كلُْوا ذ فوال قطقو األوامور موِقو فوي الفورا .كنموا قرقموز عِو َلوك األصول الواضو

الثاِ

الومْقإ

أ في مسأل األنفال ورْون كلو ققوو هللا والوجول عكوَ َُورَ وقوِوق اإليموان بطاعو هللا وياعو رسوولِإ يسوألونك
عن األنفال ذ قول األنفوال هلل والرسوول فواققوا هللا وأصوُِوا َاَ ِْوكم وأيُوووا هللا ورسوولِ كن ُكو موْمكْن ذ كنموا
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وُِوون ذ . .الون ن

المْمكوون الون ن كَا َُور هللا وجِو قِووُُ وإَا قِْو عِوُْ آياقوِ داْقُو كيمانواَ وعِو رُُو
يقُمون الصالة ومما ردقكاه كفقون أولئك ه المْمكون َقاَ لُ ْرجاَ عكَ رُُ ومْفرة ورد ُر ذ

وفي خطو المورُو ورْون كلو قوَر هللا وقوَِْرَ وقصور فِ لمراَُِوا جمُوواَإ كَ أنو بالووَوة الوَنُا وهو بالووَوة

القصو

والرُ

أسفل مكم

ولو قواعَق الخ ِف في المُواْ ولمن لُق ي هللا أم اَر ُان مفووالَ ذ ذ)ذ

و وفي أََافُا ون اِجُا رْون كل ُ,اْة هللا لُا ومََْ وعونِ فُْاإ فِو قق ِووه ولمون هللا قو ُِ
رمْ

ولمن هللا رم

وموا رمْو

كَ

ولَِْي المْمكْن مكِ ِال َسكاَ ذ ذ ذ)ذ ذ

ْ وفي األمر بالثطاَ فُْا رْون كل ما ر ََ هللا لُ ُِوا مون َُواة وإلو قَرقوِ عِو الُِْولو ِْوكُ وُوْن قِووُُ
واعِمووا أن

وإل قمفِِ ِكصر من وُل عُِوِإ يا أ ُوا الون ن آمكووا اسو جَْوا هلل ولِرسوول كَا ْعواَ لموا يُْوُك

هللا يُول ِْن المور وقِطوِ  ,وأنوِ كلُوِ قُشورون)ذ ذ يوا أ ُوا الون ن آمكووا كَا لقْو فئو فوافَ وا واَُوروا هللا َثْو اَر لوِمو

قفُِون)ذ ذ

ه وفي قَُ َ الَُ

من و ار المورُ يقررإ وقاقِوه َ

أن يكوون لوِ أسور َ و

ال قمون ف ك و كون الَ ن َِِ هلل)ذ ذ موا ُوان لكَوي

وثخن فوي األرا)ذ ذ وإَ يوووَُ هللا كَوَ الطواِف ْن أنُووا لمو

وقووْون أن رْوور َاَ

الشوُ قمون لمو و ر وَ هللا أن يُوق الُوق بكِماقوِ و قطوع ْاِور الموافر ن لُُوق الُوق و ططول الطايول ولوو ُورَ

المجرمون ). .

و وفوي قكظوُ الوالقواَ فوي المج موع المسوِ وُْكوِ وُوْن رْورَ مون المج موواَ األخور قَورد الوقْوَة قاعوَة لِ جموع
ولِ مْوز وقجووول القووُ الوقَْيو هوي ال ووي ققووَ( فووي الصوم أو قووْخر :كن الون ن آمكووا وهوواجروا وجاهووَوا بووأموالُ
وأنفسووُ فووي سووَْل هللا والوون ن آووا ونصووروا أولئووك بو ووُ أولُووا بووور والوون ن آمكووا ولو ُوواجروا مووا لمو موون
وال ُ من قي َ

ُاجروا وإن اس كصروُ فوي الوَ ن فوِوُك الكصور  -كال عِو قوو( ِْوكم وُْوكُ مْثوا ,

وهللا بمووا قومِووون بصووْر ذ والوون ن ُفووروا بو ووُ أولُووا بووور كال قفوِوووَ قموون ف ك و فووي األرا وفسوواْ َُْوور ذ
والن ن آمكوا وهاجروا وجاهوَوا فوي سوَْل هللا والون ن آووا ونصوروا أولئوك هو المْمكوون َقواَ لُو مْفورة ورد ُور ذ

والن ن آمكوا من بووَ وهواجروا وجاهوَوا موكو فأولئوك موكم وأولووا األرَوا( بو وُ أولو ِوطور فوي ُ وا

هللا كن

هللا بكل قي عُِ ذ ذ
و َوورد فووي سووُا السووورة بصووف خاص و  -كلو جان و

خووَ الوقْووَة  -خووَ آخوور هووو خووَ الجُوواْ

اإليمانُ و والُرُُ و ذ وقجر ووََ ُوونلك موون ُوول قوواِط قخصووُ

وإعطوواؤَ مَر ارقووِ الناقُ و الوُِووا ال ووي كطِووق ُِووا

المجاهَون في فق ويمأنْك واس وال كل آخر الزمان  . .والسورة بجمِ ُوا ق
الكصو

وُُووان ُ,م ووِ

في هنا ال ور ف  ,ونَ قفصُِْا كل موضوِ عكَ مواجُ الكصو

ومن هونا اإليُوا ذ فكم فوي ِوطور
إ
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(يوا أ ُوا الون ن آمكووا كَا لقْو الون ن ُفوروا دَفواَ فووال قولووه األْبوار ذ ومون ووولُ
م ُْ اَز كل فئ فقَ با بْ

(كن قر الَوا

من هللا ومأواَ جُك وُئل المصْر)ذ

ومئون ِْورَ كال م ُرفواَ لق ووال أو

عكَ هللا الن ن ُفروا فُ ال ْمكوون ذ الون ن عاهوََ موكُ فو كق وون عُوَه فوي ُول مورة وهو

ال قون ذ فّللاما قثقفكُ في الُر فشرْ ُِ من خِفُ لوُِ نُرون ).

(وأعَوا لُ ما اس طو من قوة ومن رُا الخْل قرهَون بِ عَو هللا وعَوُ
يوِمُ

وما قكفقوا من قي في سَْل هللا و كلُك  ,وأن ال قظِمون)ذ ذ

وآخر ن من ْونُو ال قوِموونُ هللا

(يوا أ ُوا الكَوي َورا الموْمكْن عِو الق وال كن يكون موكم عشورون صواِرون يَِْووا مئ وْن  ,وإن يكون موكم مئو
يَِْوا ألفاَ من الن ن ُفروا بأنُ قو( ال يفقُون ذ ذ

(موا ُوان لكَوي أن يكوون لوِ أسور َ و

وثخن فوي األرا قر وَون عورا الوَنُا وهللا ر وَ اآلخورة  .وهللا عز ووز

َكُ )ذ ذ
(والوون ن آمك ووا وهوواجروا وجاهووَوا فووي سووَْل هللا والوون ن آووا ونصووروا أولئووك ه و المْمكووون َق وَا لُ و مْف ورة ورد
َر )ذ ذ

وأخْو َار فوّللان السوورة قوكظ ارقطايواَ الجماعو المسوِم عِو أسوا

الوقْوَة ُموا أسوِفكا ; وُُوان األَكوا( ال وي ق وامول

ُِا مع رْرها من الجماعاَ األخر في الُر والسِ  -كل هونَ الف ورة ال وي نزلو

والمواهووَاَ وق ووع خطوي وَا أصووِْ

فُْوا السوورة  -وأَكوا( الْكواِ

فووي قكظووُ قِووك الووروابَ وهوونَ األَكووا( فووي مثوول هوونَ الكصووو

الواضووُ

المَُْةإ

(يسألونك عن األنفال ذ ذ قل األنفال هلل والرسول)ذ ذ
(يوا أ ُوا الوون ن آمكووا كَا لقْو الون ن ُفوروا دَفواَ فوال قولوووه األْبوار ومون وولُ
م ُْ َاز كل فئ فقَ با بْ

من هللا ومأواَ جُك وُئل المصْر)ذ ذ

ومئون ِْورَ كال م ُرفواَ لق ووال أو

(يووا أ ُووا الوون ن آمك ووا أيُو ووا هللا ورسووولِ وال قول ووا عكووِ وأن و قسووموون ذ وال قمون ووا َالوون ن قالواإسووموكا وه و ال
يسموون)ذ ذ

(يا أ ُا الن ن آمكوا اس جَْوا هلل ولِرسول كَا ْعاَ لما يُْوُك
قُشرون)ذ

واعِمووا أن هللا يُوول ِوْن المور وقِطوِ وأنوِ كلُوِ

(يا أ ُا الن ن آمكوا ال قخونوا هللا والرسول وقخونوا أماناقم وأن قوِمون)ذ ذ
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( قول لِون ن ُفورواإكن ك ُووا يْفور لُو موا قوَ سوِم وإن يوووْوا فقوَ م و
ف ك و كون الَ ن ُِِ هلل فّللان ان ُوا فّللان هللا بما يومِون بصْر ). .

سوك األولوْن  .وقواقِوه َ و ال قموون

(واعِموا أنما ركم من قي فأن هلل خمسِ ولِرسول ولن القرُ والْ ام والمساَْن واِن السَْل)ذ ذ
(يا أ ُا الن ن آمكوا كَا لقْ فئو فوافَ وا واَُوروا هللا ُثْو َار لوِمو قفُِوون  .وأيُوووا هللا ورسوولِ وال قكوادعوا ف فشوِوا
وقنه

ر ُك

واصَروا كن هللا موع الصواِر ن  .وال قمونووا ُالون ن خرجووا مون ْيواره بطو َار ورِوا الكوا

عن سَْل هللا  ,وهللا بما يومِون مَُُ)ذ ذ

(كن قر الَوا

و صوَون

عكَ هللا الن ن ُفروا فُ ال ْمكون ذ الن ن عاهََ مكُ فو كق وون عُوَه فوي ُول مورة وهو ال

قون ذ فّللاما قثقفكُ في الُر فشرْ ُِو مون خِفُو لوُِو ونُرون  .وإموا قخوافن مون قوو( خُانو فانَون كلوُْ عِو

سوا

كن هللا ال يُ

الخواِكْن  .وال يُسوَن الون ن ُفوروا سوطقوا كنُو ال يوجوزون ذ وأعوَوا لُو موا اسو طو مون

قووة ومون رُوا الخْول قرهَوون بوِ عوَو هللا وعوَوُ
قوي فوي سوَْل هللا وو

وآخور ن مون ْونُو ال قوِموونُ هللا يوِمُو  ,وموا قكفقووا مون

كلوُك وأنو ال قظِموون ذ وإن جكُووا لِسوِ فواجك لُوا وقوُول عِو هللا كنوِ هوو السومُع

الوُِ ذ وإن ر َوا أن يخَعوي فّللان َسطك هللا هو الن أ َي ِكصرَ وُالمْمكْن ذ ذ ذ)ذ ذ ذ
(يوا أ ُوا الكَوي َسوطك هللا ومون اقطووك مون الموْمكْن ذ يوا أ ُوا الكَوي َورا الموْمكْن عِو

الق وال كن يكون موكم

عشرون صاِرون يَِْوا ماِ ْن وإن يكن مكم ماِ يَِْوا ألفَا من الن ن ُفروا بأنُ قوو( ال يفقُوون ذ اآلن خفوم

هللا عكم وعِ أن يُك ضوفَا  ,فّللان يكن مكم ماِ صاِرة يَِْوا ماِ ْن وإن يكن مكم ألم يَِْوا ألفوْن بوّللاَن هللا

وهللا مع الصاِر ن)ذ ذ

(ما ُان لكَي أن يكون لِ أسر َ

ثخن في األرا قر َون عرا الَنُا وهللا ر وَ اآلخورة والُِوز وز َكوُ ذ

ال يْطوَا واققووا هللا كن هللا رفووور
لووال ُ ووا مون هللا سووَق لمسوك يُمووا أخونق عونا عظووُ ذ فمِووا ممووا ركمو َووال َ
رَُ ذ يا أ ُا الكَي قل لمن في أ َيك من األسر إكن يوِ هللا في قِوُك خْ اَر ْقم خْ اَر مموا أخون موكم و ْفور
لم وهللا رفور رَُ ذ وإن ر َوا خُان ك فقَ خانوا هللا من قَل فأمكن مكُ وهللا عُِ َكُ )ذ

كن الن ن آمكوا وهاجروا وجاهَوا بأموالُ وأنفسُ فوي سوَْل هللا والون ن آووا ونصوروا أولئوك بو وُ أولُوا بوور
والن ن آمكوا ول ُاجروا مالم مون وال و ُ مون قوي َ و

 -كال عِو قوو( ِْوكم وُْوكُ مْثوا

ُواجروا وإن اس كصوروُ فوي الوَ ن فوِوُك الكصور

 -وهللا بموا قومِوون بصوْر ذ والون ن َفوروا بو وُ أولُوا بوور كال قفوِووَ

قمون ف كو فوي األرا وفسواْ َُْور ذ والون ن آمكووا وهواجروا وجاهوَوا فوي سوَْل هللا والون ن آووا ونصوروا  ,أولئوك هو
المْمكون َقَا لُ مْفرة ورد ُر ذ والن ن آمكوا من بوَ وهاجروا وجاهَوا موكو فأولئوك موكم
بو ُ أول ِطور في ُ ا

هللا كن هللا بكل قي عُِ ذ ذ

This file was downloaded from QuranicThought.com

وأولووا األرَوا(

هنا مجمل لخطو السورة الرُِسُ ذ ذ فّللاَا ُان

السورة بجمِ ُا كنما نزل

فوي روزوة ِوَر  ,وفوي ال وقْو

عُِْوا

فّللانكا نَري من هنا يرفاَ من مكُ القرآن في قرُُو الجماعو المسوِم وإعوَاْها لقُواْة الطشور وجانطوَا مون نظورة
هنا الَ ن كل َقُق ما يجر في األرا وفي َُاة الطشر مما يقو( مكِ قصور صُُ لُنَ الُقُق إلقَ ُانو

هونَ الْوزوة هوي أول وقوو َُْورة لقوي فُْوا المسوِمون أعوَا ه موون المشورُْن فُزمووه قِوك الُز مو المَْورة ذ ذ
ولمن المسِمْن لو يكونووا قوَ خرجووا لُونَ الْايو ذ ذ لقوَ ُوانوا كنموا خرجووا لُأخونوا الطر وق عِو قافِو قور ع الون ن
أخرجوا المُاجر ن من ْياره وأموالُ ! فأراْ هللا لِوصط المسِم رْور موا أراَْ لكفسوُا مون الْكُمو ذ ذ أراْ لُوا

أن قكفِ
هللا [

مكُوا القافِو وأن قِقو عوَوها مون ع واة قور ع الون ن جموَوا الوَعوة فوي مكو
] بوَما ِِْوا بأصُابِ الن ن قابووَ عِ الَُ راي ال ون

ومكوروا مكوره لق ول رسوول

وال كمْل واألَ ذ ذ

لقَ أراْ هللا سطُانِ أن قمون هنَ الوقو فرقاناَ ِْن الُق والطايل وفرقاناَ في خوَ سوْر ال وار اإلسوالمي ذ ومون

فو فرقانواَ فووي خوَ سووْر ال ووار اإلنسوواني ذ ذ وأراْ أن يظُوور فُْووا اآلموواْ الطوْووَة ِووْن قووَِْر الطشوور ألنفسووُ يُمووا
يُسَونِ الخْر لُ ذ وقَِْر ر الطشر لُ ولو ُرهوَ في أول األمر ذ ُما أراْ أن ق وِ الوصط المْمك عوامول
الكصر وعوامل الُز م
وق وومك
ق ومك

وق ِقاها مطاقرة من َ رُُا وولُْا وهي في مَْان المورُ وأما( مشاهَها ذ

السووورة ال وجُْوواَ الموَُ و كل و هوونَ المووواني المَْ ورة وإل و هوونَ الُقوواِق ال ووخم
المثْور مون ْسو ور السوِ والُور

والْكواِ واألسور

الُز م ذ ُُِا مصور في أسِو ال وجُوِ المرُوي  ,الون

والمواهوَاَ والموافْوق وعوامول الكصور وعوامول

كشو ال صوور االع قواْ

واألََر في الكشا اإلنساني  . .وهنَ هي سم المكُ القرآني في عرا األََا
فو كنُوا ق ومك

مشواهَ مون الموقوو

الخطْ ورة ذ ُمووا

ومشواهَ مون َرُواَ الكفوو

و جوِوِ هوو المُوري األول

وقوجُُْا ذ

قَول المورُو وفوي فكاياهوا وُووَما ذ ذ مشواهَ

َُ قوَْ كل المشاعر وقع المورُ وصورها وسماقُا ُأن قار القرآن راها فْ جاو موُا قجاوَُا عمُقَا ذ
] وَُواة أصوُابِ فوي مكو

واسو طرْ السوُا أَُانوَا كلو صوور مون َُواة الرسوول [
األرا يخووافون أن و خطفُ الكووا ذ َلووك لْوونُروا ف وول هللا عِووُْ فووي سوواع
سْكصورون ِكصور هللا وُُونا الوَ ن الون آفوروَ عِو

رسول هللا [

وهو قِو مس

ووفون فوي

الكصوور و وِم ووا أنُ و كنمووا

الموال والُُواة ذ وإلو صوور مون َُاةالمشوورُْن قَول هجورة

] وُوَها ذ وإل أمثِ من مصواِر الموافر ن مون قَول ُوَأ

آل فرعوون والون ن مون قوَُِ

ل قر ور

سك هللا ال ي ال ق خِم في االن صار ألولُاِِ وال َمْر عِ أعَاِِ ذ
هنَ موضوعاَ السورة ومالمُُا  -وهي وََة واََة  -وإن ُكا سوكج ز فوي هونا الجوز بشوطر مكُوا ذ فو قجوي
بقْ ُا في الجز الواقر بّللاَن هللا قوال ذ ذ
فكم في ُِنا القَر في ال ور ف المجمل ُِا ونك قل كل مواجُ الكصو
الوََة األول إ 29 - 1الموضو إمشاهَ وْرو

القرآنُ في سُاقُا ذ ذ

من رزوة َِر
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بس هللا الرَمن الرَُ
مقَمو الوَوَة موضوو هوونا الوَر األول فوي السوورة  ,هووو ُِوان َكو هللا فوي األنفووال ذ ذ المْوان ال وي يْكمُووا

المسِمون في جُاْه في سَْل هللا ذ ذ بوَ ما فار ِْن أهل َِر من الجَال َول ققسُمُا ذ فرْه هللا كل َكمِ
فُْا ُما رْه كل ققواَ وياع ِ وياع رسولِ واس جاش في قِوُُ وجَان اإليمان وال قو ذ
ف أخن نُره بما أراْوا ألنفسُ مون الوْور والْكُمو
وهو قِ و ال عووَْ لُووا وال عووَة

يسو قون مكوِ و ْ سوِون و ثَو

وموا أراَْ هللا لُو مون الكصور والووزة ذ وُُفسوارَ المورُو

وأعووَاؤه َثورة فووي الرجووال والو وواْ ذ وُُووف فَو ُ بمووَْ موون المالِم و
األرا قُو

أقوَامُ فوال قسوو فوي الرموال وُالكووا

السكْك وااليمئكان ذ وُُف ألق في قِو أعَاُِ الرع

يْشواه يُسوك

يق ل وهو الن
فو

عِوُْ

وأنزل ُِ قَ َ الوقا .

ومن ف يأمر المْمكْن أن ثَ وا في ُل ق ال مُما خْل كلُْ في أول األمر من قووة أعوَاُِ
رمي وهو الن

وُووالمطر

فوّللان هللا هوو الون

َِر وإن ه كال س ار لقَر هللا وقَرقِ يفول ُِ ما يشا ذ ذ

يسووخر موون المشوورُْن الوون ن ُووانوا قَوول الموقو و يس و ف ُون يُطَِووون أن قووَور الووَاِرة عِ و أضوول الفوور قْن

وأقطوُما لِرَ

يُقول لُ إ كن قس ف ُوا فقَ جا َ الف

).

و ُنر المْمكْن أن شَُوا بالمكافقْن الن ن يسموون ولمكُ ال يسموون ألنُ ال يس جَْون !
و ك ُوي الوَر ِكوَا اَ م موررة لِون ن آمكووا ذ لُسو جَْوا هللا ولِرسوول كَا ْعواه لموا يُْوُْ  -ولوو خْول كلوُْ أنوِ
الموووَ والق وول  -ولْوونُره ُُووف ُووانوا قِووْالَ مس

وووفْن يخووافون أن و خطفُ الكووا

فوواواه وأ ووَه ِكص ورَ

ولُوَه أن يجول لُ فرقاناَ في قِوُُ وفي َرُ ُ كن ه اققوَ ذ َلك كل قمفْر السْئاَ ورفران الوننو
ك ظره من ف ل هللا الن ق

وموا

ا ل ْونِ الْكاِ واألنفال ذ ذ

الَر األولإ 4 - 1األنفال وصفاَ المْمكْن الصاْقْن
(يسووألونك عوون األنفووال ذ قلإاألنفووال هلل والرسووول فوواققوا هللا وأصووُِوا َاَ ِْووكم  ,وأيُوووا هللا ورسووولِ كن ُك و

مووْمكْن كنمووا المْمكووون الوون ن كَا َُوور هللا وجِ و قِوووُُ  ,وإَا قِْ و عِووُْ آياقووِ داْقُ و كيمان وَا وعِ و رُُ و
وُِون ذ الن ن يقُمون الصالة  ,ومما ردقكاه كفقون ذ أولئك ه المْمكون َقاَ لُ ْرجواَ عكوَ رُُو ومْفورة

ورد ُر )ذ ذ

َُرنا من قَل في ال ور ف اإلجمالي بالسورة جانطَا من الرواياَ ال وي ورَْ عون نوزول هونَ اآليواَ ذ ون وُف هكوا
كلُْا بور الرواياَ د اْة فوي اس ُ وار الجوو الون نزلو

يُوِ السوورة جمِو

والون نزلو
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يُوِ اآليواَ الخاصو

بالْكاِ واألنفال ِوجِ خا

واس ُ ار المالم الواقيُ لِجماع المسِم فوي أول وقوو َُْورة بووَ ُ,وا( الَولو

المسِم في المَ ك .
قال اِن ُثْر في ال فسوْرإرو أِوو ْاوْ والكسواِي واِون جر ور واِون مرْو وِ  -والِفو ,لوِ  -واِون َطوان والُواَ مون
ير عن ْاوْ ِن أِي هكَ عن عكرم عون اِون عطوا

قالإلموا َوان وو( ِوَر قوال رسوول هللا [

َونا وُونا فِوِ ُونا وُونا " ذ ف سوار فوي َلوك قوطان القوو( وُقوي الشوْو قُو

يطَِوون الون جوول لُوا  ,فقوال الشوْو إال قسو أفروا عِْكوا فّللانوا ُكوا رْا لمو

]إ" مون صوكع

ال اريواَ ذ فِموا ُانو

المْوان جوا وا

لوو انمشوف لفئو كلْكوا  .ف كوادعوا

فأنزل هللا قوال إ يسألونك عون األنفوال)ذ ذ ذ كلو قولوِإ وأيُوووا هللا ورسوولِ كن ُكو موْمكْن)ذ ذ وقوال الثوور

عن المَِي عن أِي صال

عن اِن عطا

قال:لما ُوان وو( ِوَر قوال رسوول هللا [

]إ" مون ق ول ق وْالَ فِوِ

َنا وُنا ومن أقو بأسوْر فِوِ ُونا وُونا " ذ فجوا أِوو الُسوْر بأسوْر ن فقالإيوا رسوول هللا  -صوِ هللا عُِوك -
أنو

وعوَقكا ذ فقوا( سووَ ِون عطواْة فقالإيوا رسوول هللا كنوك لوو أعطْو

هوْال لو

َوق ألصوُابك قوي

وإنوِ لو

يمكوكا من هنا دهاْة في األجر وال جوَن عون الووَو وإنموا قمكوا هونا المقوا( مُافظو عُِوك مخافو أن يوأقوي مون
وراِك ذ ف شاجروا ونزل القرآن( :يسألونك عن األنفال قلإاألنفال هلل والرسول)ذ ذ ذ قالإونزل القرآنإ

وكم ْ ِفَئو ُ ُم ْ َق ْوْئَا َوَل ْوو ََثُ َور َْ َوأ َّ
َن
ِكن قس فِ ُوا فقَ جا َ الف وإِن قك ُوا فُو خْور َّلمو وإِن قوووْوا نووَ ولون قِْك
وي َع ُ
َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
للا مع اْلمْ ِمِكْن  )19يا أَ َّ ِ
ونووْا َُ َّال ِون َن
للا َوَرُسووَل ُِ َوالَ قََوَّل ْووا َع ْك ُوِ َوأَنو ُ ْ قَ ْس َوم ُوو َن َ )20والَ قَ ُم ُ
هَ َ َ ُ ْ َ
ُوووْا ه َ
آم ُكووْا أَي ُ
َ َ
ُُّا الن َن َ
ِ
َقالُوا َس ِم ْوَكا َو ُه ْ الَ َي ْس َم ُوو َن ِ )21ك َّن َق َّر َّ
الص ُّ اْل ُط ْم ُ َّال ِن َن الَ َي ْو ِقُِو َن )22
للاِ ُّ
الَ َوا هِ ع َكَ ه
(واعِموا أنما ركم من قي فأن هلل خمسِ)ذ ذ ذ كل آخر اآلي ذ ذ ذ
ورو اإلما( أَمَ قالإََفكا أِو مواو
ِن أِي وقا

َا المثُف ذ فأقْ

َوَفكا أِوو كسوُق الشوْطاني عون مُموَ ِون عَْوَهللا الثقفوي ذ عون سووَ

قالإلما ُان و( َِر وق ل أخي عمْر ق ِ
بِ الكَي [

] فقال ":اَه

سوَْ ِون الووا

فايرَوِ فوي القوطر " قالإفرجوو

ق ول أخوي وأخون سوَِي  .قالإفموا جواودَ كال يسوْ ار َ و نزلو

وأخونَ سوُفِ ذ وُوان يسوم

وُوي موا ال يوِموِ كال هللا مون

سوورة األنفوال فقوال لوي رسوول هللا [

] " اَهو

فخن سِطك " ذ
وقال اإلما( أَمَ أي واَإََفكا أسووْ ِون عوامر أخَرنوا أِوو بكور عون عاصو ِون أِوي الكجووْ  ,عون مصوو
سووَ عون سووَ ِون مالوك قالإقِو

يوا رسوول هللا قوَ قوفاني هللا الْوو( مون المشورُْن فُو

فقالإ" كن هنا السوُف ال لوك وال لوي ضووِ "  .قالإفوضوو ِ فو رجوو

اِون

لوي هونا السوُف ذ

فقِ إعسو أن يوطوي هونا السوُف مون
قالإ" ُكو

ال َِي ِالِي ذ قالإفّللاَا رجل َعوني من وراِي ذ قالإقِ إقَ أنزل هللا في قْئَا
ه
ولوُل هوو لوي وإنوِ قوَ وهو لوي فُوو لوك " ذ قوالإوأنزل هللا هونَ اآليو إ يسوألونك عون األنفوال  ,قول األنفوال هلل
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سوأل كي السوُف

والرسووول)ذ ذ [ ورواَ أِووو ْاوْ وال رموون والكسوواِي موون يوور

عوون أِووي بكوور ِوون عُوواش بووِ وقووال ال رمن إَسوون

صُُ ذ ]
فُنَ الرواياَ قصور لكا الجو الن قكزل
في الْكاِ

يُِ آيواَ األنفوال ذ ذ ولقوَ وَهع اإلنسوان َوْن ور أهول ِوَر مِموون

وه كما من المُاجر ن السابقْن الن ن قرُوا و ار ه َل قوي

ال ِووون

وهواجروا كلو هللا بوقْوَقُ

عِ قي من أعراا هونَ الُُواة الوَنُا ; وإموا مون األنصوار الون ن آووا المُواجر ن وقوارُوه ْيواره وأمووالُ

ال طخِوون بشوي مون أعوراا هونَ الُُواة الوَنُا أو ُموا قوال فوُْ رُُو إ يَُوون مون هواجر كلوُْ وال يجوَون فوي

صوَوره َاجو مموا أوقووا و وْفرون عِو أنفسوُ ولووو ُوان ُِو خصاصو ). .ولمككوا نجووَ بوور ال فسووْر لُوونَ
الظاهرة في الروايواَ نفسوُا ذ لقوَ ُانو األنفوال مرقططو فوي الوقو
قوُاْة عِو َسون الوَال ; وُوان الكوا
سطُانِ وقوال

وُانو

َاقوِ بُسون الوَال فوي المورُو

 -ومئون َ -ر صوْن عِو هونَ الشوُاْة مون رسوول هللا [

في أول وقو يشفي فُْا صَوره من المشرُْن ذ ذ ولقَ رط هنا الُور

ِونلك

] ومون هللا
ورِو

عِو أمور

َُره هللا سطُانِ بِ ورْه كلُِ ذ ذ َلك هوو ضورورة السوماَ يُموا ِْوكُ
آخر نسُِ من قمِموا في األنفال َ
ه
في ال وامل والصال ِْن قِوُُ في المشاعر َ أَسوا َلوك فوي مثول موا قالوِ عطواْة ِون الصوام  -رضوي
هللا عكوِ -إ" فْكوا  -أصوُا
فجوِِ كل رسول هللا [

ِوَر  -نزلو

َوْن اخ ِفكوا فوي الكفول وسوا َ يُوِ أخالقكوا فكزعوِ هللا مون أ وَ كا ,

]ذذ"ذ

ولقَ أخنه هللا سطُانِ بال رُُ الرُانُو قووالَ وعموالَ ذ نوز أمور األنفوال ُِوِ موكُ ورَْ كلو رسوول هللا [
أنزل َكمِ في قسم الْكاِ بجمِ ُا فِ يوَ األمر َقاَ لُ

يقسمِ رسول هللا ِْكُ َما عِمِ رُوِ ذ ذ ذ وإلو جانو

] َو

كادعون عُِوِ كنموا أصوط ف والَ مون هللا عِوُْ

اإلجو ار الومِوي ال رُوو ُوان ال وجُوِ المسو طرْ الطو ول ,

الن َِأ ُِنَ اآلياَ واس طرْ يُما قالها ُنلك ذ
(يسوألونك عون األنفوال ذ قلإاألنفوال هلل والرسوول ذ فواققوا هللا وأصوُِوا َاَ ِْوكم  ,وأيُوووا هللا ورسوولِ كن ُكو
مْمكْن)ذ ذ
لقوَ َوان الُ وا

لُونَ القِوو ال وي قكادعو

بأسرار القِو ذ ذ كنِ ال رْ القِ

عِو األنفوال هوو الُ وا

ِ قوو هللا ذ ذ وسوطُان خوالق القِوو الوِوُ

الطشر عن الشوور بأعراا الُُاة الَنُا والكو از عُِْوا  -وإن ُانُونا الكو از

م ِطساَ هكا بموك الشُاْة بُسن الَال  -كال اس جاق الشوور ِ قو هللا وخوفِ وقِمل رضاَ فوي الوَنُا واألخور

والِل يخشو ر وطِ و و ِمل رضواَ  ,ال يمِوك أن و خِص مون فقِو األعوراا وال يمِوك أن
ذ ذ كن قِطَاال وِق ب ه
ر قاع َار باالنطال

كن ال قو دما( هنَ القِو الن يمكن أن ققاْ مكوِ ياِوو َلولو فوي يسور وفوي هوواْة  . .وُُونا الزموا( يقووْ القورآن
هنَ القِو كل كصال َاَ ِْكُاإ
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(فاققوا هللا وأصُِوا َاَ ِْكم )ذ ذ
للا ورسولِإ
وُُنا الزما( يقوْها كل ياع ه
للا ورسولِ)ذ
(وأيُووا ه
وأول الطاعو هكووا ياع ووِ فووي َكمووِ الوون ق وواَ فووي األنفووال ذ فقووَ خرجو
اإليال

وارقََ مِمْ ُا اِ َا

للا
كال أن يس سووِموا فُْووا لُك و ه
ومشاعره و صفوا قِوُُ بو

موون أن قمووون ألَووَ موون الْوزاة عِو

للا والرسوول ذ فموا عِو الون ن آمكووا
هلِل والرسول فان ُ َق ال صر فُْا كل ه
للا يْط و قِوووُُ ارضووُ نفوسووُ وإال أن يصووُِوا عالِقُ و
وقس و رسووول ه
ُ لطو ُ ذ ذ َلكإ

(كن ُك مْمكْن)ذ ذ
للا
فال َِ لييمان من صوورة عمُِو واقيُو ذ جِو فُْوا لْثَو وجووَْ و ورج عون َقُق وِ  .وُموا قوال رسوول ه
] -إ" لُل اإليمان بال مكي وال بال ُِي ولمن هو ما وقر في القِ وصَقِ الومل " ذ ومن فو ورْ مثول
[]  -ول ور وف اإليموان وقَُ وََ

للا [ -
هنا ال وقْ ُثْ َار في القرآن ل قر ر هنا الموك الن يقررَ قوول رسوول ه
وإخراجِ من أن يكون ُِم ققال بالِسان أو قمكَُا ال واقيُ لِ في عال الومل والواقع .
ف يوق

ِ قر ر صفاَ اإليمان "الُق" ُما ر ََ ر هنا الَ ن لَُُْ لُ ما يوكُِ قولِ قوال إ

( كن ُك مْمكْن)ذ ذ فُا هو َا اإليمان الن

ر ََ مكُ ر هنا الَ نإ
وُِووون ذ

للا وجِو قِوووُُ وإَا قِْو عِووُْ آياقوِ داْقُو كيمانوَا  ,وعِو رُُو
(كنموا المْمكووون الون ن كَا َُوور ه
الوون ن يقُمووون الصووالة وممووا ردقكوواه كفقووون ذ أولئووك ه و المْمكووون َق واَ لُ و ْرجوواَ عكووَ رُُ و ومْف ورة ورد
َر )ذ ذ

كن ال وَْوور القرآنووي ْقْووق فووي ِكاِووِ الِفظووي لْووَل ْالل و ُْ,ق و عِ و مَلولووِ الموكووو ذ وفووي اليطووارة هكووا قصوور
ِِف,إ كنما)ذ ولُل هكالك مَرر ل أو ِِ  -ويُِ هونا الجوز( الوَقْق  -لُقوالإكن المقصووْ هوو "اإليموان المامول" فِوو
للا  -سووطُانِ  -أن يقووول هوونا لقالووِ  .كنمووا هووو قوَْوور مُووَْ ْقْووق الَاللو ذ كن هوْال الوون ن هوونَ صووفاقُ
قووا ه
وأعموالُ ومشواعره هو المْمكوون ذ فْْوره ممون لوُل لوِ هونَ الصوفاَ بجمِ ُوا لُسووا بوالمْمكْن ذ وال وُْوَ فوي

ال ذ ذ
آخوور اآليوواَإ أولئووك ه و المْمكووون َقووا)يقرر هوونَ الُقُق و ذ فْْوور المووْمكْن(َقووا)ال يكونووون مووْمكْن أص و َ

وللا يقولإ فماَا بوَ الُق كال ال الل)ذ فما لو يكون َقوَا فُوو ال والل
وال وَْراَ القرآنُ يفسر بو ُا بو ا ذ ه
ذ ولوُل المقاِول لوصومإ المْمكوون َقواَ)هو المْمكوون كيمانواَ رْور ُامول وال يجوود أن يصوط ال وَْور الق آرنوي
الَقْق عرض لمثل هنَ ال أو الَ الممُو لمل قصور ولمل قوَْر

This file was downloaded from QuranicThought.com

لنلك َان السِم يورفون من هنَ اآلياَ أن من ل يجَ في نفسِ وعمِوِ هونَ الصوفاَ لو يجوَ اإليموان ولو يكون
فوي قولوِإ كنموا المْمكوون الون ن

ال ذ ذ جا في قفسْر اِن ُثْرإقوال عِوي اِون يُِو عون اِون عطوا
مْمكاَ أص َ
للا عكووَ أْا فراِ ووِ وال ْمكووون
للا وجِ و قِوووُُ )" قووال:المكووافقونإال ووَخل قِوووُُ قووي موون َُوور ه
كَا َُوور ه
للا وال وُِون وال يصِون كَا راِوا [ أ عون أعوْن الكوا ] وال وْْون دُواة أمووالُ ذ فوأخَر
بشي من آياَ ه
للا وجِو و
للا الم ووْمكْن فق ووال( :كنم ووا المْمك ووون ال وون ن كَا َُ وور ه
للا قو ووال أنُو و لُسو ووا بم ووْمكْن ذ فو و وص ووم ه
ه
قِوُُ )فوأْوا فراِ وِ ذ وإَا قِْو عِوُْ آياقوِ داْقُو كيمانواَ)يقولإداْقُ قصوَيقاَ وعِو رُُو وُِون)يقوولإال
رجون رْرَ" ذ

وسوكر مون يَُوو هوونَ الصوفاَ أنووِ ال يمكون أن يقووو( ِوَونُا اإليمووان أصوالَ وأن األمور فُْوا لووُل أمور ُمووال
اإليمان أو نقصِ كنما هو أمر وجوْ اإليمان أو عَمِ ذ

للا وجِ
(كنما المْمكون الن ن كَا َُر ه

قِوُُ )ذ ذ ذ

بالِل فوي أمور أو نُوي ; يُْشواَ جاللوِ وقكو فر يُوِ
كنُا االرقواق الوجَانُ ال ي قك ا القِ المْمن َْن نُر ه
للا ومُاِ وِ كلو جانو ققصوْرَ هوو وَنطوِ فْكطوو كلو الومول والطاعو ذ ذ ذ أو هوي
مخاف وِ و مثول عظمو ه
عون قووُر ِوون

للا ِون عثمووان ِون خثووُ
للا عكُوا  -يُمووا رواَ الثووور عون عَووَ ه
َموا قالو أ( الوَرْا  -رضووي ه
عون أ( الوَرْا قالو إ" الوجول فوي القِو ُواَ ار السووف أموا قجوَ لوِ قشوور رة قوالِِ:و ذ قالو إكَا
َوقو
للا عكَ َلك ذ فّللان الَعا نه
وجََ َلك فاْ ه

كنُا َال كال القِ

َلك " ذ ذ

مكُا أمر يُ او كل الَعا لُس ر مكُا و قر وهي الُال ال وي يجوَها القِو

الموْمن َوْن

نُر بالِل في صَْ أمر أو نُي يُأقمر موُا و ك ُي َما ر َ هللا وجال وققو هلل ذ
(وإَا قِْ

عُِْ آياقِ داْقُ كيمانَا)ذ

والقِ الموْمن يجوَ فوي آيواَ هونا القورآن موا ز وََ كيمانوَا وموا ك ُوي بوِ كلو االيمئكوان  . .كن هونا القورآن وامول
مع القِ

الطشر ِال وساي

وال يُول ِْكِ وُْكِ قوي كال المفور الون يُجطوِ عون القِو

فّللاَا رفع هنا الُجا باإليمان وجوَ القِو

و ُجو

القِو

عكوِ

َوالوة هونا القورآن ووجوَ فوي كيقاعاقوِ الم موررة د واْة فوي اإليموان قَِو

كلو االيمئكوان ذ ذ وُموا أن كيقاعواَ القورآن عِو القِو

الموْمن قز وََ كيمانواَ فوّللان القِو

الموْمن هوو الون

وَري

هنَ اإليقاعاَ ال ي قز ََ كيمانَا ذ ذ لنلك مرر فوي القورآن ققر ور هونَ الُقُقو فوي أمثوال قولوِ قووال إ كن فوي َلوك
آلياَ لِمْمكْن ذ ذ كن في َلك آلياَ لقو( ْمكون)ذ ذ ومن َلك قول أََ الصُاب  -رضوان هللا عُِْ -إَكا
نْق اإليمان قَل أن نْق القرآن ذ ذ
وُُنا اإليمان ُانوا يجَون في القرآن َلك المنا الخا

يسواعَه عُِوِ َلوك الجوو الون َوانوا كسومونِ وهو

ال وواقوَا وال زاولونِ مجورْ قونو وإْراي ! وفوي الروايواَ الووارْة فوي نوزول اآليو قوول سووَ ِون
ييُشون القرآن فو َ
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مالك وقَ يِ
فْ صور

أن كفِِ رسول هللا [

] السُف قَول أن كوزل القورآن الون

ورْ مِمُو األنفوال لِرسوول [

فُْووا بموا ر ووَ ذ وقوَ قووال لوِإ" كن هوونا السوُف ال لووك وال لووي ضووِ " فِمووا نووْ

]

سوووَ مون و ارِووِ بوووَ

وضوِ السوُف وانصورافِ قوقوع أن يكوون هللا  -سوطُانِ  -قوَ أنوزل يُوِ قوْئَا ; قوالإ" قِ إقوَ أنوزل هللا فوي قوْئَا "
َ ]:ك سأل كي السُف وهو لُل لي وإنوِ قوَ وهو لوي فُوو لوك ذ ذ فُكونا ُوانوا ييُشوون
قال رسول هللا [
موع رُُو

وموع هونا القورآن الون

كوزل عِوُْ ذ وهوو قوي هاِول ذ وهوي ف ورة عجْطو فوي َُواة الطشور ذ ومون فو

َوانوا ونوقون القورآن هونا ال وونو ذ ذ ُموا أن ُ,ووامُ بالُرُو الواقيُو فوي ظوول ال وجُْواَ القرآنُو المطاقورة ُووان
يجوول ال فاعول موع هونا ال ونو م واعفاَ  . .وإَا ُانو
َِموا قامو

األولو ال ق مورر فوي َُواة الطشور فوّللان هونَ الثانُو ق مورر

فوي األرا عصوط مْمكو قُواول بالُرُو أن قكشو هونا الوَ ن فوي واقوع الكوا

الجماعو

ُموا ُانو

المسِم األول قكشئِ ذ ذ وهنَ الوصط المْمكو ال وي ق ُوري ُِونا القورآن إلعواْة كنشوا هونا الوَ ن فوي واقوع الكوا

هي ال ي ق نو هنا القرآن وقجَ في قالوقِ ما ز َ قِوُُا كيمانَا ألنُا اِ َا مْمكو ذ الوَ ن عكوَها هوو الُرُو
إلقام هونا الوَ ن بووَ الجاهُِو ال وي عواَْ فطْو

وقر في القِ

وصَقِ الومل

(وعِ رُُ

وُِون)ذ ذ

عِو األرا جمُوواَ ولوُل اإليموان عكوَها بوال مكي  ,لمون موا

عُِِ وَََ ذ ذ ُما يفََْ ِكا اليطارة ذ ال يشرُون موِ أَََا يسو وْكون بوِ و وُِوون عُِوِ ذ ذ أو ُموا عقو
اإلمووا( اِوون ُثْوور فووي ال فسووْرإ" أ ال رجووون سوواَ  ,وال يقصووَون كال كيوواَ وال ِوووَون كال بجكابووِ وال يطَِووون

عُِْوا

الُواِ كال مكِ وال ررَون كال كلُِ و وِمون أنِ ما قا ُان وما ل يشأ ل يكن وأنِ الم صور فوي المِوك ال
ولُنا قال سوَْ اِن جَْرإال وُل عِ هللا جما اإليمان " ذ ذ

قر ك لِ وال موق

لُكمِ وهو سر ع الُسا

وهونا هوو كخوال

االع قواْ ِوََانُو هللا وإخوال

اليطواْة لوِ ْون سوواَ فموا يمكون أن يج موع فوي قِو

قوَْوَ هللا وال وُول عِو أَوَ مووِ سوطُانِ ذ والون ن يجوَون فوي قِووُُ االقموال عِو أَوَ أو عِو سوَ

واَووَ
يجو

أن

طُثوا اِ َا في قِوُُ عن اإليمان بالِل !
ولوُل االقموال عِو هللا وَوََ بموانع مون اقخواَ األسوطا
يُما يأمر بِ من اقخاَها ولمكِ ال يجول األسوطا
ُ -ما كش األسطا

هوي ال وي قكشو الك واِ فْ مول عُِْوا ذ كن الون

 -هو قوَر هللا  .وال عالقو ِوْن السوَ

بالطاعو ذ وقُقوق الك ُجو قوَر مون هللا مسو قل عون السوَ
من ال وََ لألسطا
ولقَ ظِ
"رْ

وال وِق ُِا وفي الوق

الجاهُِ "الوِمُو

هللا" ذ َ

ال كَوْ الُ موي

ذ فوالمْمن خون األسوطا

وقف

مون بوا

اإليموان بوالِل وياع وِ
كشو الك واِ

والك ُجو فوي قووور الموْمن ذ ذ اقخواَ السوَ

عطواْة

ال يقوَر عُِوِ كال هللا ذ ذ وُونلك ُورر قووور الموْمن

َاقِ هو يس وفُْا بقَر ياق ِ لْكال فوا

ياع هللا في اس ُفاُِا ذ

" الَُ ثو قِو فُْوا قسومُِ "َ مُو القووانْن الطَُيُو َ " .لوك ل كفوي "قوَر هللا" وقكفوي

في الكُاي عن ير ق وساُِِا وقجارُُا َاقُوا أموا( رْو

هللا وقوَر هللا وقفو الوواجز عون

ولجوأَ كلو نظر و "االَ مواالَ" فوي عوال المواْة ذ فمول موا ُوان َ مُوَا صوار اَ مالُوَا ذ وُقوي
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وُقوي قوول هللا  -سوطُانِ  -ال قوَر لوول

"الْْو " سو اَر مخ وموَا ذ وُقوي قوَر هللا هوو الُقُقو الوَْوَة المسو ُقك
هللا يُوَ بووَ َلوك أم اَر)هوو القوانون الُ موي الوَْوَ  ,الون ُوَ بصوَ عون يالقو المشوْئ اإللُُو مون و ار
القوانْن المونُ ال ي َِر هللا ُِا هنا المون بقَرَ الكافن الطِْق

يقول سْر جُمل جْكز اإلنجِْز األس اَ في الطَُيُاَ والر اضُاَإ
"لقوَ ُوان الوِو القوَي يقورر ققر ور الوافوق أن الطَُوو ال قسو طُع أن قسوِك كال ير قوَا واَوََا وهوو الطر وق الون
رس من قَل ل سوْر يُوِ مون َِايو الوزمن كلو نُا وِ وفوي قسِسول مسو مر ِوْن عِو وموِوول وأن ال مكوا

أن الُال [ أ ] ق طوُا الُال [
يُ مل أن ق طوُا الُالو [

 ] . .أما الوِ الُوَ

مون

فمول موا يسو طُع أن يقولوِ َ و اآلن هوو أنالُالو [ أ ]

] أو [ و ] أو [ ْ ] أو رْرهوا مون الُواالَ األخور ال وي يخطئُوا الُصور ذ نوو كن

فوي اسو طاع ِ أن يقووولإكن َوَو الُالو [

ال موون َوَو الُالو [ و ] وإن الُالو [ و ] أَثوور
] أَثوور اَ موا َ

اَ ماالَ من [ ْ ]  . . .وهكنا ذ ِل كن في مقَورَ أن يَُْ ْرج اَ مال ُل َالو مون الُواالَ [

]و[و]و

[ ْ ] بو وُا بالكسوط كلو بوور ذ ولمكوِ ال يسو طُع أن كطوأ عون يقوْنإأ الُواالَ ق طوع اآلخور ذ ألنوِ ُوَ

ْاِماَ عما يُ مل ذ أما ما يج
وم

قخِص القِ

هو الن يَُ

أن يَُ

من ضَْ األسطا

ُل ما يُوَ

فأمرَ موُول كل األقَار  .مُما قمن َقُق هنَ األقَار"
الظاهرة لو يووَ هكواي مُول يُوِ لِ وُول عِو رْور هللا اِ وَا ذ وقوَر هللا

ذ وهوو وَوََ الُقُقو المسو ُقك ذ واألسوطا الظواهرة ال قكشو كال اَ مواالَ ظكُو

ذ ذ وهنَ هي الكقِو ال وخم ال وي كقُِوا االع قواْ اإلسوالمي لِقِو الطشور  -ولِوقول الطشور أي وَا  -الكقِو ال وي
قخطط الجاهُِ الَُ ث فالف قرون ل صل كل أول مراَُِا مون الكاَُو الوقُِو ولو قصول كلو قوي مكُوا فوي
عُِْووا موون ن وواِ عمُِو خطْورة فووي ال واموول مووع قووَر هللا وال واموول مووع األسووطا

الكاَُو الشوووور

ومووا رقو

والقوو الظاهر و

ذ ذ كنُوا نقِو ال ُورر الوقِوي  ,وال ُورر الشووور

وال ُورر السُاسوي وال ُورر االج مواعي

وال ُورر األخالقوي  . . .كلو آخور أقوكال ال ُورر وأوضواعِ ذ ذ ذ وموا يمكون أن ُورر "اإلنسوان" أصوالَ كَا بقوي
عَوَاَ لألسوطا

"الُ مُو " وموا و ار هوا مون عَوْ وِ إلراْة الكوا

ذ أو عَوْ وِ إلراْة [ الطَُوو

] فمول "َ مُو "

رْور كراْة هللا وقوَرَ هوي قاعوَة لوَوْيو لْْور هللا وقوَرَ ذ ذ ومون فو هونا ال وُْوَ عِو ال وُول عِو هللا وَوََ

واع طووارَ قووريَا لوجوووْ اإليمووان أو عَمووِ ذ ذ وال صووور اإلع قوواْ فووي اإلسووال( ُوول م ماموول  .ف و هووو ِووَورَ ُوول
م مامل مع الصورة الواقيُ ال ي ر َها هنا الَ ن لُُاة الكا

ذ

(الن ن يقُمون الصالة)ذ ذ
وهكووا نوور لييمووان صووورة َرُُ و ظوواهرة  -بوووَ مووا أر كوواَ فووي الصووفاَ السووابق مشوواعر قَُِ و
اإليمان هو ما وقر في القِ

بايك و َ -لووك أن

وصَقِ الومول ذ فالومول هوو الَاللو الظواهرة لييموان ال وي ال ِوَ مون ظُورهوا لِيُوان

ل شَُ بالوجوْ الفوِي لُنا اإليمان .
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وإقام الصوالة لُسو

هوي مجورْ أْاُِوا ذ كنموا هوي األْا الون يُقوق َقُق ُوا ذ األْا المامول الالِوق ِوقفو الواِوَ

في َ رة الموَوْ  -سطُانِ  -ال مجرْ الق ار ة والقُا( والرُو والسجوْ والقِ

رافل وهي فوي صوورقُا المامِو

ال .
قِك قشَُ لييمان بالوجوْ فو َ
(ومما ردقكاه كفقون)ذ ذ
فوي الزُواة ورْور الزُواة ذ ذ وهو كفقوون مموا ردقكواه )ذ ذ فُوو بوور مموا ردقُو الوراد  . .ولِوكص القرآنوي ْاِموَا

ظاللِ وإيُا اقِ ذ فُ ل يخِقووا هونا الموال خِقوَا  .كنموا هوو مموا ردقُو هللا كيواَ  -مون ِوْن موا ردقُو وهوو ُثْور ال
يُص  -فّللاَا أنفقوا فّللانما كفقون بو ِ و ُ فظون مكِ ِطقُ ذ واألصل هو رد هللا وَََ
قِووك هووي الصووفاَ ال ووي َووَْ هللا ُِووا  -فووي هوونا المقووا(  -اإليمووان ذ وهووي قشوومل االع قوواْ فووي وََانُ و هللا
واالس جاب الوجَانُو لونُرَ وال وأفر القَِوي باياقوِ وال وُول عُِوِ وَوََ وإقامو الصوالة لوِ واإلنفوا مون بوور
ردقِ ذ ذ
وهوي ال قمثوول قفصووْالَ اإليمووان ُ -مووا ورَْ فووي الكصووو
الخوال

األخوور  -كنموا هووي قواجووِ َالو واقوو ذ ذ َالو

عِو األنفوال وفسواْ َاَ الَوْن مون جراُِوا ذ ذ ف ونُر مون صوفاَ الموْمكْن موا واجوِ هونَ الُالو ذ وهوي

ال ذ بْور الكظور عموا كَا َانو قس قصوي
في الوق َاقِ قوْن صفاَ من فقَها جمِ َ ل يجَ َقُق اإليموان فوو َ
قوورو اإليمووان أو ال قس قصووُْا ذ فمووكُ ال رُُ و الرُوواني بووالقرآن هووو الوون

و ُك

يُمووا وونُر موون هوونَ الشوورو

وال وجُْاَ في مواجُ الُاالَ الواقيُ المخ ِف ذ َلوك أنوِ موكُ واقووي عمِوي َرُوي ال موكُ نظور مورفوي
مُم ِ ِكا [ نظر ] وعرضُا لناقُا !
وعِ نفل القاعَة يجي ال وقْ

األخْرإ

(أولئك ه المْمكون َقَا لُ ْرجاَ عكَ رُُ

ومْفرة ورد ُر )ذ ذ

فُنَ الصفاَ كنما يجَها في نفسِ وفوي عمِوِ الموْمن الُوق ذ فمون لو يجوَها جمِو لو يجوَ صوف اإليموان ذ وهوي
في الوق

َاقِ قواجِ الُال ال ي قكزل

فُْا اآلياَ ذ ذ ومن ف قواجِ الُور

عِو الشوُاْة بُسون الوَال

بوأن

هوْال الون ن يجوَون هونَ الصوفاَ لُو ْرجواَ عكوَ رُُو )ذ ذ وقواجوِ موا وقوع فوي َاَ الَوْن مون سوو أخوال -
َما قوال عطواْة ِون الصوام  -بوأن الون ن يجوَون هونَ الصوفاَ لُو عكوَ رُُ مْفورة)ذ ذ وقواجوِ موا وقوع مون نو از

عِ األنفال بأن الن ن يجَون هنَ الصفاَ لُ عكَ رُُ رد ُر )ذ ذ ف ْطي الُال َُِا َ ,ل موا البسوُا مون
مشاعر ومواقم ذ وققرر في الوق

َاقوِ َقُقو موضووعُ

وهوي أن هونَ صوفاَ الموْمكْن مون فقوَها جمِو لو

يجَ َقُق اإليمان ذ
(أولئك ه المْمكون َقاَ)ذ ذ ذ
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وقَ َان الوصط المسِم األولو قُوِو أن لييموان َقُقو ال ِوَ أن يجوَها اإلنسوان فوي نفسوِ وأنوِ لوُل اإليموان
ْعو وال ُِماَ لسان وال هو بال مكي ذ ذ قال الُاف ,الطَرانيََ:فكا مُمَ ِن عَوَ هللا الُ ورمي َوَفكا أِوو
َر

ََفكا د َ ِن الُطا

مُمَ ِن أِي الجُ
َووار

" قالإأصووطُ

ََفكا اِن لُُو

عن خالَ ِون ز وَ السكسوكي عون سووَْ اِون أِوي هوالل عون

عون الُوار ِون مالوك األنصوار

أنوِ مور ِرسوول هللا [

] فقوال لوِإ" ُُوف أصوطُ يوا

مْمك وَا َقووا ذ قووالإ" انظوور مووا ققووول ف وّللان لموول قووي َقُق و

"

 ,فمووا َقُق و كيمانووك

وأَ نُوار ذ وُوأني أنظور كلو عورش رُوي بوار اد ذ وُوأني أنظور
وُرَ لِْوي وأظم ُ
فقالإعزف نفسي عون الوَنُا فأس ُ
وارون فُْوا ذ فقوالإ" يوا َوار ذ عرفو فوالز( " ذ ذ
كل أهل الجك زاورون فُْا ذ وُأني أنظر كل أهل الكار
فالفَا ذ ذ ذ ولقَ َُر هنا الصُاِي الن اس ُق قُاْة رسول هللا [

] لِ بالمورف مون َوال نفسوِ موا يصوور

مشاعرَ و شي بما و ار هنَ المشاعر من عمل وَرُ ذ فالن ُأنِ كظور كلو عورش رُوِ بوار َاد و كظور كلو أهول
ووارون فُْووا ال ك ُووي كل و مجوورْ الكظوور ذ كنمووا هووو ييووُع و وموول
الجك و وزاورون فُْووا وإل و أهوول الكووار
و ُري في ظل هنَ المشاعر القو المسُطرة ال ي قصط ُول َرُو وقوْفر فُْوا ذ َلوك كلو جانو

موا أسوُر لِْوِ

وأظمأ نُارَ وُأنما هو ناظر كل عرش رُِ بار اَد ذ ذ ذ ذ
كن َقُق اإليمان يج

أن كظر كلُْا بالجَ الواج

فال ق مُع َ

قصط ُِم يقولُا لسان ومون وراُِوا واقوع

يشوَُ ظوواهرة قوُاْة بوكوول موا يقولووِ الِسوان كن ال ُوورو لوُل موكوواَ ال مُوع والشوووور بجَيو الُقُقو اإليمانُو

أوجو

وال ُورو فوي قصوورها ألوز(  .وُخاصو فوي قِوو الوصوط المْمكو ال وي قُواول كعواْة كنشوا هونا الوَ ن فوي

ْنُا الواقع  ,ال ي رَِ

وصطْ ُا بصطْ ُا المكمرة القَُُ

عُِْا الجاهُِ

الوَر

الثوانيإ 8 - 5فوي الطر وق كلو ِوَر والفور ِوْن كراْة هللا وإراْة المسوِمْن بووَ َلوك يأخون سوُا السوورة فوي

الَُ

عكُا قِك األنفوال ال وي قكوادعوا عُِْوا وسوا َ أخالقُو فُْوا َ -موا يقوول عطواْة

عن الموقو ال ي قخِف

ِون الصوام

وصوراَ ووضوو  -و سو ورا مجمول أَوَافُا ومالبسواقُا وموواقفُ

رضوي هللا عكوِ فوي خِوو

فُْا ومشاعره قجاهُا ذ ذ ذ فْ َْن من هنا االس وراا أنُ ه ل يكونوا فُْوا كال سو ا َار لقوَر هللا وأن ُول موا

َان فُْا من أََا  ,وُل ما نشأ عكُا من ن اِ  -بما فُْا هنَ األنفال ال ي قكادعوا عُِْوا  -كنموا َوان بقوَر هللا
وقوجُْوِ وقوَِْرَ وعونوِ وموََْ ذ ذ أموا موا أراْوَ هو ألنفسوُ مون الْوزوة فقوَ ُوان قوْئاَ صوْْ اَر مُوَوْاَ ال يقوا

كلو مووا أراَْ هللا لُو

وُُو

موون هوونا الفرقووان الوظووُ فووي السوماواَ وفووي األرا ذ َلووك الوون اقو ْل بووِ المووأل

األعِ كل جان ما اق ْل بِ الكا

في األرا وما اقو ْل بوِ ال وار الطشور عِو اإليوال ذ ذ و ونُره أن

فر قَا مكُ واجوِ المورُو ُارهوَا ُموا أن فر قوَا موكُ ُورَ ققسوُ األنفوال وقكواد فُْوا لْوروا أن موا رونوِ هو

يكرهونِ أو يَُونِ لُل بشي كل جان

وموا

ما ر ََ هللا سطُانِ و ق ي يُِ بأمرَ وهو يوِ عا,ط األمورإ

َموا أخرجووك رُوك مون ِْ ووك بوالُق وإن فر قوَا موون الموْمكْن لموارهون ذ يجاْلونووك فوي الُووق بووَ مووا قَوْن ُأنمووا
يساقون كل الموَ وهو كظورون ذ وإَ يووَُ هللا كَوَ الطواِف ْن أنُوا لمو وقووْون أن رْور َاَ الشووُ قموون
لم

و ر َ هللا أن يُق الُوق بكِماقوِ و قطوع ْاِور الموافر ن ذ لُُوق الُوق و ططول الطايول ولوو ُورَ المجرموون ذ ذ
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كَ قسو ْْثون رُكو فاسو جا لمو ِهأنوي مموَُ بوألم مون المالِمو مورْفْن ذ وموا جوِوِ هللا كال بشور
قِوُك وما الكصر كال من عكَهللا كن هللا عز ز َكُ ذ كَ يْشُك الكوا أمكو مكوِ و كوزل عِوُك مون السوما

ول طموئن بوِ

موا لُطُورُ بوِ و وونه

و ثَو

عوكم رجوز الشوُطان  ,ولْورَُ عِو قِوووُك

المالِم أني موك فثَ وا الن ن آمكوا سألقي في قِو الن ن ُفروا الرع

بوِ األقووَا( ذ كَ ووَي رُوك كلو

فاضورُوا فوو األعكوا واضورُوا موكُ

َل ِكان ذ َلك بأنُ قاقوا هللا ورسولِ ومن يشاقق هللا ورسولِ فّللان هللا قَ َ الوقا
عنا

ذ َلم فونوقوَ وأن لِموافر ن

الكار ذ ذ

لقَ رْ هللا األنفال ُُِا كل هللا والرسول لُوْوَ الرسوول [
الن س أقي يُما بووَ مصوارفِ َ -لوك لو خِص نفوو

] قسوم ُا ِْوكُ عِو السووا  -بووَ اسو طقا الخمول

الوصوط المْمكو مون ُول مالبسواَ الْكُمو

عُِْا و صْر َق ال صر فُْا كل رسول هللا ُما يوِمِ هللا فال طق في الكفوو
الفئ ال ي َادَ الْكاِ

ما َاي في نفو

ف سو

فو ضور هللا هونا المثول مون كراْقُو هو ألنفسوُ

مون أجُِوا قوي

ولْونه

مع اآلخر ن في القسم عِ ما ققَ( ذ
ومون كراْة هللا لُو

وُُو

ال يوِموون كال موا ِووْن أ وَ ُ والْْو

فوي األنفوال ورْوور األنفوال وأن الكووا

يُم كوع ال كواد

لُسو ُقكوا أن الخْورة يُموا اخ وارَ هللا

عوكُ مُجوو ذ ذ ضوور لُو هوونا

المثل مون واقوُو الون ِوْن أ وَ ُ ذ ذ مون المورُو َاقُوا قِوك ال وي قاسومون أنفالُوا ذ ذ فموا الون ُوانوا ر َونوِ
ألنفسُ فُْا

وما الن أراَْ هللا لُ

وُُ

وأ ن ما أراْوَ مما أراَْ هللا  ? . .كنُا نقِ بوَْة فوي واقوع األمور

مَ الرؤ وال صور
ونقِ بوَْة عِ ه
َمووا أخرجووك رُووك موون ِْ ووك بووالُق وإن فر قوَا موون المووْمكْن لمووارهون ذ يجاْلونووك فووي الُووق بوووَما قَووْن ُأنمووا
يساقون كل الموَ وهو كظورون ذ وإَ يووَُ هللا كَوَ الطواِف ْن أنُوا لمو وقووْون أن رْور َاَ الشووُ قموون
لم

و ر َ هللا أن يُق الُق بكِماقِ و قطع ْاِر المافر ن ذ لُُق الُق و ططل الطايل ولو ُرَ المجرمون ذ ذ

كن رْ األنفال هلل والرسول وقسم ُا ِْكُ عِ السوا
بو وُ الخ صووا

بووور الشووطا

بوالُق  -لمقاقِو الفرقو َاَ الشوووُ

بالكصووْ

وُراه بور المْمكْن لُنَ ال سوو ذ ذ ومون قَول ُ ارهو

األوفور مكُووا ذ ذ كنُووا قووأن يشووطِ قوأن كخوراو هللا لووك موون ِْ ووك -

وُ ارهو بوور المووْمكْن لِق ووال ذ ذ وُوْن أ ووَ ُ الوا,طو ال وي أن جو

هوونَ

األنفال ذ ذ
ولقَ سَق لكا في اس وراا وقاِع الْزوة  -من ُ

السْرة  -أن أبا بكور وعمور قاموا فأَسوكا َوْن اس شوار رسوول

] الكوا مووِ فوي أمور الق وال بووَما أفِ و القافِو  ,وقَوْن أن قر شوَا قوَ جوا َ بشووُ ُا وقوقُوا ذ وأن
هللا [
المقَاْ ِن عمرو قوا( فقالإيوا رسوول هللا  ,امور ألمور هللا فوكُن مووك وهللا ال نقوول لوك ُموا قالو ِكوو كسوراِْل
لكَُْاإ اَه أن

ورُوك فقواقال كنوا هاهكوا قاعوَون ذ ولمون اَهو

وأن هونا ُوان ُوال( المُوواجر ن ذ فِموا ُورر رسوول هللا [

أنو

ورُوك فقواقال كنوا موكموا مقواقِون  . . .الو " ذ

] القووول عِو الكوا

فُو األنصووار أنوِ كنموا يوكووُْ

فقا( سوَ ِن مواَ فقال ُالمَا يو الَ قايوَا مطمئكَا ذ ذ
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ولمن هنا الن قالِ أِو بكر وعمر والون قالوِ المقوَاْ والون قالوِ سووَ ِون موواَ  -رضوي هللا عوكُ  -لو يكون
هو مقال جمُع الن ن خرجوا من المَ كو موع رسوول هللا [

] فِقوَ َورَ بو وُ الق وال وعوارا يُوِ ألنُو لو

يسو وَوا لق وال كنموا خرجووا لمالقواة الفئو ال ويُف ال وي قُور الوْور فِموا أن عِمووا أن قر شوَا قوَ نفورَ بخُِْوا

ورجُِا وقجوانُا وفرسانُا ُرهووا لقا هوا ُراةُو قوَ َة هوي هونَ المراةُو ال وي رسو ال وَْور الق آرنوي صوورقُا
بطر ق القرآن الفر َةإ
(َمووا أخرجووك رُووك موون ِْ ووك بووالُق وإن فر ق وَا موون المووْمكْن لمووارهون يجاْلونووك فووي الُووق بوووَ مووا قَووْن ُأنمووا
يساقون كل الموَ وه كظرون)
]

رو الُواف ,أِووو بكور ِون مرْو وِ فوي قفسوْرَ  -بّللاسووكاَْ  -عون أِوي أ وو األنصوار قوال:قوال رسووول هللا [
فُوول لمو أن نخورو ِقَوول هوونَ الوْوور لووول هللا أن
ونُون بالمَ كو إ" كنووي أخَوورَ عون عْوور أِووي سوولُان بأنُوا مقَِو
يْكمكاهوا " فقِكواإنو ذ فخورو وخرجكوا  .فِموا سورنا وموَا أو وومْن قوال لكواإ" موا قورون فوي ق وال القوو(
أخَروا بخروجك " ! فقِكاإال وهللا ما لكا ياقو بق وال الووَو ولمكوا أرْنوا الوْور فو قوال ":موا قورون فوي ق وال القوو(
كنُو قوَ

" فقِكا مثول َلكإفقوال المقوَاْ ِون عموروإكَن ال نقوول لوك يوا رسوول هللا ُموا قوال قوو( موسو لموسو إ َهو

ورُك فقاقال كنا هاهكا قاعَون ذ ذ  .ف مكْكا  -موشر األنصار  -أن لوو قِكوا ُموا قوال المقوَاْ ِون عمورو أَو
مون أن يكوون لكوا موال عظوُ
من المْمكْن لمارهون)ذ
فُنا ما َاي في نفو

قالإفوأنزل هللا عِو رسوولِ [

أنو

كلْكوا

]إ َموا أخرجوك رُوك مون ِْ وك بوالُق  ,وإن فر قوَا

فر وق مون المسوِمْن ومئون وموا ُرهووا مون أجِوِ الق وال َ و لُقوول عوكُ القورآن المور إ

َأنما يساقون كل الموَ وه كظرون)ذ ذ وَلك بوَ ما قَْن الُق وعِمووا أن هللا وعوَه كَوَ الطواِف ْن وأنوِ

ل َق لُ خُار بوَما أفِ

كََ الطاِف ْن وهي  -الوْر  -وأن عُِْ أن ِقوا الطاِف األخر

لُ لقا ها وقَر أنُا س مون لُ ذ ُان
لُا أ( ُان

ما ُانو

ذ ُانو

الوْور أو ُانو

وقَ قوَر هللا

الكفْور ذ ُانو ال ويُف ال وي ال قووُ

القو َاَ الشوُ والمكو ذ

وإنُا لُال ق مشم فُْا الكفل الطشر أما( الخطر المطاقر و جِ فُْا أفر المواجُ الواقيُ  -عِ الررممن
االع قاْ القَِي  -والصوورة ال وي رسومُا القورآن هكوا جوَ رة بوأن قجوِكوا ن واضوع فوي ققوَ رنا لم طِطواَ االع قواْ فوي
وال نْووئل موون أنفسووكا وال موون الووكفل

مواجُو

الواقووع فووال نْفوول ياقو الووكفل الطشوور وَِوونباقُا عكووَ المواجُ و

أن قثَ

بووَ َلوك وقم وي فوي الطر وق وقواجوِ الخطور فووالَ وقك صور عِو الُوزة األولو

الطشر جمِ َْن نراها قُ ز في مواجُ الخطر  -عِو الورر مون يمأنْكو القِو

ه و أهوول ِووَر الوون ن قووال فووُْ
فقال:اعمِوا ما قئ
ولقَ بقْ

رسووول هللا [

بالوقْوَة  -فُسو

ذ ذ لقوَ ُوان هوْال

]إ" ومووا ووَر ك لووول هللا قووَ ايِووع عِ و أهوول ِووَر ايالع و

فقَ رفرَ لم " ذ ذ وهنا يكفي ذ ذ

الوصط المسِم قوْ أن لو ُان

هونَ الوكفل

رْر َاَ الشوُ هي ال ي ُ

هللا عُِْ لقا ها :
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(وإَ يوَُ هللا كََ الطاِف ْن أنُا لم وقوْون أن رْر َاَ الشوُ قمون لم )ذ ذ
هنا ما أراْقِ الوصط المسِم ألنفسُا ومناي ذ أما ما أراَْ هللا لُ

وُُ

فمان أم َار آخرإ

(و ر َ هللا أن ي ُق الُق بكِماقِ و قطع ْاِر المافر ن لُُق الُق و ططل الطايل  ,ولو ُرَ المجرمون)ذ ذ
لقَ أراْ هللا  -ولِ الف ل والمك  -أن قمون مُِم ال ركُم

وأن قمون موقو ِْن الُق والطايول لُُوق الُوق

و ثَ وِ و ططول الطايول و زهقوِ ذ وأراْ أن يقطوع ْاِور الموافر ن  ,يُق ول موكُ مون يق ول و ْسور موكُ مون ْسور

وقنل َُر واؤه

وقخ وَ قووُ ُ  ,وقوِوو اريو اإلسوال( وقوِوو موُوا ُِمو هللا و مكون هللا لِوصوط المسوِم ال وي

قيوُع بموكُ هللا وقكطِوق بوِ ل قر ور ألوةُو هللا فوي األرا وقُطوُ يواروَ الطوارْو
ال مكْن عون اسو ُقا ال عون جو از

 -قووال هللا عون الجو از

 .وأراْ أن يكوون هونا

 -وُالجُوَ والجُواْ وُ موالُف الجُواْ ومواناقُوا فوي

عال الواقع وفي مَْان الق ال .
نوو  .أراْ هللا لِوصوط المسوِم أن قصوط أمو

وأن قصوط ْولو

وأن يصوط لُوا قووة وسوِطان  . .وأراْ لُوا أن

ققُل قوقُوا الُقُقُو كلو قووة أعوَاُِا ذ ف ورج ِوطور قوقُوا عِو قووة أعوَاُِا وأن قوِو أن الكصور لوُل بالووَْ

ولُل بالوَة ولُل بالمال والخْل والزاْ  . . .كنما هو بمقوَار اقصوال القِوو بقووة هللا ال وي ال ققوم لُوا قووة اليطواْ
ذ وأن يكون هنا ُِِ عن قجرُ واقيُ

ال عن مجرْ قصور واع قاْ قَِي ذ َلك ل زوْ الوصط المسوِم مون هونَ

ال جرُو الواقيُ و لمسو قَُِا ُِووِ ول وووقن ُوول عصووط مسووِم أنُووا قمِووك فووي ُوول دمووان وفووي ُوول مكووان أن قِْ و

خصوومُا وأعوَا ها مُموا قمون هوي مون القِو و كون عوَوها مون المثورة ومُموا قمون هوي مون ضووم الووَة الماْيو
و كن عَوها مون االسو وَاْ والو واْ  . .وموا ُانو

هونَ الُقُقو ل سو قر فوي القِوو ُموا اسو قرَ بالمورُو الفاصوِ

ِْن قوة اإليمان وقوة الطعُان ذ
و كظر الكاظر الْو( وُوَ الْو( لْر اآلمواْ الم طاولو ِوْن موا أراْقوِ الوصوط المسوِم لكفسوُا وموناي وموا أراَْ
هللا لُا ذ ِْن ما َسوَ ِ خْو اَر لُوا وموا قوَرَ هللا لُوا مون الخْور ذ ذ كظور فْور اآلمواْ الم طاولو

الكا

َْن يُسَون أنُ قاْرون عِ أن يخ اروا ألنفسُ خْ اَر مموا يخ وارَ هللا لُو

وَوْن

و وِو ُو يخطو

وررون مموا ر وََ

هللا لُو مموا قوَ يورضوُ لوطور الخطور أو يصوَُْ بشوي مون األَ ذ ِْكموا يكمون و ار َ الخْور الون ال يخطور
لُ ِطال وال بخُال
فأ ن ما أراْقِ الوصط المسِم لكفسُا مما أراَْ هللا لُا

لقوَ ُانو

قم وي  -لوو َانو لُو رْور َاَ الشووُ -

قصو ركُمو ذ قصو قوو( أرواروا عِو قافِو فْكموهوا ! فأموا ِوَر فقوَ م و

فوي ال وار ُِوِ قصو عقْوَة ذ قصو

نصر َاس وفرقان ِْن الُق والطايل  .قص ان صار الُوق عِو أعَاِوِ الموَججْن بالسوال الموزوْ ن بكول داْ

والُق في قِ من الوَْ وضوم في الزاْ والراَِ ذ قص ان صار القِو َْن ق صل بالِل وَوْن قو خِص مون
ضووفُا الوناقي ذ ِول قصو ان صوار َفكو مون القِوو مون ِْكُوا الموارهون لِق وال ! ولمكُوا ِطقْ ُوا الثاِ و المسو وُِ
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عِو الواقوع المواْ
فُْا وخاض
ذ

راج رال

وُُقْكُوا فوي َقُقو القوو وصوُ مواد كُوا قوَ ان صورَ عِو نفسوُا وان صورَ عِو مون

المورُ والمف راجُ رجُاناَ ظاه اَر في جان

ُِقْكُا مْزان الظواهر فوّللاَا الُوق

الطايل فقَِ

أال كن رزوة َِر  -بمالبساقُا هنَ  -ل م وي موثالَ فوي ال وار الطشور ذ أال وإنُوا ل قورر ْسو ور الكصور والُز مو
وقمشوم عوون أسووطا

لم ا

الكصوور وأسووطا

الُقُقُو ال األسووطا

الُز مو ذ ذ األسووطا

الظوواهرة الماْيو ذ ذ أال وإنُووا

مف و ققرؤَ األجُال في َل دمان وفي ُل مكان ال ق ََل ْالل ُا وال ق ْْر يَُو ُا ذ فُوي آيو مون آيواَ

هللا  ,وسوك مون سوككِ الجار و فوي خِقوِ موا ْامو

السوماواَ واألرا ذ ذ أال وإن الوصوط المسوِم ال وي قجاهوَ

الْو( إلعاْة الكشأة اإلسالمُ في األرا  -بوَ موا رَِو

عُِْوا الجاهُِو  -لجوَ رة بوأن ققوم يوو الَ أموا( [ ِوَر ]

وُ,مُا الُاسم ال ي ققررها واألبواْ الُاِِ ال ي قمشفُا ِْن ما ر ََ الكا
(وإَ يوووَُ هللا كَووَ الطوواِف ْن أنُووا لمو

ألنفسُ وما ر ََ هللا لُ إ

وقوووْون أن رْوور َاَ الشوووُ قمووون لمو ذ و ر ووَ هللا أن يُووق الُووق

بكِماقِ و قطع ْاِر المافر ن ذ لُُق الُق و ططل الطايل ولو َرَ المجرمون)ذ ذ ذ

كن الوصوط المسوِم ال وي قُواول الْوو( كعواْة نشوأة هونا الوَ ن فوي ْنُوا الكوا
موون الكاَُ و الُرُُ و فووي المرَِ و ال ووي ُان و

فُْووا الوصووط

وفوي عوال الواقوع قوَ ال قموون الْوو(

المسووِم األول و

ووو( ِووَر ذ ولموون الم وواد ن والقووُ

وال وجُْوواَ الوامو لَووَر ومالبسوواقُا ون اِجُووا وال وقْطوواَ القرآنُو عُِْووا مووا قوزال قواجووِ وقوجووِ موقووم الوصووط
المسوِم فوي ُول مرَِو مون م ارَول الُرُو
واألرا وما ُان

َلوك أنُوا موواد ن و,وُ وقوجُْواَ ُُِو وْاِمو موا ْامو

السوماواَ

عصط مسِم في هنَ األرا قجاهَ في وجِ الجاهُِ إلعاْة الكشأة اإلسالمُ ذ ذ ذ

الَر الثال إ 14 - 9اإلس ْاف والمطر والمالِم في َِر
ف يم ي السُا في اس ُ ار جو المورُ ومالبساقُا ومواقفُوا َْو
هللا لُو

جِو ُُوف ُانو َوالُ  ,وُُوف ِْور

وُُوف ُوان الكصور ُِوِ ولْوَ قوَِْر هللا أصوالَ ذ ذ ذ وال وَْور الق آرنوي الفر وَ يوْوَ قمثْول الموقوم بمشواهََ

وَواْفوِ وانفواالقوِ وخفقاقوِ لُيُشووَ مورة أخور

ولمون فوي ضوو ال وجُوِ القرآنوي فْوروا أبوواَْ الُقُقُو ال وي

واألرا ُُِا وقم َ عَر السماواَ وق كاول المأل األعِو ; َموا أنُوا ق جواود وو(

ق جاود َِ َار والجز رة الورُُ
َِر وقار الجز رة الورُُ وقار الطشور فوي األرا  ,وقم وَ و ار الُُواة الوَنُا َْو
اآلخورة والجو از األوفو

وَْو

قشوور الوصوط المسوِم بقُم ُوا فوي مْوزان هللا وُ,مو أقوَارها وأعمالُوا وَرُ ُوا

ُِنا الَ ن ومقامُا األعِ إ كَ قس ْْثون رُك

هللا كال بشور

الُسوا

الخ وامي فوي

ول طموئن بوِ قِووُك

فاس جا

لم أني ممَُ بألم من المالِم مرْفْن ذ وموا جوِوِ

وموا الكصور كال مون عكوَ هللا كن هللا عز وز َكوُ ذ كَ يْشوُك الكووا

مكوِ و كوزل عِوُك مون السوما موا لُطُورُ بوِ و ونه

عوكم رجوز الشوُطان ولْورَُ عِو قِووُك و ثَو

األقوَا( ذ كَ ووَي رُووك كلو المالِمو أنووي موكو فثَ ووا الوون ن آمكووا سووألقي فووي قِووو الون ن ُفووروا الرعو
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أمكو

بوِ
,

فاضورُوافو
قَ َ الوقا

األعكوا واضورُوا موكُ ُوول ِكوان ذ َلوك بوأنُ قواقوا هللا ورسوولِ ومون يشواقق هللا ورسوولِ فوّللان هللا
ذ َلم فنوقوَ وأن لِمافر ن عنا

الكار)ذ ذ

كنُوا المورُو ُُِوا قوَار بوأمر هللا ومشوْئ ِ وقوَِْرَ وقوَرَ وقسوْر بجكوَ هللا وقوجُْوِ  . .وهوي قاخصو بُرُاقُوا
وخطراقُا من خالل اليطارة القرآنُ المصورة الم ُرُ المُُْ لِمشَُ الن ُان ُأنِ يكون اآلن

فأموا قصو االسو ْاف فقوَ رو اإلموا( أَموَ  -بّللاسوكاَْ  -عون عمور ِون الخطوا
َِر نظر الكَي [
الكَي [

] كل أصُابِ وه فال

] القَِ

رضوي هللا عكوِ قالإلموا ُوان وو(

ماِ ونُف ونظور كلو المشورُْن فوّللاَا هو ألوم ود واْة ذ فاسو قَل

وعُِوِ رْاؤَ وإ ادرَ فو قوالإ" الُِو أنجوز لوي موا وعوَقكي ذ الُِو كن قُِوك هونَ الوصواب مون

أهل اإلسال( فال قوََ في األرا أََِا " قالإفما دال يس ْْ

رُِ و َعوَ َ

سقَ رْاؤَ عون مكمَُوِ فأقواَ أِوو

فرْاَ ف ال زمِ من وراِِ ف قالإيا نَوي هللا ُفواي مكاقوَقك رُوك فّللانوِ سوْكجز لوك موا وعوَي
بكر فأخن رْا َ ه
فأنزل هللا عز وجلإ كَ قس ْْثون رُك فاس جا لم أني ممَُ بألم من المالِم مرْفْن)ذ ذ
وقرو رواياَ ُثْرة مفصِ عن المالِم في و( َِرإعَْه ذ وير ق مشارُ ُ في المورُ  .وموا ُوانوا يقولونوِ
لِموْمكْن مثَ وْن وموا ُوانوا يقولونوِ لِمشورُْن مخونلْن ذ  . .ونُون  -عِو ير ق كوا فوي الظوالل  -نم فوي فوي مثول
القرآنُو هكووا فُْووا

المسو ُقك موون ق ورآن أو سووك ذ والكصووو

هوونا الشووأن موون عووال الْْو بمووا وورْ فووي الكصووو
المفاي إ كَ قس ْْثون رُك فاس جا لم ِهأني ممَُ بألم من المالِم مرْفْن)ذ ذ فُنا عوَْه ذ( .كَ ووَي رُوك
كلو المالِمو أنوي موكو فثَ ووا الون ن آمكووا سوألقي فوي قِوو الون ن َفوروا الرعو فاضورُوا فوو األعكوا واضورُوا
مكُ ُل ِكوان)ذ ذ فُونا عمُِو ذ ذ وال َاجو كلو ال فصوْل و ار هونا فوّللان يُوِ المفايو ذ ذ وُُسوَكا أن نوِو أن هللا

ل

ري الوصط المسِم وََها في َلك الْو( وهي قِو واألعوَا ُثورة ذ وأن أمور هونَ الوصوط وأمور هونا الوَ ن

قَ قاري يُِ المأل األعِ مشارُ فوُِ عِ الكُو الن يصفِ هللا  -سطُانِ  -في َِماقِ ذ ذ
ََفكا جر ر عن يُْ ِن سوَْ عن موواَ ِون

قال الطخار إبا

قُوْ المالِم َِ َارإََفكا كسُا ِن كِراةُ

أهل َِر يُك

قالإ" من أف ل المسوِمْن  " -أو ُِمو نُوهوا  -قوالإ" وُونلك مون قوَُ ِوَ اَر مون المالِمو " ذ ذ

رفاع ِن رافع الزرقي عن أُِوِ  -وُوان أِووَ مون أهول ِوَر  -قالإجوا جَر ول كلو الكَوي [

] فقالإموا قووَون

ذ [ انفرْ بّللاخراجِ الطخار ] ذ ذ ذ
(كَ قس ْْثون رُك
قِوُك

فاس جا

لم أني ممَُ بألم من المالِم مرْفْن ذ وما جوِِ هللا كال بشور

ول طموئن بوِ

وما الكصر كال من عكَ هللا كن هللا عز ز َكُ ). .

لقوَ اسو جا

لُو رُُو وهو يسو ْْثون وأنطوأه أنوِ مموَه بوألم مون المالِمو مورْفْن  . .وموع عظمو هونا األمور

وْالل ِ عِو ُ,مو هونَ الوصوط وُ,مو هونا الوَ ن فوي مْوزان هللا ; كال أن هللا سوطُانِ ال وَ المسوِمْن يفُموون أن

هكاي سَطاَ كش ن ُج

كنما رْ األمر َِوِ كلُوِ  -سوطُانِ  -قصوُُُاَ لوقْوَة المسوِ وقصوورَ ذ فُونَ االسو جاب
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ول طموئن بوِ القِوو ذ أموا الكصور فِو يكون كال

وهنا الموَْ  ,وهونا اإلخطوار بوِ ذ ذ ذ ُول َلوك لو يكون كال بشور

من عكَ هللا وال يكون ذ ذ هنَ هي الُقُق االع قاْي ال ي يقررها السُا القرآني هكا َ و ال وِوق قِو
بسَ

من األسطا

لقوَ َوان َسو

المسوِ

ال ذ ذ
أص َ
وأن يْوالَوا الُوزة األولو ال وي أصواِ

المسوِمْن أن َونلوا موا فوي يووقُ فوال يسو طقوا مكوِ بقُو

بو وُ فوي مواجُو الخطوور الوواقوي وأن يم ووا فووي ياعو أمور هللا  ,وافقوْن ِكصوور هللا ذ ذ ُوان َسوَُ هوونا
لْك ُي ْوره و جي ْور القَرة ال ي قصرفُ وقَِره ذ ذ وموا عوَا هونا فموان بشوارة مطمئكو
مواجُو الخطور الوواقوي ذ ذ وإنوِ لُسو

وقثَْ وَا لِقِوو فوي

الوصوط المْمكو أن قشوور أن جكوَ هللا موُوا ل طموئن قِوُُوا وقثَو
ال يمِك الكصور رْورَ  .وهو الوز ز)القواْر الْالو

المورُ ذ ف يجي الكصر من عكَ هللا وَََ ذ َْ

فوي

عِو أمورَ

ذ وهو الُكُ )الن يُل ُل أمر مُِِ ذ ذ
(كَ يْشُك الكوا

أمك مكِ و كزل عِوُك مون السوما موا لُطُورُ بوِ و ونه

عِ قِوُك و ثَ

بِ األقَا()ذ ذ

أما قص الكوا

عوكم رجوز الشوُطان ولْورَُ

الون رشوي المسوِمْن قَول المورُو فُوي قصو َالو نفسوُ عجْطو

ال قموون كال بوأمر هللا وقوَرَ

وقَِْرَ ذ ذ لقَ فز المسِمون وه رون أنفسُ قِ فوي مواجُو خطور لو يُسوَوا َسوابِ ولو
يْشاه

فّللاَا الكوا

أََ ذ ذ قمرر الفز

ف يصوُون مكوِ والسوكْك قْمور نفوسوُ

وقمرر الكوا

خونوا لوِ عَقوِ ذ ذ

والطمأنْكو قلوُر عِو قِووُُ [ وهكونا ُوان وو(

وقمررَ الطمأنْك ] ذ ذ ولقَ ُك

أمر عِ هنَ اآليواَ وأقو أر أخطوار هونا

فأْرُِ ُُاْ وقع يوِو هللا سورَ و ُكوي لكوا خَورَ ذ ذ فو كَا ِوي أقوع فوي قوَة وقمور عِوي لُظواَ
الكوا
ه
من ال ْق المك و( وال وجل القِق في ساع ررو ذ ذ ف قوَرُكي سوك مون الكوو( ال ق ووَ ب وع ْقواِق ذ ذ

وأصُوا كنسانَا جَ ََا رْر الن ُان ذ ذ ساَن الكفل ذ مطمئن القِ
َُف ق هنا

ُُف وقع هنا ال ُول المفاج

لسو

أْر

ذ مس ْرقَا في الطمأنْك الوافق الومُق . .

ولمكوي بووَها أْري قصو ِوَر وأَوَ ذ أْرُُوا فوي

هنَ المرة بكُاني ُِِ ال بوقِي ذ وأس شورها َُ فوي َسوي ال مجورْ قصوور ذ وأر فُْوا وَ هللا وهوي قومول عمُِوا
الخفي المطاقر ذ ذ و طمئن قَِي . .
لقَ َان

هنَ الْشُ

(كَ يْشُك الكوا

وهنَ الطمأنْك

مَْاَ من أمَاْ هللا لِوصط المسِم و( َِر :

أمك مكِ)ذ ذ

ولف(,يْشُك )ولف ,الكوا )ولف ,أمك )ذ ذ ُُِا قش ري في كلقا ظول لطُوف قولُف وقرسو الظول الووا( لِمشوَُ
وقصور َال المْمكْن ومناي وقجِي ُ,م هنَ الُِظ الكفسُ الفاصِ ِْن َال لِمسِمْن وَال ذ
وأما قص الما إ
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(و كووزل عِووُك موون السووما مووا لُطُوورُ بووِ و وونه

قِوووُك  ,و ثَ و

عووكم رجووز الشووُطان ولْ ورَُ عِو

بووِ

األقَا()ذ ذ
فُي قص مَْ آخر من أمَاْ هللا لِوصط المسِم
قال عِي ِن يُِ
وأصا

وعص

عن اِن عطا

قَْل المورُ ذ

قالإنزل الكَي [

المسِمْن ضوم قَ َ وألق الشُطان في قِوُُ العُ ,وسو

قوال ويُك رسولِ وقَ رِطك المشورُون عِو الموا
فشور المسوِمون وقطُوروا  ,وأَهو

عُِِ والَوا

] َْن سار كل َِر والمشورُون ِْوكُ وُوْن الموا رمِو

وأنو قصوِون مجكَوْن

هللا عوكُ رجوز الشوُطان وفَو

فساروا كل القوو( وأموَ هللا نَُوِ [

ِْكُ إقزعمون أنمو أولُوا هللا

فوأمطر هللا عِوُْ مطو اَر قوَ َاَ

الرمول َوْن أصوابِ المطور ومشو الكوا

] بوألم مون المالِمو

فموان جَر ول فوي خمسوماِ مجكطو

ومُكاِْل في خمسماِ مجكط " ذ ذ
ولقَ َان َلوك قَول أن كفون رسوول هللا [
ما و ار ها من القِ
"والموورو
الُطا

] موا أقوار بوِ الُطوا

ِون المكونر مون الكوزول عِو موا ِوَر وقْوو ر

ذ

أن رسوول هللا [

] لموا صوار كلو ِوَر نوزل عِو أْنو موا هكواي أ أول موا وجوََ  -ف قوَ( كلُوِ

ِون المكونر فقالإيوا رسوول هللا هونا المكوزل الون نزل وِ مكوزل أنزلوك هللا كيواَ فِوُل لكوا أن نجواودَ أو مكوزل
فقوالإ" ِول مكوزل نزل وِ لُِور والمكْوَة " ذ فقالإيوا رسوول هللا لوُل بمكوزل ولمون سورُكا

نزل ِ لُِور والمكْوَة

َ و نكوزل عِو أْنو موا ِوي القوو( ونْوور موا و ار َ مون القِو
فسار رسول هللا [

ونسوقي الُُواا يُكوون لكوا موا ولوُل لُو موا ذ

] ففول َلك " ذ

ففي هنَ الِِْ  -وقَل كنفاَ مشورة الُطا

ِن المكنر ُ -ان

هنَ الُال ال ي ونُر هللا ُِوا الوصوط ال وي قوََُ

وروَوي  .فالموا فوي الصووُ ار مواْة الُُواة ف والَ عِو أن

ِوَ َار ذ ذ والموَْ عِو هونا الكُووو موَْ مزْووإمواْ
يكون أْاة الكصور ذ والجوُع الون يفقوَ الموا فوي الصوُ ار يفقوَ أعصوابِ قَول أن واجوِ المورُو ذ فو هونَ الُالو
الكفسُ ال ي صاََ

الموقم ووسو

ُِوا الشوُطان َالو ال ُورو مون أْا الصوالة عِو رْور يُور لووَ( وجووْ

الما [ ول يكن قَ رخص لُ بوَ في ال ُم
ذ وهكا قثور الُواجل والوساو

فقَ جا هنا م أخ َار في رزوة ِكي المصوطِق فوي السوك الخامسو ]

و َخل الشوُطان مون بوا

اإليموان لْز وَ َورو الكفوو

ووجول القِوو

والكفوو

ال ي قَخل المورُ في مثول هونا الُورو وفوي مثول هونا القِوق قوَخُِا مزعزعو مُزومو مون ْاخُِوا ذ ذ وهكوا يجوي
المَْ وقجي الكجَة ذ ذ
( و كووزل عِووُك موون السووما مووا لُطُوورُ بووِ و وونه

عووكم رجووز الشووُطان ولْ ورَُ عِو

األقَا()ذ ذ
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قِوووُك  ,و ثَ و

بووِ

و

المَْ الروَي بالمَْ الماْ

وقسكن القِو ِوجوْ الموا

األقوَا( ِثطواَ

وقطموئن األروا بالطُوارة ; وقثَو

األرا وقماسك الرمال ذ
الون ن آمكووا وإلو موا وعوَ بوِ مون كلقوا الرعو

َلك كل ما أوَ هللا بِ كلو المالِمو مون قثَْو

فوي قِوو الون ن

َفروا وإل ما أمر بِ المالِم من االق راي الفوِي في المورُ :
(كَ وَي رُك كل المالِم أني موك
األعكا

فثَ ووا الون ن آمكووا سوألقي فوي قِوو الون ن َفوروا الرعو

واضرُوا مكُ ُل ِكان)ذ ذ

كنِ األمر الُاِل ذ ذ كنُا ميُ هللا سطُانِ لِمالِم في المورُ

واق راي المالِمو فُْوا موع الوصوط المسوِم ذ ذ

هونا هووو األمور الوون ال يجوود أن يشووِْكا عكوِ أن نطُو َُ:وف اقو رُ
قِ

فاضورُوا فوو

المالِمو

والَو ق وْالَ ق ِو

وال ُُووف

ذ ذ ذ كن الُقُق المَْرة الُاِِ في الموقم هي قِوك الُقُقو ذ ذ كن َرُو الوصوط المسوِم فوي األرا

ُِنا الَ ن أمر هاِول عظوُ ذ ذ أمور يسو ُق ميُو هللا لمالِم وِ فوي المورُو

واقو راي المالِمو فُْوا موع الوصوط

المسِم
كنكا نْمن ِوجوْ خِق من خِق هللا اسمُ المالِم

ولمكوا ال نوَري مون يَُوو ُ كال موا أخَرنوا بوِ خوالقُ عوكُ ذ

فال نمِك مون كْراي المُلُو ال وي اقو رُوا ُِوا فوي نصور المسوِمْن وو( ِوَر كال بمقوَار موا يقوررَ الوكص الق آرنوي ذ ذ

وقوَ أوَو كلوُْ رُُ إأنوي موكو  .وأموره أن ثَ ووا الون ن آمكووا ففوِووا  -ألنُو يفوِوون موا وْمرون  -ولمككوا ال

نوَر ُُوف فوِووا ذ وأموره أن ي ورُوا فوو أعكوا المشورُْن وأن ي ورُوا موكُ ََِكوان  .ففوِووا ُونلك بكُلُو ال
نوِمُوا فُونا فور عون يَُوو كْراَكوا نُون لطَُوو المالِمو
هللا سوطُانِ أن ِقوي الرعو

ونُون ال نوِو عكُوا كال موا عِمكوا هللا ذ ذ ولقوَ وعوَ

فوي قِوو الون ن ُفوروا ذ فموان َلوك ووعوََ الُوق ولمكوا ُونلك ال نوِو َُوف َوان ذ

فالِل هو الن خِق وهو أعِ بمن خِق وهو يُول ِْن المر وقِطِ وهو أقر كلُِ من ََل الور َ ذ ذ
كن الطُو

ال فصوِْي فوي ُُلُواَ هونَ األفووال ُُِوا لوُل مون الجوَ الون هوو يوابع هونَ الوقْوَة  .ويوابع الُرُو

الواقيُو ُِوونَ الوقْووَة ذ ذ ولموون هوونَ المطاَو
الوصور الم أخرة عكَما فر .الكا

صووارَ موون مطاَو

الفوور

اإلسووالمُ ومطاَ و

من االه ماماَ اإليجاُِ في هنا الَ ن وقسَِ ال ور الوقِوي عِو الكفوو

والوقوول ذ ذ وإن وقفو أموا( الَاللو الُاِِو لميُو هللا سوطُانِ لِمالِمو فوي المورُو
الوصط المسِم

عِو المووال( فووي

واقو راي المالِمو فُْوا موع

لُي أنفع وأجَ ذ ذ

وفوي نُايو هونا االسو وراا وفوي أعقوا

المشوَُ الُاِول الون ق جِو يُوِ قِوك الُقُقو الُاِِو  ,يجوي ال قر ور

الموض لما و ار المورُ ُُِا ذ وو ار الكصر فُْا والُز م  ,من قاعَة وْس ور لمجر هنَ األمورإ
( َلك بأنُ قاقوا هللا ورسولِ ذ ومن يشاقق هللا ورسولِ فّللان هللا قَ َ الوقا )ذ ذ
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كنُوا لُسو

وال مصواْف عواِرة أن كصور هللا الوصوط المسوِم

فِ و عارضو

وأن يسوَِ عِو أعوَاُِا الرعو

والمالِمو موع الوصوط المسوِم ذ ذ كنموا َلوك ألنُو قواقوا هللا ورسوولِ  ,فاقخونوا لُو قوقَا رْور قوق هللا ورسوولِ
وصفا رْور صوم هللا ورسوولِ ذ ووقفووا موقوم الخِوم والمشواق هونا يصوَون عون سوَْل هللا و ُولوون ْون موكُ
هللا لُُِاة ذ
(ومن يشاقق هللا ورسولِ فّللان هللا قَ َ الوقا )ذ ذ
كزل عقابِ الشَ َ عِ الن ن يشاقونِ و شواقون رسوولِ ذ وهوو قواْر عِو عقواُِ وهو أضووم مون أن يقفووا لوقابوِ
ذذ
قاعَة وسك ذ ال فِ وال مصاْف ذ قاعَة وسك أنِ َْثما انطِق

الوصوط المسوِم فوي األرا ل قر ور ألوةُو هللا
والكصور لِوصوط

وَو لُوا موقوم المشواق هلل ورسوولِ ُوان ال ثَْو
وَََ وإقام مكُ هللا وَََ ف وقم مكُا ع ه
المسووِم وُووان الرع و والُز م و لِوون ن يشوواقون هللا ورسووولِ ذ مووا اس و قام الوصووط المسووِم عِ و الطر ووق
وايمأن كل رُُا وقوُِ

عُِِ وَََ وهي ققطع الطر ق ذ

وفوي نُايو المشوَُ وجوِ بالخطوا
الرعو

كلو أولئوك الون ن قواقوا هللا ورسوولِ ذ ذ كن هونا الون
ذ فوأمر هونا الوَ ن والُرُو بوِ والوقوو

والُز مو لوُل نُايو المطوا

َول بكو فوي الوَنُا مون

فوي ير قوِ لوُل أمور هونَ األرا

وََها وال أمر هنَ الُُاة الَنُا بمفرْها ذ ذ كنِ أمر مم َ كل ما و ار هنَ األرا وإلو موا بووَ هونَ الُُواة ذ
.كن أبواَْ قم َ و ار هنَ اآلماْ القر ط إ
(َلم فنوقوَ وأن لِمافر ن عنا
فُنَ نُاي المطا

الكار)ذ ذ

ذ وهنا هو الونا

الن ال يقا

كلُِ ما َق من الرع والُز مو ومون ال ور فوو األعكوا

ومن ضر ُل ِكان
الَر الرابعإَ 18 - 15رم الفرار من المورُ وقَر هللا في الكصر
واآلن  . .وقَ أعاْ عُِْ مشاهَ الوقو ومالبساقُا وأراه َ هللا فُْا وقَِْرَ  ,وعونِ ومََْ وعِموا مكُا أنُ ل
يكونوا فُْا سو س ار لقَر هللا وقَرقِ ذ ذ هللا هو الن أخرو رسولِ من ِْ ِ بالُق  -ل يخرجِ بط اَر وال اع وَا

وال يعُانَا  -وهللا هو الون اخ وار لُو كَوَ الطواِف ْن ألمور ر وََ مون قطوع ْاِور الموافر ن لُُق الُوق و ططول
الطايل ولو ُرَ المجرمون)ذ ذ وهللا هو الن أمَه بألم مون المالِمو مورْفْن ذ ذ وهللا هوو الون رشواه الكووا
أمك مكِ ونزل عُِْ من السما ما لُطُره بِ و نه

عكُ رجز الشُطان ولْرَُ عِ قِوُُ و ثَ

األقَا(  . .وهللا هو الن أوَ كل المالِم لْثَ وا الن ن آمكوا وألقو فوي قِوو الون ن َفوروا الرعو
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بوِ

ذ ذ وهللا هوو

الون أقوري المالِمو فوي المورُو وأموره أن ي ورُوا فوو األعكوا وأن ي ورُوا مون المشورُْن ُول ِكوان ذ ذ وهللا
هو الن ركمُ الْكُم وردقُ من ف ِِ بوَ أن خرجوا ِال مال وال ظُر وال ع اْ ذ ذ
اآلن  . .وقوَ اسو ورا السوُا القرآنوي هونا ُِوِ فأعواَْ َاضو اَر فوي قِووُُ
صورة من الكصر الُاس الن ال يس كَ كل قَِْر بشر

ومن

قاخصواَ ألبصواره  .وهوو

وال كل قووة الووَْ وال قووة الووَة كنموا يسو كَ كلو قوَِْر

هللا وققوَ رَ وعونوِ وموََْ ُموا يسو كَ كلو ال وُول عِو هللا وَوََ واالل جوا كلُوِ واالسو ْاف بوِ والسوْر موع
قَِْرَ وققَ رَ ذ ذ
اآلن  . .وهونا المشوَُ َاضور فوي القِوو قواخص لألبصوار ذ ذ اآلن ذ ذ وفوي أنسو

الُِظواَ السو جاب القِوو

لِ وجُوِ ذ ذ اآلن يجوي األمور لِون ن آمكووا  -بصوف ُ هونَ  -أن ثَ ووا كَا لقووا الون ن ُفوروا وأال ولووه األْبوار

من الُز م والفرار ما ْا( أن الكصر والُز م موُووالن كلو كراْة فوو كراْة الكوا
الظاهرة ال ي ارهوا الكوا

وموا ْا( أن هللا هوو الون

وَِر أمور المورُو ُ -موا وَِر األمور َِوِ  -وهوو الون يق ول

وكج الرمُو َوْن قرمو  -وإنموا المْمكوون سو ار لِقوَرة ر وَ هللا أن يجوول لُو

المفوار بأ وَ الموْمكْن وهوو الون

فوا

وإلو أسوطا

رْور األسوطا

ِقي في قِو الن ن ُفروا الرع

الجُاْ والَال يُِ  -وهو الن

و وهن قَِْره و نيقُ الوونا

فوي الوَنُا

واآلخرة ألنُ قاقوا هللا ورسولِإ
يوا أ ُوا الون ن آمكووا كَا لقْو الون ن ُفوروا دَفواَ فوال قولووه األْبوار ذ ومون وولُ ومئون ِْورَ  -كال م ُرفوا لق وال أو
م ُْو اَز كلو فئو  -فقووَ بووا بْ و

رمْو

كَ رمْو

ولمون هللا رمو

موون هللا

ومووأواَ جُووك وُووئل المصووْر ذ فِو قق ِوووه

ولموون هللا قو ُِ

ومووا

ولَِْوي الموْمكْن مكوِ ِوال َسوكا كن هللا سومُع عِوُ ذ َلمو وأن هللا مووهن َْوَ

المافر ن ذ ذ
و ََو في ال وَْر القرآني قَة في ال ُن ر وقُِْ ,في الوقوُ

وقَُ َ بْ و

مون هللا وموأو فوي الكوارإ يوا أ ُوا

الون ن آمكووا كَا لقْو الون ن ُفوروا دَفوا فوال قولووه األْبوار  .ومون وولُ ومئون ِْورَ  -كال م ُرفوا لق وال أو م ُْو از
كل فئ  -فقَ با بْ

من هللا ومأواَ جُوك وُوئل المصوْر ذ ذ والموك إيوا أ ُوا الون ن آمكووا كَا واجُو الون ن

َفروا دَفواَ)أ م ووَانْن م قوارُْن م وواجُْن فوال قفووروا عوكُ

موقوواَ أَسون أو قوَِرون خطو أَكو

أو أن يكوون َلوك ان وماماَ كلو فئو أخور مون المسوِمْن أو كلو قواعوَ

المسِمْن ل واوْوا الق ال  . .وأن من قوول

هللا ومأو في جُك ذ ذ

كال أن يكووون َلوك مكْووَة َور

وأعطو الووَو ِْورَ وو( الزَوم فقوَ اسو ُق َلوك الوقا إر وطاَ مون

وقووَ ورَْ بووور األق ووال فووي اع طووار هوونا الُك و خاص واَ بأهوول ِووَر أو بالق ووال الوون
َاضرَ ذ ولمن الجمُور عِ أنُوا عامو

َْو

قخ ووارون

يكووون رسووول هللا [

]

وأن ال وولي وو( الزَوم ََْورة مون السوطع الموُقواَ ذ ُموا رو الطخوار

ومسِ في الصُُُْن عن أِي هر رة  -رضي هللا عكِ  -قالإقال رسوول هللا [ -

] ":اج كَووا السوطع الموُقواَ
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" قْول:يوا رسوول هللا وموا هون
وأَل مال الْ ُ

قوالإ" الشوري بوالِل والسوُر وق ول الوكفل ال وي َور( هللا كال بوالُق وأَول الرُوا

وال ولي و( الزَم وقن

وقَ أورْ الجصا

المُصكاَ الْافالَ المْمكاَ " ذ ذ
من اإللما( بِ قالإ

في "أَكا( القرآن" قفصْال ال بأ

"قووال هللا قوووال إ وموون ووولُ ومئوون ِْورَ كال م ُرفوَا لق ووال أو م ُْو َاز كلو

فئو )رو أِووو ن ورة عوون أِووي سوووَْ أن

َلوك كنموا ُوان وو( ِوَر ذ قوال أِوو ن ورة ألنُو لوو انُوادوا ومئون ألنُوادوا كلو المشورُْن ولو يكون ومئون مسوِ

رْوره ذ ذ وهونا الون قالوِ أِوو ن ورة لوُل بسوَ َ ألنوِ قوَ ُوان بالمَ كو خِوق ُثْور مون األنصوار ولو يوأمره

الكَوي عُِوِ السوال( بوالخروو ولو يكونووا ورون أنوِ يكوون ق وال وإنموا ظكووا أنُوا الوْور  ,فخورو رسوول هللا [

]

يُمن خم موِ ذ فقول أِي ن رة كنِ ل يكن هكاي مسِ رْره وإنُو لوو انُوادوا انُوادوا كلو المشورُْن رِوَ

لما وصفكا ذ ذ وقَ قْلإكنِ ل يكن جاِ َاز لُ االنُُاد ومئن ألنُ ُوانوا موع رسوول هللا [

] ولو يكون االنُُواد

جواِ َاز لُو عكوِ قوال هللا قووال إ موا ُوان ألهول المَ كو ومون َوولُ مون األعو ار أن خِفووا عون رسوول هللا وال
ررَووا بأنفسوُ عون نفسوِ)إفِ يكون يجوود لُو أن يخونلوا نَوُْ [

قمفول ِكصورَ وعصومِ مون الكوا

] و كصورفوا عكوِ و سوِموَ وإن ُوان هللا قوَ

َموا قوال هللا قووال إ وهللا يوصومك مون الكا )وُوان َلوك فرضواَ عِوُْ

أعوَاؤه أو َثوروا  ,وأي وَا فوّللان الكَوي [
يجوود لوِ االنُُواد عِو قور أن يكوون انُُوادَ كلو فئو

قِو

] ُوان فئو المسوِمْن ومئون ومون ُوان بمكُواد عون الق وال فّللانموا َوان

قال اِن عمرإَك

[

في جُع فُا

الكا

َُص واََة ورجوكا كل المَ ك

]إ" أنا فئ م " ذ فمن َان بالطووَ مون الكَوي [

فئو الكَوي [

وُوان الكَوي [

] فئو ُ ومئون ولو قمون فئو رْورَ ذ
فقِكاإنُن الفرارون ذ فقوال الكَوي

] كَا انُواد عون المفوار فّللانموا ُوان يجوود لوِ االنُُواد كلو

] وإَا ُوان موُو فوي الق وال لو يكون هكواي فئو رْورَ كُوادون كلُوِ فِو يكون يجوود لُو الفورار ذ

وقال الُسن في قولِ قوال إ ومن ولُ ومئن ِْرَ)قالإقََْ عِ أهل ِوَر ذ وقوال هللا قووال إ كن الون ن قولووا

مكم وو( ال قو الجمووان كنموا اسو زلُ الشوُطان ِوطور موا ُسوَوا)وَلك ألنُو فوروا عون الكَوي [
َكوْن فوروا عون الكَوي [
عكم قْئاَ وضاق

] وُونلك وو(

] فوواقَُ هللا عِو َلوك فوي قولوِ قووال إ و وو( َكوْن كَ أعجَو م ُثورقم ذ فِو قْون
فو ولْو موَِر ن)ذ ذ فُونا ُوان َكمُو كَا ُوانوا موع الكَوي [

عُِك األرا بما رََ

] قول الووَو أو ُثور كَا لو يجوَ هللا يُوِ قوْئاَ ذ ذ وقوال هللا قووال فوي آيو أخور إ يوا أ ُوا الكَوي َورا الموْمكْن
عِ الق ال كن يكن مكم عشرون صاِرون يَِْوا مواِ ْن وإن يكون موكم ماِو يَِْووا ألفوَا مون الون ن َفوروا)وهونا
 وهللا أعِو  -فوي الُوال ال وي لو يكون الكَوي [ُرُوا عكُ

] َاضو ار موُو

فموان عِو

الوشور ن أن يقواقِوا الموواِ ْن ال

فّللاَا ُان عَْ الوَو أَثر من َلك أبا لُ ال ُْز كل فئ من المسِمْن فُْ نصورة لموواوْة الق وال

ف نس َلك بقولِ قوال ( :اآلن خفم هللا عكم وعِ أن يُك ضوفاَ فّللان يكن مكم ماِو صواِرة يَِْووا مواِ ْن

,وإن يكن موكم ألوم يَِْووا ألفوْن بوّللاَن هللا)فورو عون اِون عطوا

أنوِ قالإَ و عِوُك أال يفور واَوَ مون عشورةإف

قِو إ اآلن خفوم هللا عوكم وعِو أن يوُك ضووفا)ذ ذ ذ اآليو  .فم و

عِوُك أال يفور مئو مون مئ وْن ذ وقوال اِون

عطوا إكن فور رجول مون رجِوْن فقوَ فور  ,وإن فور مون فالفو فِو يفور  -قوال الشوُ يوكوي بقولِإفقوَ فرإالفورار مون
الزَوم الموراْ باآليو

والون فوي اآليو كيجوا

فورا الق وال عِو الواَوَ لورجِْن مون المفوار فوّللان داْ عوَْ المفوار
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عِو افكووْن فجوواِز َْكئوون لِواَووَ ال ُْووز كلو فئو موون المسووِمْن فُْووا نصورة ,فأمووا كن أراْ الفورار لُِْووق بقووو( موون
المسِمْن ال نصرة موُ فُو من أهل الوعَْ المنُور في قولِ قوال إ ومون وولُ ومئون ِْورَ كال م ُرفواَ لق وال أو
م ُْو از كلو فئو فقوَ بوا بْ و

]إ" أنوا فئو َول مسوِ " ذ وقوال عمور ِون الخطوا

مون هللا)ولونلك قوال الكَوي [

لما ِِِْ أن أبا عََْ ِن مسووْ اس ق ل و( الجُع َ ق ول ولو كُوز(إ" رَو هللا أبوا عَْوَ لوو انُواد كلوي لمكو
ه
لوِ فئو " ذ فِموا رجوع كلُوِ أصوُا أِوي عَْوَ قوالإ" أنوا فئو لمو " ولو يووكفُ ذ ذ وهونا الُكو عكوَنا [ يوكوي عكوَ
ما ل َِ عَْ جُع المسِمْن افكي عشر ألفَا ال يجوود لُو أن كُزمووا عون مثِوُْ كال م ُورفْن
الُكلُ ] فاِ
لق وال وهووو أن يصوْروا موون موضووع كلو رْورَ مكا ووَ ن لوووَوه  ,ونُووو َلوك ممووا ال يكووون يُوِ انصو ار عوون
أو م ُْز ن كل فئ من المسِمْن يقاقِونُ موُ ذ فّللاَا ِِْوا افكي عشر ألفَا فوّللان مُموَ ِون الُسون َُور

الُر

أن الجُع كَا ِِْوا ُنلك فُِل لُ أن يفروا من عوَوه
يوكي الُكلُ ] واَو
األصوُا

بُوَ

وإن ُثور عوَْه

الزهور عون عَْوَهللا ِون عَوَهللا  ,أن اِون عطوا

أرُوو ذ وخْور السورايا أرُوع ماِو ذ وخْور الجْووش أرُوو آال

ولو ونُر خالفوَا ِوْن أصوُاِكا يُوِ [
قالإقوال رسوول هللا [

]إ" خْور

ذ ولون وْق افكوا عشور ألفواَ مون قِو ولون

يَِْوا " وفي بو ُاإ" ما رِ قو( َِْون افكوي عشور ألفوا كَا اج موو ُِمو ُ " ذ وَُور الطُواو أن مالموَا سوئل
فقْل لِإأيسوكا ال خِم عن ق ال من خرو عن أَكا( هللا وَك بْْرها فقال مالكإكن ُوان مووك افكوا عشور ألفوا
مثِك ل يسووك ال خِوم وإال فأنو

فوي سوو مون ال خِوم  . .وُوان السواِل لوِ عَوَهللا ِون عمور ِون عَوَالوز ز ِون

عََهللا ِن عمر ذ وهنا المنه موافق لما َُر مُمَ ِن الُسن ذ والون رو عون الكَوي [

ألفا فُو أصل في هنا الطا
] " كَا اج مو

] فوي افكوي عشور

وإن ُثر عوَْ المشورُْن فْْور جواِز لُو أن يفوروا موكُ وإن َوانوا أضووافُ لقولوِ [

ُِم ُ " ذ وقَ أوج

عُِْ ِنلك جمع َِم ُ " . . .ان ُ ذ

َنلك أورْ "اِن الورُي في أَكا( القرآن " قوقْطا عِ الخال
" اخ ِم الكا إهل الفرار و( الزَم مخصو

في المقصوْ ُِنا الُك قالإ

ِْو( َِر أ( عا( في الزَو

ُُِا كل

و( القُام

"فورو اِون سووَْ الخوَر أن َلوك وو( ِوَر لو يكون لُو فئو كال رسوول هللا وُوِ قوال نوافع  ,والُسون وق واْة
و ز َ ِن ََْ

وال ُاي ذ

"و رو عن اِن عطا

وساِر الوِما أن اآلي با ُ,كل

بقولِإ ومن ولُ ومئن ِْرَ)فظن قو( أن َلك كقارة كل

و( القُام

وإنما قن مون قون بخصوو

و( ِوَر  .ولوُل بوِ ذ وإنموا َلوك كقوارة كلو

َلوك وو( ِوَر
وو( الزَوم

ذ
"والوَلْل عُِوِ أن اآليو نزلو

بووَ الق وال وانق وا الُور

وَهوا

الْوو( بموا يُوِ  .وقوَ فَو

عون الكَوي [

]

َسوطما قوَمكاَ فوي الُوَ الصوُُ أن المطواِر ُونا ذ ذ ذ وع هوَ الفورار وو( الزَوم ذ وهونا نوص فوي المسوأل رفوع
و َْن الُك وقَ نَُكا عِ الكم ال ي وقع اإلقكال فُْا لمن وقع باخ صاصِ ِْو( َِر" ذ ذ
الخال
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ونُن نأخن ُِنا الن َُورَ اِون الورُوي مون أر "اِون عطوا
كيالقِ يس ُق هنا ال شَ َ ل خام آفارَ الُرُُ من ناَُ
كن قِ

وسواِر الوِموا " ذ ذ َلوك أن ال وولي وو( الزَوم عِو
ولمساسِ بأصل االع قاْ من ناَُ ذ ذ

المْمن كطْي أن يكون ارسوخا فاِ وا ال قُزموِ فوي األرا قووة وهوو موصوول بقووة هللا الْالو

القاهر فو عطاَْ ذ ذ وإَا جاد أن قكوال هونا القِو

عِو أمورَ

هوزة  -وهوو واجوِ الخطور  -فوّللان هونَ الُوزة ال يجوود أن َِو أن

قمون هز م وف ار ار ذ واآلجال َِْ هللا فما يجود أن ولي المْمن خوفا عِ الُُاة ذ ولُل فوي هونا قمُِوف لِوكفل

فووو ياق ُووا ذ فووالمْمن كنسووان واجووِ عووَوَ كنسووانا ذ فُمووا موون هوونَ الكاَُو يقفووان عِ و أرا واَووَة ذ فو يم وواد

المْمن بأنِ موصول بالقوة المَر ال ي ال رال
ذ فُو في َل َال أقو من خصمِ الن

لُا ذ ف كنِ كل هللا كن ُان ََُا وإلو هللا كن ُ َو

لوِ الشوُاْة

واجُِ وهو يشا هللا ورسولِ ذ ذ ومن ف هنا الُك القايع :

(ومون وولُ ومئون ِْورَ  -كال م ُرفوا لق ووال أو م ُْو از كلو فئو  -فقوَ بووا بْ و

مون هللا  ,وموأواَ جُوك وُووئل

المصْر)ذ
وال ِوَ أن نقوم هكوا عكوَ ال وَْور َاقوِ وموا يُوِ مون كيموا اَ عجْطو إ فوال قولووه األْبوار( ). .ومون وولُ ومئون
ِْرَ)ذ ذ فُو قوَْر عن الُز مو فوي صوورقُا الُسوُ
ذ ذ فو إ فقوَ بوا بْ و

وُئل المصْر ). .

موع ال قَوُ وال شوكُع وال وور ر بّللاعطوا األْبوار لألعوَا

وول ومووِ ر و
مون هللا ). .فوالمُزو( م ه

مون هللا) ونه

بوِ كلو موأواَإ وموأواَ جُوك

وهكونا قشو ري ظووالل ال وَْور مووع ْالل ووِ فووي رسو الجوو الوووا( وقثْوور فووي الوجوَان قوووور االسو قطا

واالسو كمار

لِ ولي و( الزَم والفرار ذ
ف يم ي السُا بوَ هنا ال ُن ر من ال ولي و( الزَم لُكشم لُ عون وَ هللا وهوي قوَ ر المورُو مون وراُِو
وقق ول لُو أعوَا ه
الَال

وقرموي لُو وقصوْ

ذ ذ ذ وهو كوالون أجور الوَال ألن هللا ر وَ أن ف ول عِوُْ بُسون

لْثَُْ عُِِ من ف ِِ وهو الن وهَُ كياَإ

(فِو قق ِووه

ولمون هللا قو ُِ

وموا رمْو

 -كَ رمْو

 -ولمون هللا رمو ذ ولَِْوي الموْمكْن مكوِ ِوال َسوكا ذ كن

هللا سمُع عُِ )ذ ذ
وقنه الرواياَ المأفورة كل قفسوْر الرموي هكوا بأنوِ رمُو الُصو ال وي َثاهوا رسوول هللا [
وهو يقولإ" قاه

الوجوَ ذ قاه

الوجوَ " فأصاِ

وجوَ المشرُْن ممن ُ

] فوي وجووَ المفوار

عُِْ الق ل في عِ هللا ذ ذ

ولمن ْالل اآلي أعو ذ فُوي قمثول قوَِْر هللا لألمور ُِوِ مون و ار الُرُو الظواهرة لِكَوي [
موِ ذ ولنلك قالها قول هللا قوال إ
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] والوصوط المسوِم

(ولَِْي المْمكْن مكِ ِال َسكا)ذ ذ
أ لْردقُ من عكََ أن َِوا الَال الُسن الن

كالون عُِِ األجر بوَ أن يك

لُو بوِ الكصور ذ فُوو الف ول

الم اعم أوالَ وأخْ اَر ذ
(كن هللا سمُع عُِ )ذ ذ
يسمع اس ْاف م و وِ َالم

و جوِم س ا ار لقَرقِ م

لوِ و وطوُك الكصور واألجور ذ ذ

عِو موكم الخِوو

َما أعطاَ هنا وَاي في َِر ذ ذ
(َلم وأن هللا موهن َُْ المافر ن)ذ ذ
وهنَ أخور بووَ قِوك األولو

كن ال وَِْر ال ك ُوي عكوَ أن يق ول لمو أعوَا َ بأ وَيك  ,و صوَُْ ِرمُو رسوولم

و مكُك َسن الَال لُأجرُ عُِِ ذ ذ كنما هو ي ُف كلُوِ قووهْن ُْوَ الموافر ن وإضووا
فال مجال كَن لِخو

وال مجال كَن لُِز م

قَِْرهموققوَ ره . .

وال مجال كَن ألن ولي المْمكون األْبار عكَ لقا المفار ذ ذ

و صول السوُا هكوا بكول مالبسواَ المورُو ذ ذ فوّللاَا ُوان هللا هوو الون ق ول المشورُْن وهوو الون رمواه
الون أِِو الموْمكْن فُْوا َلوك الووَال الُسون وهوو الون أوهون َْوَ الموافر ن ذ ذ فموا الكو از واالخو ال

وهوو
كَن فووي

األنفال والمورُ ُُِا أْ رَ ِ َِْر هللا وُ قَ رَ ولُل لُ فُْا كال أن ُانوا س ا ار لُنا ال َِْر وال قَ ر
الَر الخاملإ 19اس جاب ْعا المشرُْن و( َِر
وعكوَما يصول السوُا كلو ققر ور ذ ذ أن هللا مووهن ُْوَ الموافر ن ذ ذ جوِ بالخطوا

كلو

الموافر ن أولئوك الون ن

اسو ف ُوا قَْول المورُو فوَعوا هللا أن يجوول الوَاِرة عِو أضول الفور قْن وآقاهموا بموا ال ُيوور وأقطوُموا لِورَ -
َموا ُووان ْعووا أِووي جُوول وهووو اسو ف اَِ:أ يِطووِ الفو موون هللا والفصوول  -فووَارَ الووَاِرة عِو المشوورُْن ذ ذ
وجوِ كلوُْ بالخطوا

سواخ ار مون اسو ف اَُ َاي مُْوَا لُو أن موا َوَ

الجار و ولوُل فِ و عارضو

فوي ِوَر كنموا هوو نمووَو مون السوك

وأن جمووعُ وُثورقُ لون قْْور مون األمور قوْئا ; ألنُوا السوك الجار و إأن يكوون هللا

مع المْمكْنإ
( كن قسو ف ُوا فقوَ جووا َ الفو

ذ وإن قك ُووا فُووو خْور لمو ذ وإن قوووْوا نووَ ولوون قْكووي عوكم فئو م قوْئا ولووو

َثرَ ذ وأن هللا مع المْمكْن)ذ ذ
كن قسو ف ُوا ف طَِووا مون هللا أن يفو
اس جا

هللا فجول الَاِرة عُِك

ِْوكم وُوْن المسووِمْن وأن ُِوك أضول الفوور قْن وأقطوُموا لِورَ ذ ذ فقووَ

قصَيقَا السو ف اَك ! لقوَ ْارَ الوَاِرة عِو أضول الفور قْن وأقطوُموا لِورَ

ولقَ عِم  -كن َك قر َون أن قوِموا  -من ه أضل الفر قْن وأقطوُما لِرَ
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وفوي ظول هونا اإليُوا

وعِو ضوو هونَ الُقُقو

وررَُ فوي االن ُوا عموا هو يُوِ مون الشوري والمفور والُور

لِمسِمْن والمشاق هلل ورسولِإ
(وإن قك ُوا فُو خْر لم )ذ ذ
ومع ال ررْ

ال رهْ إ

(وإن قووْوا نوَ)ذ ذ
والوا,ط موروف

ال يْْرها قجمع وال قََلُا ُثرةإ

(ولن قْكي عكم فئ م قْئا ولو ُثرَ)ذ ذ
وماَا قفول المثرة كَا ُان هللا في جان

المْمكْن

(وأن هللا مع المْمكْن)ذ ذ
كن المورُو عِو هونا الكُوو لون قموون م مافئو أِوََا ألن الموْمكْن  -وموُو هللا  -سوُكونون فوي صوم والمفوار
 ولوُل موُو كال نوا مون الطشور مون أمثوالُ  -سوُكونون فوي الصوم اآلخور ذ والمورُو عِو هونا الكُوو مقوررةالمصْر
ولقَ َان مشرُو الوور يورفوون هونَ الُقُقو ذ فوّللان موورف ُ بوالِل سوطُانِ لو قمون قِِْو وال سوطُُ وال رام و
َما صور الكا

الْو( من خالل قأفره ِطور ال ومُماَ ال ار خُ  .ول يكن قوري الوور م موثال فوي كنموار هللا

 سطُانِ  -وال في عَ( مورف ُ الُقُق  . .كنما ُان مثل أَثر ما مثول فوي عوَ( كخالصوُ الوَوْيو لوِوَلك ِ ِقي مكُ َُاقُ وقراِوُ من رْرَ وهو ما ل يكن م فقَا مع كقراره بألوةُ هللا ومورف ُ لُقُق ِ ذ ذ
ولقَ مر ِكا في اس وراا أََا
ِن رَ

الْفار  -بو

الموقو من ُ

السْرةإأن خفا

كل قر ع َْن مروا بِ اِكا لِ بج ازِور أهوَاها لُو

بسال ورجال فوِكوا ذ قالإفارسوِوا كلُوِ موع اِكوِإأن وصوِ ك رَو
نقاقل الكا

ِون أيموا ِون رَ و الْفوار  -أو أِووَ أيموا
قوَ ق وْ

وقوال لُو إكن أَََو أن نموَُ

الون عُِوك ذ فِومور لوئن ُكوا كنموا

فما ِكا من ضوم عكُ ذ ولئن ُكا كنما نقاقل هللا ُ -ما زع مُمَ  -فما ألََ بالِل من ياق ذ

َونلك موور ِكووا قووول األخووكل ِوون قور ق لَكووي دهورة  -وهووو مشووري وهو مشورُون -إيووا ِكووي دهورة قووَ نجو هللا لمو
أموالم

وخِص لم صاَطك مخرق ِن نوفل ذ ذ ذ ال

ومثِوِ اسو ف ا أِوي جُول نفسوِ  -فرعوون هونَ األمو ُموا قوال عكوِ رسوول هللا [
لِرَ وآقانا بما ال يور

]  -وهوو يقوولإ" الُِو أقطوكوا

فأَكِ الَْاة " ذ ذ
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وُنلك قولِ لُكُ ِن َزا( وقَ جا َ رسوال مون ع طو ِون رُُوو لْرجوع عون الق والإ" َوال وهللا ال نرجوع َ و يُكو
هللا ِْككا وُْن مُمَ "
فُكنا َان قصوره لُِقُق اإللُُو

ال يورفووون أنووِ مووا ألَووَ بووالِل موون ياق و

واس ُ واره لُوا فوي ُول مكاسوط ذ ولو يكون أموره أنُو ال يورفوون هللا أو
أو ال يورفووون أنووِ هووو الوون يُك و و فصوول ِووْن الجَُ ووْن َْ و

ال راْ

لُكموِ كنموا ُوان قورُُ الُقُقوي مثول اِ وَا فوي قِقوي موكُ َُواقُ وقوراِوُ مون رْور هللا الون يورفونوِ

و و رفون بِ عِ هونا الكُوو ذ ذ األمور الون يشوارُُ يُوِ الْوو( أقووا( يظكوون أنُو مسوِمون  -عِو ْ ون مُموَ -
َما ُان المشرُون يظكون أنُ مُ َون عِ ْ ن أُِْ كِراةُ ! َ

لمان أِو جُل  -وهو أِوو جُول  -يسو ف

عِو هللا يُقوولإ" الُِو أقطوكووا لِوورَ وآقانووا بمووا ال يووور  -وفووي روايو إالُِ أضوول الفوور قْن وأقطوُمووا لِوورَ -
فأَكِ الَْاة ! "
فأموا قِوك األصوكا( ال وي عور أنُو يوَوَونُا فموا ُوان َلوك قوَ الع قواْه بألوةُو لُوا َألوةُو هللا  -سوطُانِ -
ولقوَ صور القورآن المور بُقُقو قصووره االع قواْ فُْوا وُسوَ

ققوَيمُ الشوواِر لُوا فوي قولوِ قووال إ والون ن

اقخنوا من ْونِ أولُا ما نوََه كال لُقرُونا كلو هللا دلفو )ذ ذ فُونا ُوان مَِو قصووره لُوا ذ ذ مجورْ قوفوا عكوَ
هللا  . .وموا ُوان قورُُ الُقُقوي مون هونَ الجُو
االس شفا ُِنَ األصكا( ذ وإال فّللان الُكفا

ال فوي مجورْ ال خِوي عون
وال ُوان كسوال( مون أسوِ موكُ م موث َ

الن اع زلوا عطاْة األصكا( هنَ وقَموا الشواِر هلل وَوََ موا اع َوروا

مسوِمْن كنموا قمثول اإلسوال( فوي االع قواْ والشوواِر وإفوراْ هللا سوطُانِ بالُاَمُو ذ والون ن ال يفورْون هللا سوطُانِ

بالُاَمُ  -في أ دمان وفي أ مكان  -ه مشرُون ذ ال يخرجُ من هنا الشري أن يكوون اع قواْه أن ال كلوِ
كال هللا  -مجوورْ اع قوواْ  -وال أن يقووَموا الشووواِر هلل وَووََ ذ ذ فوّللال
مسوِمْن  -كنموا يو َوور الكوا

مسوِمْن َوْن

كفراْ هللا سطُانِ بالُاَمُ  ,ورف ُ االع ار

موون َِقواَ السِسووِ

هكووا يكونووون ُالُكفووا الوون ن لو يو َووره أَووَ
أ َوْن ي ومون كلو االع قواْ والشووواِر

بشرعُ َكو أو قوانون أو وضوع أو ُ,مو أو ققِْوَ لو يصوَر عون

هللا وَووََ ذ ذ وهوونا وَووََ هووو اإلسووال( ألنووِ وَووََ مووَلول قووُاْةإأن ال كلووِ كال هللا وأن مُمووََا رسووول هللا ُمووا
عر هنا المَلول في االع قاْ اإلسالمي وفي الواقع اإلسالمي سوا ذ ذ ف أن جمع هْال الون ن يشوَُون أن

ال كلِ كال هللا عِ هنا الكُو وُُنا المَلول في قجمع َرُي بقُاْة مسِم و كسِخوا مون ال جموع الجواهِي وُ,اْقوِ
الجاهُِ !
وهنا ما كطْي أن َْكِ الن ن ر َون أن يكونوا "مسِمْن" فال قخَعُ عن َقُق ما ه يُِ خَع أنُ
مسووِمون اع قوواَْا وقوَووََا ذ فوّللان هوونا وَووََ ال يجووول الكووا
بالُاَمُ و رف ون َاَمُ الوََْ و خِوون وال ه لِمج مع الجاهِي ولقُاْقِ الجاهُِ ذ
"مسووِمْن" مووا لو

ُقووق لُو أنُو يفوورْون هللا سووطُانِ

كن َثْو َار مون المخِصوْن الطَْوْن قخوَعُ هونَ الخَعو ذ ذ وهو ر وَون ألنفسوُ اإلسوال( ولموكُ ُيخوَعون عكوِ ذ
فأول لُ أن يس ُقكوا صورة اإلسال( الُقُقُ ذ ذ والوََْة  . .وأن يورفووا أن المشورُْن مون الوور الون ن يُمِوون
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اسو "المشورُْن" لو يكونووا يخ ِفوون عوكُ فوي قوي

فِقوَ ُوانوا يورفوون هللا بُقُق وِ ُ -موا قَوْن  -و قوَمون لوِ

قفوا من أصكامُ ذ ذ وُان قرُُ األساسي مثل  -ال في االع قاْ  -ولمن في الُاَمُ !
وإَا َووان كطْووي لِطَْووْن المخِصووْن الوون ن ر ووَون أن يكونووا مسووِمْن أن َْكووا هوونَ الُقُق و
المسوِم ال وي قجاهووَ إلعواْة نشوأة هوونا الوَ ن فوي األرا فووي عوال الواقووع يجو

فوّللان الوصووط

أن قسو ُقن هوونَ الُقُقو ِوضووو

ُِوا قور فواَ صور ُا واضوُا جادموا ذ ذ فُونَ

وعموق و جو أال قو ِجِ فُْوا أ قِجِو ; و جو أن قو هور الكوا
هي نقطو الَوَ واالنطوال  . .فوّللاَا انُرفو الُرُو عكُوا  -مكون الَوَ  -أْنو انُو ار
مُما قوافر لُا من اإلخال

عِ رْر أسا

ضوِ

ير قُوا ُِوِ وُكو

بوَ َلك والصَر وال صمُ عِ الم ي في الطر ق

الَر الساْ إ 23 - 20قوجُِ المْمكْن لطاع هللا ورسولِ
فو يوووْ السوُا كلو الُ وا

لِون ن آمكووا  -فوي سِسوِ م والُو مون الُ افواَ الموَُو  -عقو

موُو ذ ذ يوووْ كلوُْ لُْ وم ُِو كلو ياعو هللا ورسوولِ

و ُونره ال وولي عكوِ وال شوطِ بأولئوك الون ن يسوموون

آياَ هللا ق ِ عُِْ فمأنُ ل يسمووها  . .أولئك الص الطك
بالمِماَ  . .أولئك الن ن ه قر الَوا

ال ي قَ

َُره إوَُور أن هللا

وإن ُان

لُ آَان قسمع األصواَ وألسك قكطق

عِ هنَ األرا ألنُ ال ُ َون بما يسموونإ

(يوا أ ُوا الوون ن آمكووا أيُوووا هللا ورسوولِ وال قولووا عكوِ وأنو قسوموون ذ وال قمونووا َالوون ن قالواإسوموكا وهو ال
عكَ هللا الصو الوطك الون ن ال يوقِوون ذ ولوو عِو هللا فوُْ خْو ار ألسوموُ ذ ولوو أسوموُ

يسموون ذ كن قر الَوا

ل ولوا وه مورضون ).
كن الُ ا

هكا لِن ن آمكوا لُطُووا هللا ورسولِ وال ولوا عكِ وه يسموون آياقوِ وُِماقوِ ذ ذ كن هونا الُ وا

كنمووا يجووي بوووَ جمُووع مقَماقووِ الموَُ و ذ ذ يجووي

بوووَ اس و وراا أَووَا

المورُ و

هكوا

وُوووَ رؤ و ووَ هللا فُْووا

وقَِْرَ وققَ رَ وعونِ ومََْ ; وُوَ قوَُْ أن هللا مع المْمكْن وأن هللا موهن َُْ الموافر ن ذ فموا طقو بووَ َلوك
َِِ مجال لْْر السمع والطاع هلل والرسول ذ وإن ال ولي عن الرسوول وأوامورَ بووَ هونا ُِوِ لَْوَو مسو كم اَر قَُُوا ال

يق ووَ( عُِ ووِ كنس ووان ل ووِ قِو و
ولف ,الَوا )يشومل الكوا

ووَِر وعق وول فم وور ذ ذ وم وون هك ووا يج ووي َُ وور ال ووَوا

يُموا يشومل فُو وَِون عِو األرا ولمون اسو ومالِ يكثور فوي الوَوا

فِْقوي ظِوِ بمجورْ كيالقوِ ; و خِوع عِو
لمنلك كنُ لَوا

ف ووي موض وووِ المكاسو و

مون األنووا(

الصو الوطك الون ن ال يوقِون)صوورة الَُُمو فوي الُول والخُوال وإنُو

ُِنا الظل ذ ِل هو قور الوَوا

فالَُواِ لُوا آَان ولمكُوا ال قسومع كال ُِمواَ مَُمو

ولُوا

لسان ولمكُا ال قكطق أصواقَا مفُوم ذ كال أن الَُواِ مُ َيو بفطرقُوا يُموا وِوق بشوْون َُاقُوا ال ورور ذ أموا
هْال الَوا فُ موُولون كل كْراَُ الن ال ك فوون بِ ذ فُ قر الَوا قطوا
(كن قر الَوا

عكَ هللا الص الطك الن ن ال يوقِون)ذ ذ

(ولو عِ هللا فُْ خْ َار ألسموُ )ذ ذ
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أ ألسمع قِوُُ وقرَُا لما قسموِ آَانُ ذ ذ ولمكِ  -سطُانِ  -ل يوِ فُْ خْ ار وال ر.ط في الَُ

َّ
َّ
وَلو َعِِ ه ِ ِ
ضو َن )23
َس َم َو ُُ ْ َل ََولوْا َّو ُه ُّم ْو ِر ُ
للاُ فُْ ْ َخ ْْ اَر أل ْس َم َو ُُ ْ َوَل ْو أ ْ
َْ َ
فقَ أفسَوا اس وَاْاقُ الفطر و لِ ِقوي واالسو جاب فِو يفو هللا عِوُْ موا أرِقووا هو مون قِووُُ

وموا أفسوَوا هو

من فطرقُ ذ ولو جوُِ هللا َرُون بوقولُ َقُق ما َعون كلُِ موا ف ُووا قِووُُ لوِ وال اسو جاِوا لموا فُمووا ذ
ذ ولو اسموُ ل ولوا وه مورضون)ذ ذ ذ

ألن الوقوول قووَ ووَري ولموون القِ و

المطمووو

ال يس و جْ

ذ فُ و لووو أسووموُ هللا سووما

االس جاب ذ واالس جاب هي السما الصُُ ذ وُ من نا

الفُو ل ول ووا ه و عوون

قفُ عقولُ ولمن قِوُُ مطموس ال قس جْ

الَر السابعإ 26 - 24قنُْر المسِمْن ِ مكْن هللا لُ
ومرة أخر

مرر الُ وا

لِون ن آمكووا ذ الُ وا

ُِو لُسو جَْوا هلل والرسوول موع ال ررْو

فوي االسو جاب وال رهْو

من اإلعراا وال نُْر ِكوم هللا عُِْ َْن اس جاِوا هلل ولِرسولإ
(يا أ ُا الن ن آمكوا اس جَْوا هلل ولِرسول كَا ْعاَ لما يُُْك
قُشورون ذ واققووا ف كو ال قصوَْن الون ن ظِمووا موكم خاصو
مس

وووفون ف ووي األرا قخ ووافون أن و خطفم الك ووا

قشكرون)ذ .

كن رسول هللا [

واعِمووا أن هللا يُوول ِوْن المور وقِطوِ ذ وأنوِ كلُوِ
واعِمووا أن هللا قوَ َ الوقوا

ذ واَُوروا كَ أنو قِْول

ف وواواَ وأ ووَُ ِكصو ورَ وردقمو و م وون الطْط وواَ لوِمو و

] كنما َعوه كل ما يُُْْ ذ ذ كنُا ْعوة كل الُُاة بكل صور الُُواة  ,وُكول موواني الُُواة

ذذ
كنِ َعوه كل عقَْة قُْي القِو والوقوول وقطِقُوا مون أوهوا الجُول والخ ارفو
ومون الخ ووو الموونل لألسووطا

الظوواهرة والُ مُوواَ القوواهرة

ومون ضوَْ الووه واألسوطورة

وموون الوَوْيو لْْوور هللا والمنلو لِوَووَ أو لِشووُواَ

سوا ذ ذ
و وَعوه كلو قور و مون عكوَ هللا قوِون قُورر "اإلنسوان" وقمر موِ بصوَورها عون هللا وَوََ  ,ووقوو
صفا م ساو ن في مواجُ ُا ال ُك فرْ في قو

وال يطقو فوي أمو

الطشور ُُِو

وال جوكل فوي جوكل وال قوو( فوي قوو(

ذ ذ ولمكُ كطِقون ُُِ أَ ار َار م ساو ن في ظل قر و صاََُا هللا ر اليطاْ ذ
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و َعوه كل مكُ لُُِاة ومكُ لِفمر ومكُ لِ صور يطِقُ من ُل قْوَ كال ضووابَ الفطورة الم مثِو فوي
ال وابَ ال ي وضوُا خالق اإلنسان الوُِ بما خِق هونَ ال ووابَ ال وي قصوون الطاقو الطانُو مون ال َوَْ وال

قمَ

هنَ الطاق وال قُطمُا وال قمفُا عن الكشا اإليجاِي الَكا ذ

و وَعوه كلو القووة والووزة واالسو وال بوقْوَقُ وموكُجُ

والثقو ِوَ كُ وُورُُ

واالنطوال

فوي "األرا" ُُِووا

ل ُر ر "اإلنسان" بجمِ ِ وإخ ارجوِ مون عَوْيو اليطواْ كلو عَوْيو هللا وَوََ وقُقْوق كنسوانْ ِ الوُِوا ال وي وهَُوا
لِ هللا فاس َُِا مكِ الطْاة !
و وَعوه كلو الجُواْ فوي سوَْل هللا ل قر ور ألوةُو هللا سوطُانِ  -فوي األرا وفوي َُواة الكوا
الوَْووَ المووَعاة ومطووارْة ه وْال المو ووَ ن عِ و ألوةُو

وقُطوُ ألوةُو

هللا  -سووطُانِ  -وَاَمْ ووِ وس وِطانِ َ و يفْئ ووا كل و

َاَمُو هللا وَوََ وعكَِون يكوون الوَ ن َِوِ هلل ذ َ و كَا أصواُِ المووَ فوي هونا الجُواْ ُوان لُو فوي الشووُاْة
َُاة ذ
َلك مجمل ما َعوه كلُِ الرسول [
كن هنا الَ ن مكُ َُاة ُامِ

] وهو ْعوة كل الُُاة بكل مواني الُُاة ذ

ال مجرْ عقَْة مس سرة ذ مكُ واقوي قكمو الُُاة في ظِِ وق رق ذ ومن ف

يوا أَُُّوا َّال ِون َن آمكُووْا اسو َ ِجَْوْا ِهلِلِ ولِ َِّرس ِ
اعَِ ُمووْا أ َّ
وول َِ ْوْ َن اْل َم ْورِ َوَقِِْط ِوِ َوأََّن ُوِ ِكَل ُْ ِوِ
واَ لِ َموا ُي ُِْْ ُ
وول ِكَا َْ َع ُ
وُك ْ َو ْ
ْ ُ
للا َي ُُ ُ
َن ه َ
َ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
قُُ َشرو َن  )24واقَُّقوْا ِف َْك َ الَّ قُ ِ
اعَِ ُموْا أ َّ
للا َقَ َُ اْل ِوَقا ِ )25
كم ْ َخ َّ
ص ََْ َّن َّالن َن َ
ظَِ ُموْا ِم ُ
اص َ َو ْ
َن ه َ
ْ ُ
َ

هو ْعوة كل الُُاة في ُل صورها وأقكالُا ذ وفي ُول مجاالقُوا وْالالقُوا ذ وال وَْور الق آرنوي يجمول هونا ُِوِ فوي
َِماَ قِِْ موَُ إ

(يا أ ُا الن ن آمكوا اس جَْوا هلل ولِرسول كَا ْعاَ لما يُُْك )ذ ذ
اس جَْوا لِ ياِوْن مخ ار ن وإن ُان هللا  -سطُانِ  -قاْ اَر عِ قُرُ عِ الَُ لو أراْإ
(واعِموا أن هللا يُول ِْن المر وقِطِ)ذ ذ
و ووا لُووا موون صووورة رهْط و مخُف و لِقووَرة القوواهرة الِطُف و ذ ذ يُووول ِووْن الموور وقِطووِ)يُفصوول ِْكووِ وُووْن قِطووِ
و س ُوَ عِ هنا القِ

و ُ جزَ و صرفِ ُُف قا

و قِطوِ َموا ر وَ ذ وصواَطِ ال يمِوك مكوِ قوْئا وهوو قِطوِ

الن ِْن جكَُِ
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كنُا صورة رهْط َقاَ
القِ

مثُِا القِ

في الكص القرآني ولمن ال وَْر الطشر يوجوز عون قصوو ر كيقاعُوا فوي هونا

ووصم هنا اإليقا في الوص

كنُوا صوورة قسو وج

الُقظو الَاِمو

والُل
والُونر الوَاِ

واالَ ُوا الوَاِ ذ الُقظو لخِجواَ القِو

وخفقاقوِ ولف اقوِ

والُونر مون ُول هاجسو يُوِ وُول مْول مخافو أن يكوون انزالقوا ; واالَ ُوا الوَاِ لِم ازلوق والُواقوم والُوواجل ذ ذ

وال وِق الَاِ بالِل  -سطُانِ  -مخاف أن يقِ

هنا القِ

في سُوة مون سوُواقِ أو رفِو مون رفالقوِ أو ْفوو

من ْفواقِ ذ ذ
] وهو رسوول هللا الموصوو( يكثور مون ْعوا رُوِإ" الُِو يوا مقِو القِوو فَو

ولقَ َان رسول هللا [
ْ كك " ذ ذ فمُف بالكا
كنُا صورة قُز القِ

قَِوي عِو

وه رْر مرسِْن وال موصومْن

َقا و جَ لُا المْمن رجف في ُُانوِ َوْن يخِوو كلُْوا لُظواَ  ,نواظ ار كلو قِطوِ الون ِوْن

جكَُِ وهو في ,ط

القاهر الجطار وهو ال يمِك مكِ قْئا  ,وإن ُان يُمِِ ِْن جكَُِ و سْر

صورة يورضُا عِ الن ن آمكوا وهو كاْ ُ إ
(يا أ ُا الن ن آمكوا اس جَْوا هلل ولِرسول كَا ْعاَ لما يُُْك )ذ ذ
لُقوول لُو إكن هللا قواْر عِو أن يقُورُ عِو الُوَ  -لوو ُوان ر وَ  -وعِو االسو جاب ال وي وَعوُ كلُْوا هونَ
الَعوة ولمكِ  -سوطُانِ  -يكورمك

فْوَعوُ ل سو جَْوا عون يواعُو قكوالون عُِْوا األجور وعون ك ارْة قوِوو ُِوا

كنسوانْ م وقرقفوع كلو مسو و األمانو ال وي نايُوا هللا ُِونا الخِوق المسوم باإلنسوان ذ ذ أمانو الَُايو المخ وارة
وأمان الخالف الواعُ

وأمان اإلراْة الم صرف عن قصَ ومورف ذ

(وأنِ كلُِ قُشرون)ذ ذ
فقِووُك ِوْن َيوِ ذ وأنو بووَ َلوك مُشوورون كلُوِ ذ فموا لمو مكوِ مفور ذ ال فوي ْنُوا وال فوي آخورة ذ وهوو موع هونا
َعوُ ل س جَْوا اس جاب الُر المأجور ال اس جاب الوََ المقُور ذ
ف يُنره القووْ عن الجُاْ وعن قَُِ ْعوة الُُاة وال راخي في قْْْر المكمر في أي صورة ُانإ
(واققوا ف ك ال قصَْن الن ن ظِموا مكم خاص

واعِموا أن هللا قَ َ الوقا )ذ ذ

This file was downloaded from QuranicThought.com

َّ
نِ
ِ
ِ
ِ
طَف ُم َّ
ن
الكا ُ
َوا َْ َُ ُروْا ك َْ أَن ُ ْ َقِْل ُّم ْس َ ْ َوُفو َ في األ َْرا قَ َخا ُفو َ أَن َ َ َخ ُ
َلوَِّ ُم ق ْش ُكرون  )26يا أَ َّ ِ
ونوْا
للا َو َّ
َ ْ َ ُ َ
ول َوقَ ُخ ُ
آم ُكوْا الَ قَ ُخ ُ
الرُس َ
ونوْا ه َ
َ َ
ُُّا الن َن َ

اَ ْ َوأَ َََّ َُ
َف َاو ُ
أ ِ
َم َاناق ُم ْ َوأَن ُ ْ
َ

الطِْط ِ
َّ
ِ
ِ
اَ
ص ِِرَ َوَرَدَق ُم هم َن ه َ
َك ْ
قَ ْوَِ ُمو َن )(27

والف كو :االِو ال أو الوَال ذ ذ والجماعو ال وي قسوم لفر وق مكُووا بوالظِ فوي صوورة موون صوورَ  -وأظِو الظِو نَوون
قر و هللا ومكُجِ لُُِاة  -وال ققم في وجِ الظالمْن وال قأخون الطر وق عِو المفسوَ ن ذ ذ جماعو قسو ُق أن
قْخن بجر رة الظالمْن المفسَ ن ذ  .فاإلسال( مكُ قموافِي كيجواِي ال يسوم أن يقووَ القاعوَون عون الظِو والفسواْ

والمكمر يشُع [ ف ال عِو أن وروا ْ ون هللا ال طوع ِول أن وروا ألوةُو هللا قكمور وققوو( ألوةُو الوَْوَ مقامُوا ]
وه ساَ ون ذ ف ه بوَ َلك رجون أن يخرجُ هللا من الف ك ألنُ ه في َاقُ صالُون يَْون

ولموا َانو
ال ي ُان

والخو

مقاومو الظِو قمِوم الكوا

قخاي

ال موالُف فوي األنفول واألمووال فقوَ عواْ القورآن ونُر الوصوط المسوِم -

ُِونا القورآن أول مورة  -بموا ُوان مون ضووفُا وقِو عوَْها وُموا ُوان مون األَ الون

كالُوا

الون يظُِِوا ذ ذ وُُوف آواهوا هللا َِ كوِ هونا وأعزهوا وردقُوا ردقوا يْطوا ذ ذ فوال ققووَ كَن عون الُُواة ال وي

َعوها كلُْا رسول هللا ذ وال عن قمالُف هنَ الُُاة ال ي أعزها ُِا هللا وأعطاها وَماهاإ
(واَُروا كَ أنو قِْول مس

الطْطاَ لوِم قشكرون)ذ ذ

ووفون فوي األرا قخوافون أن و خطفم الكوا

اَُوروا هونا ل سو ُقكوا أن الرسوول وَعوُ لمووا يُْوُك
وأقوكالِ ذ ذ اَُوروا أيوا( ال ووم والخوو
كلو الطاِفو َاَ الشوووُ وأنو

فواواَ

وأ وَُ ِكصورَ وردقمو مون

واَُوروَ ُوي ال ققووَوا عون مكافُو الظِو فوي ُول صووورَ

قَول أن ووجُك هللا كلو ق وال المشورُْن وقَول أن وَعوُ الرسوول

َووارهون  . .فو انظووروا ُُووف صورق بوووَ الووَعوة المُُْو ال ووي انقَِو ُِووا أعو از

مكصور ن مأجور ن مردوقْن ذ ردقم هللا من الطْطاَ لْْهِم لشكرَ ف ْجروا عِ قكرُ لف ِِ
و رس ال وَْر مشَُا َُا لِقِ وال وم والقِق والخو إ
(قخافون أن خطفم الكا )ذ ذ
وهوو مشوَُ ال ورُص ِ
الوجول وال رقو

الفووز

َ و ل موواْ الوووْن قطصور بالسووماَ الخاِفو  ,والُرُوواَ َّ
المفزعو

والوْون الزاِْ ذ ذ واأل َ قم َ لِ خطم والقِ المسِم في ارققا

ومون هونا المشوَُ المفوز كلو األمون والقووة والكصور والورد الطْو

وقوجل
والم وا المور

فوي ظول هللا الون آواهو كلو

َماَإ
(فاواَ

وأ َُ ِكصرَ وردقم من الطْطاَ)ذ ذ

وفي ظل قوجُِ هللا لُ لُشكروا فْْجرواإ
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(لوِم قشكرون)ذ ذ
فمون َا الون

أمول هونَ الكقِو الطوْوَة فو ال يسو جْ

لصووَ الُُواة اآلمكو القو و الْكُو  . .صووَ الرسووول

األمْن المر ذ ذ فو مون َا الون ال يشوكر هللا عِو ك واِوِ ونصورَ وآالِوِ وهونا المشوَُ وَلوك موروضوان عُِوِ
ولمل مكُما كيقاعِ وإيُاؤَ
عِو و

أن الق ووو( كنمو ووا ُ ووانوا ييُشو ووون هو وونا المش ووَُ وَاي ذ ذ ُو ووانوا وونُرون بمو ووا يورف ووون مو وون

َ ووالُ

فو ووي

ماضُْموَاضره  . .ومن ف ُان لُنا القرآن في َسُ َلك المنا ذ ذ
والوصوط المسوِم ال وي قجاهوَ الْوو( إلعواْة كنشوا هونا الوَ ن فوي واقوع األرا وفوي َُواة الكوا
مرَ بالمرَِ ْن وال قنوق

قوَ ال قموون قوَ

المناقْن ذ ذ ولمن هنا القرآن ُ وم لُوا ُِونَ الُقُقو ُونلك ذ ولوئن ُانو

الْوو( كنموا

قيُع في قولِ قوال إ
(كَ أن قِْل مس

وفون في األرا قخافون أن خطفم الكا )ذ ذ

فأول لُا أن قس جْ
المسوِم

لَعوة الُُاة ال وي وَعوها كلُْوا رسوول هللا وأن ق رقو

موعووَْ الوون َققوِ لِوصووط األولو

فوي يقوْن وفقو

موعووْ هللا لِوصوط

ووعووَ ِ ُقُقوِ لموول عصوط قسو قُ عِو ير قووِ وقصوَر عِو

قمالُفِ ذ ذ وأن قك ظر قولِ قوال إ
(فاواَ وأ َُ ِكصرَ وردقم من الطْطاَ لوِم قشكرون)ذ
وهي كنما ق وامل مع وعَ هللا الصاْ  -ال مع ظواهر الواقع الخاْ  -ووعوَ هللا هوو واقوع الوصوط المسوِم الون
رج ُل واقع
الَر الثامنإ 29 - 27الكُي عن خُان األمان وال وجُِ ل قو هللا
عوون االسو جاب خوفووا وُخووال ذ

فو موورر الُ ووا لِوون ن آمكووا مورة أخوور ذ ذ كن األمووال واألوالْ قووَ قُقوووَ الكووا
] َُاة ُر م ال َِ لُا من قمالُف وال ِوَ لُوا مون ق وُُاَ ذ ذ لونلك
والُُاة ال ي َعو كلُْا رسول هللا [
يوال القرآن هنا الُور

بال كَُوِ كلو ف كو األمووال واألوالْ  -فُوي موضوع اِو ال واخ طوار وام ُوان  -وُال ُون ر

من ال ووم عون اج ُواد هونا االم ُوان ومون ال خِوم عون ْعووة الجُواْ وعون قموالُف األمانو والوُوَ والَُوو ذ
واع طوار هوونا ال خِووم خُانو هلل والرسووول وخُانو لألمانوواَ ال وي ق ووطِع ُِووا األمو المسووِم فووي األرا وهووي
كعال ُِم هللا وققر ر ألوهْ وِ وَوََ لِيطواْ  ,والوصواي عِو الطشور بوالُق والووَل ذ ذ وموع هونا ال ُون ر ال ونُْر

بما عكَ هللا من أجر عظُ رج األموال واألوالْ ال ي قَ قُقوَ الكا

عن ال

ُُ والجُاْإ
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(يا أ ُا الن ن آمكوا ال قخونوا هللا والرسول وقخونوا أماناقم وأن قوِمون ذ واعِموا أنما أموالم وأوالُْو ف كو

وأن

هللا عكََ أجر عظُ )ذ ذ
كن ال خِي عن قمالُف األم المسِم في األرا خُان هلل والرسول ذ فالق ُ األول في هنا الَ ن هي ق ُ إ
"ال كلوِ كال هللا مُموَ رسوول هللا" ذ ذ ق وُ كفوراْ هللا  -سوطُانِ  -باأللوةُو
] وَوََ ذ ذ والطشور فووي قار خُوا ُِوِ لو قمون قجُووَ هللا الَ و

واألخون فوي هونا بموا ِِْوِ مُموَ [

ولمكُوا كنمووا ُانو

قشوري موووِ آلُو أخوور ذ

أَُانا قِِْ في االع قاْ واليطاْة  .وأَُانا ُثْرة في الُاَمُ والسِطان  -وهنا هو رال

الشري وموظمِ  -ومن

الق ُ األول لُنا الَ ن لُس

ف َان

هي َمل الكا

عِ االع قواْ بألوةُو هللا ذ ولمون َمُِو عِو كفوراَْ -

سوطُانِ  -باأللوةُو وقووُاْة أن ال كلووِ كال هللا ا كفوراَْ بالُاَمُو فوي َُوواقُ األرضووُ ُ -مووا أنُو مقو هورون
بُاَمْ ِ في نظا( الموون  -قُقُقوا لقوول هللا قووال إ وهوو الون فوي السوما كلوِ وفوي األرا كلوِ)ذ ذ ُونلك ُانو

هي َمُِ عِ أن الرسول هو وَََ المَِ عن هللا ومن ف االل زا( بكل ما َُِْ كياَ . .
هنَ هي ق ُ هنا الَ ن  -اع قواْا ل قر ورَ فوي ال ومْر وَرُو ل قر ورَ فوي الُُواة  -ومون هكوا ُوان ال خِوي عكُوا
خُان هللا هلل والرسول يُنر هللا مكُا الوصط المسِم ال ي آمك

بِ وأعِك

هنا اإليمان فأصط م وْكا عُِْا

ِ
َم َوالُ ُم ْ َوأ َْوالَ ُْ َُ ْ ِف َْك َوأ َّ
َجر َع ِظُ )28
َو ْ
للا ع َكََُ أ ْ
َن ه َ
اعَِ ُموْا أََّن َما أ ْ
أن قجاهَ ل ُقْق مَلولِ الواقوي والكُوا ِ مالُف هنا الجُاْ في األنفل واألموال واألوالْ ذ
َونلك يُونرها خُانو األمانو ال وي َمِ ُوا وو( بايوو

رسوول هللا [

] عِو اإلسوال( ذ فاإلسوال( لوُل ُِمو ققوال

بالِسان ولُل مجرْ عطاراَ وأْعُاَ ذ كنما هو مكُ َُاة َامِ قامِ قو رضوِ الوقطواَ والمشوا ذ كنوِ موكُ
لَكوا واقووع الُُوواة عِو قاعووَة أن ال كلووِ كال هللا وَلووك ِوورْ الكوا

كلو الوَوْيو لورُُ الُووق ورْ المج مووع كلو

َاَمْ وِ وقور و ِ  ,ورْ الطْواة المو وَ ن عِو ألوةُو هللا وسوِطانِ مون الطعُوان واالع وَا
لِكووا

جمُوووا وإقام و القسووَ ِْووكُ بووالمْزان الثاِو

وقوأمْن الُوق والووَل

وقومْوور األرا والكُوووا ِ مووالُف الخالف و فُْووا عوون هللا

بمكُ هللا ذ ذ
وُُِوا أمانواَ موون لو ووكُر ُِووا فقوَ خانُووا وخوا

بوُووََ الون عاهووَ هللا عُِوِ ونقوور ُِو وِ ال وي بووايع ُِووا

رسولِ ذ
وُل أولئك في َاج كل ال

ُُ والصَر واالَ مال وإلو االسو وال عِو ف كو األمووال واألوالْ وإلو ال طِوع

كل ما عكَ هللا من األجر الوظُ

المَخر ليطاَْ األمكا عِ أماناقِ الصاِر ن المْفر ن الم ُْنإ
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(واعِموا أنما أموالم وأوالُْ ف ك
كن هوونا القورآن يخايو

وأن هللا عكََ أجر عظُ )ذ ذ

المْكون و الطشوور

بمووا يوِو خالقُووا موون قرَُُْووا الخفووي

وُمووا يطِووع مكُووا عِو الظوواهر

والطاين وعِ المكُكُاَ والَرو والمسالك
وهو  -سطُانِ  -يوِ مواين ال وم في هنَ المْكون ذ و وِ أن الُر

عِو األمووال وعِو األوالْ مون أعموق

و ف كُ فُْا ذ فُي من د ك الُُاة الَنُا ال ي قموون موضوع ام ُوان واِو ال

لْور هللا فُْوا صوكُع الوَوَ وقصورفِ

موواين ال ووم فُْوا ذ ذ ومون هكوا كَُُوا كلو َقُقو ةطو األمووال واألوالْ  . .لقوَ وهَُوا هللا لِكوا

ذ ذ أيشوكر عُِْوا و وْْ َوق الكومو فُْوا

لَِْووه ُِوا

أ( يشو ْل ُِوا َ و يْفول عون أْا َوق هللا فُْوا إ( ونَِووُ بالشور

والخْور ف كو )ذ ذ فالف كو ال قموون بالشوَة وُالُرموان وَوَهما ذ ذ كنُوا َونلك قموون بالرخوا وُالوطوا أي وا ومون
الرخا الوطا هنَ األموال واألوالْ ذ ذ
هنا هو ال كَُِ األولإ
(واعِموا أنما أموالم وأوالُْ ف ك )ذ ذ
فّللاَا ان طِ القِ

أن يسو ْر

كل موضع االم ُان واالخ طوار ُوان َلوك عونوا لوِ عِو الُونر والُقظو واالَ ُوا

و كس و خفق في االم ُان والف ك ذ
فو ال َعوِ هللا ِوال عوون مكوِ وال عووا ذ ذ فقوَ ي ووم عون األْا  -بووَ االن طواَ  -لثقول ال
ال مُِف وُخاص في موين ال وم في األموال واألوالْ كنما هِو لوِ بموا هوو خْور وأبقو
الف ك و قو إ

وُُ وضوخام
لُسو وْن بوِ عِو

(وأن هللا عكََ أجر عظُ )ذ ذ
كنوِ  -سوطُانِ  -هوو الون وهو

األمووال واألوالْ ذ ذ وعكوََ و ار هموا أجور عظوُ لمون يسو وِي عِو ف كو األمووال

واألوالْ فال يقوَ أََ كَن عن قمالُف األمان وق ُُاَ الجُاْ  . .وهنا هوو الووون والموَْ لينسوان ال ويُف

الن يوِ خالقِ مواين ال وم يُِ( :وخِق اإلنسان ضيُفَا)ذ ذ
كنِ مكُ م مامل فوي االع قواْ وال صوور وال رُُو وال وجُوِ والفورا وال مُِوف ذ موكُ هللا الون يوِو
الن خِقإ أال يوِ من خِق وهو الِطُف الخَْر )ذ
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ألنوِ هوو

يِا أَ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
للاُ َُو اْلَف ْ ِول اْل َو ِظوُ ِ( َ ) 29وإِ َْ
للا َي ْج َول َّل ُمو ْ ُف ْرَقانواَ َوُ َمهِف ْور َع ُ
وكم ْ َس ِهوَْئاق ُم ْ َوَ ْْف ْور َل ُمو ْ َو ه
آم ُكوْا كَن قَ ُقوْا ه َ
َ
ُُّا الن َن َ
يم ُمر ِبك َّال ِن ن ََُفروْا لِْثَِْ ُوي أَو يْق ُُِوي أَو ي ْخ ِرجوي و م ُمرو َن و م ُمر للا وللا خْر اْلم ِ
اَ ِر َن( ) 30
َْ ُ َ
َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ هُ َ هُ َ ُْ َ
والُ ووا

األخْوور لِوون ن آمك ووا  -فووي هوونا المقطووع موون السووورة  -هووو الُ ووا

بووال قو ذ فمووا قووكُر القِووو ُِوونَ

األعطا الثقال كال وهي عِو ِْكو مون أمرهوا ونوور يكشوم الشوَُاَ و ز ول الوسواو

الشاِك الطو ل ذ وما يكون لُا هنا الفرقان كال بُساسُ ال قو وإال ِكور هللاإ
(يا أ ُا الن ن آمكووا كن ق قووا هللا يجوول لمو فرقانوا و كفور عوكم سوْئاقم

األقوَا( عِو الطر وق

و ثَو

و ْفور لمو ذ وهللا َو الف ول الوظوُ )ذ

ذ
هونا هوو الوزاْ وهونَ هوي عوَة الطر وق ذ ذ داْ ال قوو ال وي قُْوي القِوو وقوقظُوا وقسو جُع فُْوا أجُوزة الُونر
والُُط و وال وووقي ذ وعووَة الكووور الُوواْ الوون يكشووم مكُكُوواَ الطر ووق وْروُووِ عِ و مووَ الطصوور فووال قعطشووِ
الشَُاَ ال ي قُج

الرؤ المامِ الصُُُ  . .ف هو داْ المْفرة لِخطايوا ذ الوزاْ المطموئن الون يسوك

الُوَو

والق ارر ذ ذ وداْ األمل في ف ل هللا الوظُ و( قكفَ األدواْ وققصر األعمال ذ
كنُوا َقُقو إأن ققوو هللا قجوول فوي القِو

فرقانوا يكشوم لوِ مكورجواَ الطر وق ذ ولمون هونَ الُقُقو ُ -كول َقواِق

الوقَْة  -ال يورفُا كال من َاقُا فوال كن الوصم ال كقل منا هنَ الُقُق لمن ل نوقوها ذ
كن األمووور قظوول م شووابك فووي الُوول والوقول والطوور قظوول م شووابك فووي الكظوور والفموور
بوالُق عكووَ مفوار الطر ووق وقظول الُجو قُفُو ولمون ال قُقكووع ذ وقسوك

ولمون ال يسو جْ

و ظول الجوَل عَثوا والمكاقشو جُوَا ضواِوا ذ ذ َلوك موا لو قمون هوي ال قوو ذ ذ فوّللاَا ُانو

الُق وقمشم الطر ق وايمأن القِ

واس ار ال مْر واس قرَ القَ( وفَ

والطايوول يظوول م ِطسووا
لُوا القِو

والوقوول ذ

اسو كار الوقول ووضو

عِ الطر ق

كن الُق في َاقِ ال يخف عِ الفطرة ذ ذ كن هكاي اصطالَا مون الفطورة عِو الُوق الون فطورَ عُِوِ والون
خِق

بِ السماواَ واألرا ذ ذ ولمكِ الُو هو الن يُول ِْن الُق والفطرة ذ ذ الُوو هوو الون

و ُجو الرؤ و وُوموي المسوالك
مخاف هللا ومراقَ ِ في السر والوِن ذ ذ ومن ف هنا الفرقان الن

كشور العوطع

و خفوي الوَرو ذ ذ والُوو ال قَفوووِ الُجو كنموا قَفووِ ال قوو ذ ذ قَفوووِ
كْر الطصْرة و رفع الِوطل و كشوم الطر وق

ذ
وهو أمر ال يقَر ِثمن ذ ذ ولمن ف ول هللا الوظوُ ي وُف كلُوِ قمفْور الخطايوا ومْفورة الوننو  .فو ي وُف كلُْموا
الف ل الوظُ )ذ ذ
أال كنِ الوطا الومُ الن ال يوطُِ كال الر المر )َو الف ل الوظُ
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الوََة الثانُ إ 40 - 30الموضو إمن عَاواَ وأعمال المافر ن
مقَمو الوَوَة يم وي السوُا فوي السوورة يسو ورا الماضوي فوي مواجُو الُاضور و صوور لِوصوط المسوِم
ال ي خاض

المورُ وان صرَ فُْا َلك الكصور الموْدر موَ الكقِو الُاِِو ِوْن َلوك الماضوي وهونا الُاضور

و ر ُا ف ل هللا عُِْا في قوَِْرَ لُوا وققوَ رَ ذ ذ األمور الون ق
جانطِ ال

وا ل كلو جانطوِ األنفوال والْكواِ ; َموا قُوون كلو

ُُاَ والمشا ذ

ولقوَ سوَق فوي الوَر الماضوي قصوو ر موا ُوان عُِوِ موقوم المسوِمْن فوي مكو  -وقَول هونَ الْوزوة  -مون القِو
وال ووم وقِو المكوو

َ و لُخوافون أن و خطفُ الكوا

وقصووو ر موا صواروا كلُوِ مون اإل ووا والووزة والكومو

ِ َِْر هللا ورعا ِ وف ِِ ذ ذ
وهكا يس طرْ كل قصوو ر موقوم المشورُْن وهو َْ وون لرسوول هللا [

] قَْول الُجورة و وامرون  .وهو ُيورضوون

عما موِ من اآلياَ و زعمون أنُ قواْرون عِو اإلقُوان بمثُِوا لوو يشوا ون وهو يوانوَون و ِو ُِو الوكواْ َ و

لُس وجِون الونا

 -كن ُان هنا هو الُق من عكَ هللا َِ -ال من أن يفْئوا كلُِ و ُ َوا بِ

فو ونُر ُُوف كفقوون أمووالُ لُصوَوا عون سوَْل هللا و جموووا لُور رسوول هللا و وعوَه بالخْطو والُسورة فوي
الَنُا والُشر كل جُك في اآلخرة والخسارة هكا وهكاي من و ار المَْ والجمع وال َِْر ذ
وفي الكُاي يأمر هللا نَُِ أن واجِ الن ن ُفروا يُخْره ِوْن أمور نإأن ك ُووا عون المفور الوكواْ وَور هللا ورسوولِ
يُْفر لُو موا سوَق فوي جواهِْ ُ مون هونَ المكموراَ ذ أو أن يوووْوا لموا هو عُِوِ وموا َواولوَ يُصوَُْ موا أصوا

األولْن من أمثالُ

وقجر عُِِ سك هللا بالونا

ف يأمر هللا المسِمْن أن يقاقِوه َ

الن يشاؤَ هللا و قَرَ ُما ر َ ذ ذ ذ

ال قمون لِمفر قوة يف كوون ُِوا المسوِمْن وَ و ق قورر األلوةُو يُواألرا

هلل وَوََ  -يُكوون الوَ ن ُِوِ هلل  -فوّللان أعِكووا االس سوال( قَول موكُ الكَوي [

] هونا ونْو ُ يُاسوَُ ُِوا هللا

وهللا بما يومِون بصْر ذ وإن قولوا وظِوا عِ َرُُ وعكاْه وعَ( اع رافُ بألوةُ هللا وَََ  ,وعَ( اس سوالمُ
لسِطان هللا في األرا واصل المسِمون جُاْه

مس ُقكْن أن هللا مواله  ,ونو المول ونو الكصْر ذ ذ

الَر األولإ 31 - 30ال امر عِ الرسول لِْ الُجرة والشَُاَ عِ القرآن
(وإَ يمكر بك الن ن ُفروا لْثَ وي أو يق ِوي أو يخرجوي ذ و مكرون و مكر هللا ذ وهللا خْر الماَر ن)ذ ذ
كنِ ال نُْر بموا ُوان فوي مكو

قَول قْْور الُوال وقَوَل الموقوم ذ وإنوِ لْووَي بالثقو والُقوْن فوي المسو قَل ُموا

كطِ كل قَِْر قَر هللا وَكم ِ يُما يق ي بِ و أمر  . .ولقوَ ُوان المسوِمون الون ن يخوايَون ُِونا القورآن أول مورة
يورفون الُالْن مورف الن عاش و أر وَا ذ وُان يكفي أن نُروا ُِنا الماضي القر
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وموا ُوان يُوِ مون

خوو

وقِوق فوي مواجُو الُاضور الواقوع وموا يُوِ مون أمون ويمأنْكو ذ ذ وموا ُوان مون قوَِْر المشورُْن ومكوره

ِرسول هللا [

] في مواجُ ما صار كلُِ من رِط عُِْ

لقَ َانوا يمكرون لْوفقوا رسول هللا [

] و ُطسوَ َ

ال مجرْ الكجاة مكُ

يموَ أو لُق ِوَ و خِصوا مكوِ أو لُخرجووَ مون مكو

مكلُوا مطوروْا ذ ذ ولقوَ اِ موروا ُِونا ُِوِ فو اخ واروا ق ِوِ عِو أن وول َلوك المكمور ف ُو مون القطاِول جمُووا

لْ فر ْمِ في القطاِل ; و وجز ِكو هاق عن ق ال الور ُُِا فْرضوا بالَي و ك ُي األمر
قال اإلما( أَمَإََفكا عََالر اد
اِوون عطووا

أخَرنا مومور أخَرنوي عثموان الجر ور

أخَورَ

عون مقسو موول اِون عطوا

فووي قولووِإ وإَ يمكوور بووك)ذ ذ ذ قووالإ" قشوواورَ قوور ع لِْ و بمك و ذ فقووال بو ووُ إكَا أصووط فووأفَ وَ

بالوفوا  -ر وَون الكَوي [

]  -وقوال بو وُ ِ:ول اق ِووَ ذ وقوال بو وُ إِل أخرجووَ ذ فوأيِع هللا نَُوِ [

عِ َلك يطاَ عِي  -رضي هللا عكِ  -عِ فراش رسول هللا [
ه
] فِما أصوطُوا فواروا كلُوِ فِموا رأوَ عُِوا رْ هللا قووال عِوُْ
وُاَ المشرُون يُرسون عُِا يُسَونِ الكَي [
مكوره

فقوالواإأ ن صواَطك هونا

] وخرو الكَي [

قوالإال أْر

]َ

لُوق بالْوار ذ

فاق صووا أفورَ ; فِموا ِِْووا الجَول اخو َِ عِوُْ

]

فصووَوا فوي

الجَل فمروا بالْوار فو أروا عِو بابوِ نسو الوكمَووَ فقوالواإلو ْخول هكوا لو يكون نسو الوكمَووَ عِو بابوِ ذ ذ
فمك

يُِ فال لُال " ذ

(و مكرون و مكر هللا وهللا خْر الماَر ن)ذ
والصوورة ال وي رسومُا قولوِ قووال إ و مكورون و مكور هللا)ذ ذ صوورة عمُقو ال وأفْر ذ َ .لوك َوْن ق و ار
نَوة قور ع وهو

وه ال يشورون

وامرون و وناَرون و وَِرون و مكورون ذ ذ وهللا مون وراُِو

كنُا صورة ساخرة وهوي فوي الوقو

لِخُوال

مُوَُ يمكور ُِو و ططول ُْوَه

َاقوِ صوورة مفزعو ذ ذ فوأ ن هوْال الطشور ال ووا

المُاد ول  ,مون قِوك القوَرة

القاْرة ذ ذ قَرة هللا الجطار القاهر فو عطاَْ الْال عِ أمرَ وهو بكل قي مَُُ
وال وَْور الق آرنوي رسو الصوورة عِو ير قو القورآن الفر وَة فوي ال صوو ر فُْوز ُِوا القِوو

 ,و ُوري ُِوا أعموا

الشوور ذ

وإَِا قَُِْ عَِْ ُِ آياقُكا َقالُوْا َقَ س ِموكا َلو ن َشا َلُقِْكا ِم ْثل هو َنا ِكن هو َنا ِكالَّ أ ِ
ْن )31
ْر َّ
ْ َ َْ ْ َ
َْ ْ َ َ
األوِل َ
َ َ َ ْ َ
َساي ُ
َ
َ
و م ي السُا في وصم أَوال المفار وأفووالُ

وْعواو ُ ومف ر واقُ ذ َ و لَِْو ُِو االْعوا أن زعمووا أن

في مقَوره أن يأقوا بمثل هنا القرآن لو قا وا مع وصم هنا القرآن المر

بأنِ أسايْر األولْنإ
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(وإَا ق ِ عُِْ آياقكا قالواإقَ سموكا لو نشا لقِكا مثل هنا كن هنا كال أسايْر األولْن)ذ ذ
َُر اِن ُثْر فوي ال فسوْر  -نقوال عون سووَْ ِون جَْور والسوَ واِون جور ورْوره  -أن القاِول لونلك هوو الك ور
اِون الُوار قوالإ" فّللانوِ  -لوكوِ هللا ُ -وان قوَ َهو
ولموا قوَ( وجوَ رسوول هللا [

كلو ِوالْ فوار  ,وقوِو مون أخطوار مِووُُ رسو واسوفكَيار

] قوَ بوثوِ هللا وهوو ِوو عِو الكوا

القورآن ذ فموان  -عُِوِ [

مجِل جِل يُِ الك ر فُوَفُ مون أخطوار أولئوك فو يقولإبوالِل أ كوا أَسون قصصوا
أمكن هللا قوال يُِ و( َِر ووقوع فوي األسوار

أمور رسوول هللا [

]  -كَا قوا( مون

أنوا أو مُموَ

ولُونا لموا

] أن ق ور رقَ وِ صوَ ار ِوْن َيوِ ففوول

َلك والُمَ هلل ذ وُان الن أسرَ المقَاْ ِن األسوْ رضي هللا عكِ ذ ذ ُما قوال اِون جر رإَوَفكا مُموَ ِون بشوار
َوَفكا مُموَ ِون جوفور َ ,وَفكا قويط

عون أِووي بشور عون سووَْ اِون جَْوور قالإق ول الكَوي [

صَ ار عقط ِن أِي ميَُ وييُم ِن عَ
قوال المقوَاْإيا رسوول هللا أسوْر
فوأمر رسوول هللا [

] وو( ِووَر

والك ر ِن الُوار ذ وُوان المقوَاْ أسور الك ور فِموا أمور بق ِوِ

فقوال رسوول هللا [

]إ" كنوِ ُوان يقوول فوي ُ وا

] بق ِوِ فقوال المقوَاْ:يوا رسوول هللا أسوْر

من ف ِك  " .فقوال المقَاْإهونا الون أرَْ قالإويُوِ أنزلو

فقوال رسوول هللا [

هللا عوز وجول موا يقوول " ذ
]إ" الُِو أرون المقوَاْ

هونَ اآليو إ وإَا ق ِو عِوُْ آياقكوا قالواإقوَ سوموكا

لو نشا لقِكا مثل هنا كن هنا كال أسايْر األولْن)ذ ذ
ولقَ قمررَ في القرآن َكايو قوول المشورُْن عون القرآنإكنوِ أسوايْر األولوْن(:وقالواإأسوايْر األولوْن اَ َُوا فُوي
قمِ عُِِ بكرة وأصْال)ذ ذ
وموا َوان هونا القوول كال َِقو مون سِسوِ المكواوراَ ال وي ُوانوا يُوواولون أن يقفووا ُِوا فوي وجوِ هونا القورآن وهووو
يخاي

الفطرة الطشر بالُق الن قورفوِ فوي أعماقُوا ف ُ وز وقسو جْ ; و واجوِ القِوو بسوِطانِ القواهر ف رقجوم

إليقاعووِ وال ق ماسووك ذ وهكووا ُووان ِجووأ الوُِو

موون قوور ع كل و مثوول هوونَ المكوواوراَ ذ وه و يوِمووون أنُووا مكوواوراَ

ولمكُ ُانوا طُثون في القرآن عن قي يشطِ األسايْر الموُووْة فوي أسوايْر األمو مون َوولُ لُموهووا بوِ عِو
جماهْر الور

الن ن من أجُِ قطِق هنَ المكاوراَ لالَ فاظ ُِ في َظْرة الوَوْي لِوََْ

لقوَ َوان الموأل مون قور ع يورفوون يَُوو هونَ الوَعوة مون ُوانوا يورفوون موَلوالَ لْو ُ الصوُُُ ! َوانوا يورفوون
أن قُاْة أن ال كلِ كال هللا وأن مُمَاَ رسول هللا موكاها كعالن ال مرْ عِو سوِطان الطشور ُافو
َاَمُ اليطاْ جمِ
[

والخوروو مون

والفرار كل ألوةُ هللا وَََ وَاَمْ ِ ذ فو ال ِقوي فوي هونَ الوَوْيو هلل عون مُموَ رسوول هللا

] وَوََ ْون الكوايقْن باسو اآللُو أو باسو هللا ذ ذ وُوانوا ورون الون ن يشوَُون هونَ الشوُاْة يخرجوون

ل وووه م وون س ووِطان ق وور ع وُ,اْقُ ووا وَاَمْ ُ ووا و ك وومون كلوو

ال جم ووع الُرُ ووي ال وون يق وووَْ مُم ووَ [

و خ ووون لقُاْقوِ وسوِطانِ و ك زعوون وال هو لألسورة والوشوْرة والقَِْو والمشوُخ والقُواْة الجاهُِو

ِوالُِ َِِ لِقُاْة الجَ َة ولِوصط المسِم ال ي ققو( عُِْا هنَ القُاْة الجَ َة ذ ذ
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]

و وجُوون

َان هنا ُِِ هو مَلول قُاْة أن ال كلِ كال هللا وأن مُمَاَ رسول هللا ذ ذ وُوان هونا واقوواَ يشوََُ المألمون قور ع
و ُسووون خط ورَ عِ و ُُووانُ وعِ و األوضووا االج ماعُ و والسُاسووُ واالق صوواْي والوقَْي و ال ووي يقووو( عُِْووا
َُانُ ذ
الفوار .الُز ول الون يوكُوِ

لو يكون موَلول قوُاْة أن ال كلوِ كال هللا وأن مُموََا رسوول هللا هوو هونا الموَلول الطاهو
الْو( من زعمون أنُ مسِمون  -لمجرْ أنُ يشوَُون هونَ الشوُاْة بألسوك ُ و وْْون بوور الشوواِر ال وََيو

ال وجووْ لُوا وال ظول وُْكموا القُواْاَ الجاهُِو والشوراِع الجاهُِو

ِْكموا ألوةُو هللا فوي األرا وفوي َُواة الكوا
هي ال ي قُك المج مع وقصر قْونِ ذ

وَقُقو كنووِ فووي مكو لو قمون ليسووال( قوور و وال ْولو ذ ذ ولموون الون ن ُووانوا كطقووون بالشووُاْقْن َووانوا يسووِمون
ُ,اْه من فوره لِقُاْة المُمَي

ُما ُوانوا كسوِخون مون القُواْة

و مكُون وال ه من فوره لِوصط المسِم

الجاهُِ و مرْون عُِْا و كزعون وال ه من األسرة والوشْرة والقَِْ والقُاْة الجاهُِ بمجرْ نطقُ بالشُاْقْن
الُز ل ذ ولمن ُان ْالل ِ الواقيُو الومُِو هوي ال وي ق رجموِ كلو

. .فِ يكن األمر هو هنا الكطق الفار .الطاه
َقُق يقو( عُِْا اإلسال( ذ ذ

وهونا هوو الون ُوان وزع الموأل مون قور ع مون دَوم اإلسوال( ومون هونا القورآن ذ ذ كنوِ لو وزعجُ مون قَول أن
"الُكفووا " اع زلووا مو قووَاَ المشوورُْن وعطوواْاقُ

واع قووَوا بألوةُو هللا وَووََ وقووَموا لووِ الشووواِر وَووََ واج كَ ووا

عطاْة األصكا( أصوالَ ذ ذ فوّللال هكوا ال ُو الطواروَ الجواهِي قوي

ألنوِ ال خطور عِو الطواروَ مون االع قواْ

كن هونا لوُل هوو اإلسوال( ُ -موا يظون بوور الطَْوْن الخْور ن الون ن ر وَون الْوو( أن

السوَِي والشوواِر ال وََيو

يكونووا مسووِمْن ولمووكُ ال يورفووون موا هووو اإلسووال( مورفو الُقوْن  -كنمووا اإلسوال( هووو قِووك الُرُو المصواَط
لِكطوق بالشوُاْقْن ذ ذ هوو االنخوال مون المج موع الجواهِي وقصووراقِ وُ,موِ وُ,اْقوِ وسوِطانِ وقوراِوِ والووال

لقُواْة الوَعوة اإلسوالمُ ولِوصوط المسوِم ال وي قر وَ أن قُقوق اإلسوال( فوي عوال الواقوع ذ ذ وهونا موا ُوان يقور

م واجع الموأل مون قور ع يُقاومونوِ بشو
المر

األسوالْ

ذ ذ ومكُوا هونا األسوِو ذ ذ أسوِو

االْعوا عِو القورآن

بأنِ أسوايْر األولوْن وأنُو  -لوو قوا وا  -قوالوا مثِوِ ! َلوك موع قُوَ ُ بوِ مورة ومورة ومورة ذ ذ وهو فوي

َل مرة يوجزون و خكسون

واألسايْر واََقُا أسطورة ذ وهي الُكاي الم ِطسو  -رالطواَ  -بال صووراَ الخرايُو عون اآللُو
القَام وُطوالقُ الخارق

وعن األََا

ال ي ِو

وعون أقاصوُص

فُْا الخُال والخراف ْو َار َُْ َار ذ ذ

وقوَ َوان الموأل مون قور ع يوموَون كلو موا فوي القورآن مون قصوص األولوْن وقصوص الخووار والموجوزاَ ; وفوول
هللا بالمكنِْن وإنجاِِ لِمْمكْن ذ ذ ذ كل آخر ما في القصص الق آرنوي مون هونَ الموضووعاَ يُقولوون لِجمواهْر

المس ْفِ إكنُا أسايْر األولْن اَ َُا مُمَ ممن يجموونُا وجا

ِوها عُِك

عكوَ هللا  . .وُونلك ُوان الك ور اِون الُوار يجِول فوي مجِول رسوول هللا [

داعمَا أنِ أوَوي كلُوِ ُِوا مون

] بووَ ان ُاِوِ أو يجِول مجِسوَا
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آخر يجاورَ و قص األسايْر الفارسُ ال ي قوِمُا مون رَالقوِ فوي ِوالْ فوار ; لُقوول لِكوا إكن هونا مون جوكل
ما يقولِ لم مُمَ ذ وهأننا ال أْعي الكَوة وال الوَي َما َعي فّللان هي كال أسايْر من نو هنَ األسايْر
وال َِ أن نقَر أنِ ُان هكاي قوأفْر لُونَ الََِِو فوي الوسوَ الجواهِي عكوَ عامو الكوا

 .وُخاصو فوي أول األمور

قَل أن ق جِ الفوار ِْن هنَ األسايْر والقصص وُْن القرآن المر ذ لكَري لو نواْ مكواْ رسوول هللا [

] قَل المورُ في َِر بق ل الك ر ِن الُار ذ ف لما وجََ أسْ اَر أمر بق ِِ هو والكفرالقِْول الون ن أمور بقو ُِ مون

األسر
عِو

ول يقَل يُِ فَي ُاآلخر ن ذ

أن الوون ان ُو كلُووِ األموور فووي مكو أن هوونَ األسووالْ

لو قوووع يووو الَ وأن هوونا الكووو موون المكوواوراَ قووَ

انمشوم بوووَ َووْن وأن القورآن بسوِطانِ القوواهر الوون يُمِووِ مون عكووَ هللا وُوالُق الومْووق الوون قصووطِ عُِووِ
وهونَ المكواوراَ فِو يقوم لوِ مكُوا قوي

الفطورة سور وَا قوَ اَ سو هونَ األسوالْ
َعر  -يقولونإ ال قسومووا لُونا القورآن والْووا يُوِ لوِمو قَِْوون )ووجوَ َُوراؤه
جُل واألخكل ِن قر ق أنفسُ يخالل بو وُ بو وَا لَْْو
أن ققووَْ قوَماَ لِْو بووَ لِْو كلو َْو يسو مع لرسوول هللا [

و ار الموأل مون قور ع  -فوي

مون أمثوال أِوي سولُان وأِوي

لِْ وِ يسو مع خلُو لُونا القورآن ; وال يمِوك نفسوِ مون
] فوي خلُو عون اآلخور ن َ و قواهوَوا وأَوَوا

عِ أنفسُ الوُوْ أال يووْوا كلُْا  ,مخاف أن راه الف ُ يُف كوا ُِنا القرآن وُُنا الَ ن
عِو أن مُاولو الك ور ِون الُوار أن ُِوي الكوا

عون هونا القورآن بشوي آخور يخوَعُ بوِ عكوِ  ,لو قمون هوي

المُاول األخْرة ولن قمون ذ ذ لقَ قمررَ في صور ق وسو ق مرر ذ  .لقوَ َواول أعوَا هونا الوَ ن ْاِموَا أن
يصورفوا الكوا نُاُِوَا عون هونا القورآن ذ فِموا عجووزوا َولوووَ كلو قراقْول ورن ُِوا القو ار و طوور لُوا المسو موون
وَولوَ كل قماِ وقواو ن ي وُا الكا في جْوُُ وفي صَوره وقُ وساَِه ذ ذ ذ و فُمون أنُ مسِمون ,
و ظكون أنُ أْوا َق هنا القرآن وَق هنا الَ ن

لو يوووَ القورآن فووي َُوواة الكووا

ال مكووِ ِقووون مكُووا
هوو مصووَر ال وجُووِ ذ ذ لقووَ صووا .لُو أعووَا هوونا الووَ ن أِووَا َ

ال وجُوِ فوي قوْون الُُواة ُُِوا ذ ذ َ و لْ ِقوون مكُوا قصووراقُ ومفواةُمُ

وقووانْكُ

كلو جانو

موا ِقوون مكُوا قوراِوُ

و,وُمُ وموواد كُ ! فو قوالوا لُو إكن هونا الوَ ن مُ ور( وإن هونا القورآن مصوون ذ وهوو ِو

عِوُك

صطاَاَ ومسا وفي ُل َْن و رن بوِ الم رنموون و رقِوِ المرقِوون ذ ذ فمواَا قر وَون مون القورآن بووَ هونا ال ورن
وهوونا ال رقْوول

ومواد كم

فأمووا قصوووراقم ومفُوموواقم

وأمووا أنظمو م وأوضوواعك

فّللان هكاي قرآنا آخر هو المرجع فُْا ُُِا فّللالُِ قرجوون

كنُوا مكواورة الك ور ِون الُوار

ولمون فوي صوورة م طوورة موقوَة قكاسو

وأمووا قوراِوك وق ووانْكم

وأمووا ,ووُمك

قطوور الزموان وقوقوَ الُُواة ذ ذ ولمكُوا

هي هي في قكل من أقكالُا المثْرة ال ي عرفُا قار المَْ لُنا الَ ن عِ مَار القرون
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ولمن الوجْ
الم ا

في قأن هنا القرآن أنِ  -عِ يوول المْوَ وقوقوََ وقطوورَ وقرُ,وِ  -موا وزال يِْو
والسِطان القاهر عِ الفطرة موا يِْو

من الخصاِص الوجْط

ذ ذ كن لُونا

بوِ ُْوَ الجاهُِو فوي األرا ُُِوا وُْوَ

الشوُايْن مون الُْووْ والصوَِْْْن وُْوَ األجُوزة الوالمُو ال وي يقُمُوا الُْووْ والصوَِْْون فوي ُول أرا وفوي ُول
َْن
كن هنا الم ا
بُْ

ما زال ِو أعكا أعَاِِ في األرا ُُِا لُجوِوَ ماْة كَاعُ فوي جمُوع مُطواَ الووال اإلَاعُو

نيوِ  -عِ السوا  -الُْوْ و نيووِ الصوَِْْون  ,و نيووِ عمالؤهو الم سو رون قُو

وَقُقو كنُو نيوونوِ بووَ أن نجُووا فوي قُو ِوِ فوي نفوو

الكووا

مجرْ قماِ وقواو ن وُوَ أن أبوَوَ  َ -و فوي خواير الكوا

"المسوِمْن"  -كلو

أسوما المسوِمْن

مجورْ أنْوا( وقراقْوول أو

 . .المسوِمْن ذ ذ مون أن يكوون مصوَر ال وجُوِ

لُُِاة وأقاموا مصاْر رْرَ لِ وجُِ في جمُع الشوْون ذ ذ ولمون هونا الم وا

موا وزال يومول مون و ار هونا المْوَ

وسُظل يومل وما قزال في أنُا في األرا عصط مسِم ق جمع عِ جَي هنا الم ا

وق خنَ

ِ
الُِ َّ ِكن َُان هو َنا هو اْلُ َّق ِمن ِع ِكَي َفأَم ِطر عََِْكا َِجارة ِمن َّ ِ
َّ
ِ
وان
ْ
الس َما أ َِو ْاِ َكا ِب َوو َنا أَلوُ )َ (32و َموا َُ َ
َ ََ ه َ
َ ْ ْ َْ
َ َ َُ َ
َوإِ َْ َقالُوْا ُ
َّ ِ
ِ
للا و ُهو يص ُّوَو َن َع ِون اْلمس ِ
للاُ لِ ُُ َو ِهنَِ ُُ وأَن َ ِف ِ
ِ ن
وج َِ
ُْ ْ َو َما َُ َ
ان ه
ه
َْ
ْ َ
للاُ ُم َو هنَِ ُُ ْ َو ُه ْ َي ْس َ ْْف ُرو َ َ )33و َما َل ُُ ْ أَال ُي َوو هنَِ ُُ ُ ه ُ َ ْ َ ُ
القُُ ِعكوَ اْلَْو ِ ِكالَّ
َّ
اْل َُ َا
ََثَ َورُه ْ َ
واؤَُ ِكال اْل ُم َُّقوو َن َوَلو ِوم َّن أ ْ
ور ِ( َو َموا َُ ُ
ال َي ْوَِ ُموو َن )َ (34و َموا َُ َ
وانوْا أ َْولَُِوا َُ ِك ْن أ َْولَُِ ُ
صو َ ُ ْ َ َ ْ
وان َ
ص ََِي َ َف ُنوُقوْا اْل َو َنا َ ِب َما ُُك ُ ْ قَ ْمُف ُرو َن )35
ُم َما َوقَ ْ
وَوََ مصوَر ال وجُوِ وهوي قرققو وعوَ هللا لُوا بالكصور وال مكوْن ذ مون و ار المْوَ والسوُق والق ول وال شور َ ذ ذ
وما ُان مرة ال َِ أن سُكون ذ ذ

الَر الثانيإ 35 - 34من أعمال المفرة المكمرة
ف يم ي السُا يصم الوج

الواج

مون عكواْ المشورُْن فوي وجوِ الُوق الون يْوالَُ يُِْوَُ ; فوّللاَا المَر وا

قصَه عن االس سال( لِ واإلَعان لسِطانِ وإَا ُِ

مكون عِ هللا  -كن ُان هونا هوو الُوق مون عكوََ  -أن

أو أن يوأقُْ بوونا

ألوُ ذ ِوَالَ مون أن يسوألوا هللا أن وردقُ اقطوا هونا الُوق

يمطور عِوُْ َجوارة مون السوما
والوقو

في صفِ :

( وإَ قالواإالُِ كن ُان هنا هو الُق من عكَي فأمطر عِْكا َجارة من السما

أو اِ كا بونا

ألُ )ذ ذ

يصور َال من الوكاْ الجوام الون وْفر الُوالي عِو اإلَعوان لُِوق  َ ,و ولوو ُوان َقوَا
وهو ْعا رر
ذ كن الفطرة السُِم َْن قشوك قوَعو هللا أن يكشوم لُوا عون وجوِ الُوق  ,وأن ُوَ ُا كلُوِ ْون أن قجوَ فوي هونا
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ر اضو ذ ولمكُوا َوْن قفسوَ بالمَر وا الجامُو  ,قأخونها الووزة بواإلف
قخ ع لُِق عكَما يكشم لُا واضُاَ ال ر و
رسول هللا [

عِو أن

َ و ل وْفر الُوالي والوونا

يُوِ ذ ذ وُمثول هونا الوكواْ ُوان المشورُون فوي مكو واجُوون ْعووة

] ولمن هنَ الَعوة هي ال ي ان صرَ في الكُاي في وجِ هنا الوكاْ الجام الشمو

و وقو

السوُا عِو هونا الوكواْ وعِو هونا االْعوا

ولِونا

األلُ الن يَِووَ  -كن ُوان هونا هوو الُوق مون عكوََ  -وإنوِ لُِوق ذ ذ موع هونا فوّللان هللا قوَ أمسوك عوكُ

عونا

بوأنُ موع اسو ُقاقُ إلمطوار الُجوارة عِوُْ مون السوما

االس ئصوال الون أخون بوِ المكونِْن قوَُِ  .ألن رسوول هللا [

وهللا ال يووونُِ

عوونا

] ِْوكُ

اال س ئصووال والرسووول فووُْ ذ ُمووا أنووِ ال يووونُِ هوونا الووونا

يس ْفرون مكُا ولُل قأخْر الونا
الم قونإ

(وما ُان هللا لُونُِ وأن

فُْ

عكُ لمجرْ أنُ أهل هنا الَْ

وال وزال وَعوه كلو الُوَ ذ
عِ و مواصووُْ كَا ُووانوا

ذ فُو لُسووا بأولُوا هونا الَْو

كنموا أولُواؤَ

وما ُان هللا مونُِ وه يسو ْفرون ذ وموا لُو أال يوونُِ هللا وهو يصوَون عون

المسوجَ الُورا( ومووا ُوانوا أولُووا َ كن أولُواؤَ كال الم قووون  ,ولموون أَثوره ال يوِمووون ذ وموا ُووان صوالقُ عكووَ

الَْ

كال مكا وقصَي ذ فنوقوا الونا

بما ُك قمفرون)ذ ذ

كنُووا رَمو هللا قمُُِو فووال يأخوونه هللا بوكوواْه

وال يأخوونه بصووَه عوون المسووجَ الُورا(  -وقووَ ُووانوا يمكوووون

المسِمْن أن يُجوا كلُِ وه ال يمكوون أََاَ وال ُُجونِ عكِ

كنُا رَم هللا قمُُِ عسو أن يسو جْ
الرسول [

َعوه

] ِْكُ

لُِوَ موكُ مون قخوالَ بشاقو اإليموان قِطوِ  -ولوو بووَ َوْن  -وموا ْا(

فُكالك قوقع الس جاب الطور مكُ ; فُ كَراماَ لوجووْ رسوول هللا ِْوكُ يمُِوون

ذ والطر ق أمامُ الققا عنا االس ئصال ْاِماَ مف و كَا ه اس جاِوا واس ْفروا عما فر مكُ وأناِواإ
(وما ُان هللا لُونُِ وأن

فُْ

وما ُان هللا مونُِ وه يس ْفرون)ذ ذ

فأما لو عامُِ هللا بما ه يُِ فُ مس ُقون لُنا الونا إ

ِك َّن َّال ِن َن ََُف ُروْا
َج ََُّك ُي ُْ َش ُرو َن
َ

ْل ِ
ِ
ِ
ون َُا فُ َّ قَ ُموو ُن َعَِ ْوْ ُِ ْ ََ ْس َورَة فُو َّ ُي َِْْ َُوو َن َو َّال ِون َن َََف ُوروْا ِكَلو
للا َف َس ُْ ِكفُق َ
ص َُّوْا َعن َسَِ ِ ه
ُكفُقو َن أ ْ
َم َواَل ُُ ْ لَُ ُ
)36

(ومووا لُو أال يووونُِ هللا وهو يصووَون عوون المسووجَ الُورا( ذ ومووا ُووانوا أولُووا َ ذ كن أولُوواؤَ كال الم قووون ذ ولموون
أَثره ال يوِمون)ذ ذ
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كنِ ال يمكوع الوونا
أسوا

عوكُ موا َعونوِ مون أنُو ورفو كِوراةُ وسوَن ِْو

لُوا مون الواقوع ذ كنُو لُسووا أولُوا هونا الَْو

الُرا( لُل قرُ رفُا الخِوم عون السوِم ذ كنوِ ِْو
كِوراةُ  -عُِوِ السوال(  -فو ارفو كِوراةُ لُسو

هللا الُورا(  . .فُونَ لُسو

وال أصوُابِ  .كنُو أعوَا هونا الَْو

سوو ْعوو ال
هللا

وراصوَوَ كن ِْو

هللا رفوِ أولُوا هللا الم قوون هلل ذ ذ ومثِوِ ْعوواه أنُو ورفو

كنموا هوي و ارفو ْ ون وعقْوَة  .والم قوون هو ورفو

و ارفو ْ( ونسو

هللا الن ِكاَ هلل فّللاَا ه يصَون عكِ أولُا َ الُقُقْْن المْمكْن َِ ن كِراةُ

كِراةُ وُْ

كنُو لُسووا أولُووا لُوونا الَْو
وقصلُقَا باأل َ

وإن ُووانوا يصووِون عكووََ صووالقُ ذ فمووا هوونَ بصووالة

وهرجَا ومرجَا ال وقار يُِ وال اس شوار لُرم الَْ

كنمووا َان و

وال خشو لُْط هللا ذ

صووفْ َار بوواألفواَ

عن اِن عمر  -رضي هللا عكِ  -أنِ قالإكنُ ُانوا ي وون خَوْه عِ األرا و صفقون و صفرون ذ
وإن هنا لُخطر بالطال صور الوادفْن المصفقْن الصواخَْن المموررْن خوَوْه عِو األع وا والمقامواَ الْوو( فوي
َثْر من الَالْ ال وي يسومونُا "ِوالْ المسوِمْن" كنُوا الجاهُِو قَورد فوي صوورة مون صوورها المثْورة ذ بووَما ِوردَ
فوي صوورقُا الواضوُ المَْورة:صوورة ألوةُو الوَْوَ فوي األرا وَواَمْ ُ فوي َُواة الكوا

ذ ذ وإَا وقوو

هونَ

فمل صور الجاهُِ األخر كنما هي قطع لُا وفر مكُا
(فنوقوا الونا
وهوو َلوك الوونا
الموورو

بما ُك قمفرون)ذ ذ
الون نوزل ُِو فوي ِوَر بأ وَ الوصوط المسوِم ذ فأموا الوونا

 -فُوو مْجوول عوكُ

رَمو موون هللا ُِو

األمر كل ال وُ واالس ْفار مما ه يُِ .

وإَ ارمواَ لكَُوِ [

الون يَِووَ  -عونا

] ومقاموِ فوُْ

االس ئصوال

عسو أن ك ُوي ُِو

الَر الثال إ 37 - 36خسارة المفار في مُارُ الُق
والمفار كفقون أموالُ لْ واونوا عِ الصَ عن سَْل هللا ذ ذ هكونا فوِووا وو( ِوَر  ,عِو نُوو موا َُرنوا فوي سوُا
الَُ

عن الموقو من ُ

السوْرة ذ ذ وهكونا ظِووا بووَ ِوَر يسو وَون لِوقوو ال الُو ذ وهللا كونره بالخْطو يُموا

طْون وُالُسرة عِ ما كفقون  ,و وَه الُز م في الَنُا وعنا

جُك في اآلخرةإ

(كن الون ن ُفوروا كفقوون أمووالُ لُصوَوا عون سوَْل هللا ذ فسوْكفقونُا فو قموون عِوُْ َسورة ; فو يَِْوون والون ن
َفوروا كلو جُوك يُشورون ذ لُمْوز هللا الخَْو

يُجوِِ في جُك

أولئك ه الخاسرون)ذ .

مون الطْو

رو مُمَ ِن كسُا عن الزهر ورْورَ قالواإلموا أصوَْ
كلو مكو

ورجوع أِووو سولُان ِبوْورَ مشو عَووَهللا ِون رُُوو

و جوول الخَْو

بو وِ عِو بوور فْرُموِ جمُوواَ

قور ع وو( ِوَر ورجوع فُِو  -أ جُشوُ المُوزو( -
وعكرمو ِون أِووي جُول وصووفوان ِون أمُو
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فووي

رجال من قر ع أصْ

ومن ُانو

آباؤه وأِكاؤه وإخوانُ ََِر فمِموا أبا سلُان ِن َر

مون قور ع قجوارة  ,فقالواإيوا موشور قور ع كن مُموََا قوَ وقورُ وق ول خُوارُ
لوِكوا أن نوَري مكوِ فوأ َار بمون أصوْ مكوا ذ ففوِووا ذ فقوالإففُْ ُ -موا َُور اِون عطوا

لوِ فوي قِوك الوْور

فأعْكونوا ُِونا الموال عِو َرُوِ ,

 -أنوزل هللا عوز وجولإ كن

الن ن ُفروا كفقون أموالُ ذ ذ ذ)ذ

ولُل هنا الن ََ قَل َِر وُوَها كال نموَجاَ من األسِو ال قَِْ ألعَا هنا الوَ ن  . .كنُو كفقوون أمووالُ
و َنلون جُوْه و س كفَون َُْه في الصَ عن سَْل هللا وفي كقام الوقطاَ في وجِ هنا

َّ
ِ
ِِ
للاُ اْل َخَِْو َ مو َون الطِهْو ِ َوَ ْج َو َول اْل َخَِْو َ َب ْو َ
لَُمْ َوز ه
اْلخ ِ
اس ُرو َن( ُ) 37قل لَِِّ ِن َن ََُف ُروْا ِكن َك َ ُُوْا ُي ََْف ْر َل ُُ
َ

ُوِ َعَِو َب ْووور َفَْ ْرَُ َم ُوِ َج ِمُووَا
َ
م َوإِ ْن َي ُو ُ
وْوْا َفَق َْ َم َ
َّما َق َْ َسَِ َ

الَ ن  .وفي َر الوصط المسِم في ُل أرا وفي ُل َْن ذ ذ

ِ
ِ
َّ
َيَُ ْج َوَِ ُوِ فوي َج َُووك َ أ ُْوَلووئ َك ُهو ُ
ْ سَّك ُ األ ََّولِ ِ
ْن )38
ُ

كن المورُ لن قمم ذ وأعَا هنا الَ ن لن َعوَ فوي ارَو ذ ولون رُووا أولُوا هونا الوَ ن فوي أمون ذ وسوَْل هونا
الَ ن هو أن ُري لُْاج الجاهُِ
راي هللا َ

وسَْل أولُاِِ أن ُرُوا ل ُطُ قوَرة الجاهُِو عِو الووَوان فو إلعوال

ال يجرؤ عُِْا الطاروَ .

وهللا  -سوطُانِ  -كونر المفوار الون ن كفقوون أمووالُ لُصوَوا عون سوَْل هللا بأنُوا سو ووْ عِوُْ بالُسورة ذ ذ كنُو
سْكفقونُا ل

ُع في الكُاي

ولَُِْوا ه و ك صر الُق في هنَ الَنُا ذ وسُُشرون فوي اآلخورة كلو جُوك

فو

الُسرة المَر ذ ذ َلك ذ .
(لُمْز هللا الخَْ
الخاسرون)ذ ذ

من الطْ

و جول الخَْ

بو ِ عِ بوور فْرُموِ جمُووَا يُجوِوِ فوي جُوك أولئوك هو

فمُف ?
كن هونا الموال الون

كفوق ْلو

الطايول و مِوي لوِ فوي الووَوان يُقاِِوِ الُوق بالمفوا والجُواْ ; وُالُرُو لِق وا

عِ قَرة الطايل عِ الُرُ ذ ذ وفوي هونا االَ مواي المر ور  ,قكمشوم الططوا
مْز أهل الُق من أهل الطايل َ -

ِْن الصوفو

ال وي ققوم اِ وَا قُو

و مْوز الُوق مون الطايول ُموا
اريو الُوق قَول ال جرُو واالِو ال

 و ظُور الصوامَون الصواِرون المثواِرون الون ن يسو ُقون نصور هللا ألنُو أهول لُمول أماناقوِ والقُوا( عُِْواوعَ( ال فر َ فُْا قُ

ضَْ الف ك والمُك ذ ذ عكَ َلك يجمع هللا الخَْ

عِ الخَْ

ذ وقِك راي الخسران ذ ذ
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فِْقوي بوِ فوي جُوك ذ

وال وَْور القرآنوي يجسو الخَْو
ْون اه ما( وال اع طار

َ و لمأنوِ ِجور( َو َجو

ُِوا فوي الكوار

وُأنموا هوو ُومو مون األقونار  ,يقون

(فْرُمِ جمُواَ يُجوِِ في جُك )ذ ذ
وهنا ال جسُ يمك المَلول وقوا أعمق في الُل ذ ذ وقِك ير ق القرآن المر في ال وَْر وال أفْر ذ ذ
الَر الرابعإْ 40 - 38عوة المفار لييمان وإال الق ال
وعكووَما يصوول السووُا كلو هوونا ال قر وور الُاس و
بالخطا

كل رسول هللا [

عوون مصووْر المفوور الم ووواون ونُاي و

] لْكنر المافر ن كننارَ األخْر و جوِ بالخطوا

بالق وال َ و ال قموون فوي األرا ف كو
هللا موالها ونصْرها  ,فال رال

الخَ و

الم وراَ

جووِ

ُونلك كلو الجَُو المسوِم يأمرهوا

وَ و يكوون الوَ ن ُِوِ هلل و طموئن الوصوط المسوِم المجاهوَة كلو أن

لُا من الكا

بُر وال بكَْ وهللا ولُْا الكاصر الموْنإ

(قول لِون ن ُفورواإكن ك ُووا يْفور لُو موا قوَ سوِم وإن يوووْوا فقوَ م و

سوك األولوْن  .وقواقِوه َ و ال قموون

ف ك و كون الوَ ن ُِوِ هلل فوّللان ان ُووا فوّللان هللا بموا يومِوون بصوْر  .وإن قولووا فواعِموا أن هللا مووالَ

نوو الموول

ونو الكصْر)ذ ذ
قل لِن ن ُفروا  -في ضو ما سَق مون قورار الخوالق الجطوار عون خَْو ُ فوي جموُو
وصْرورقُ بوَ الخز والُسرة في الَنُا كل أن راَ الخَْ

مكُ عِ الخَْ

وَسورقُ عِو موا أنفقووا

يُجول الخَْ

ُِوِ فوي جُوك ذ

ذ

ِ
وه ْ ََ َّ الَ قَ ُمو َن ِف َْك
َوَقاقُِ ُ
ِ
ِ
هَ
للا َم ْوالَ َُ ْ ن ْو َ اْل َم ْوَل َون ْو َ

ُّ ِ
و ُمون ِ
َّ
ِ
واعَِ ُموْا أ َّ
َن
ََ َ ه
للا ِب َموا َي ْو َمُِوو َن َبصوْر َ )39وإِن قََول ْووْا َف ْ
الَ ُن ُُِ ُِ هلِل َفِّللا ِن ان َ َُ ْووْا َفوِّللا َّن ه َ
َّ ِ
ْر( ) 40
الكص ُ

( قل لِن ن ُفرواإكن ك ُوا يْفر لُ ما قَ سِم وإن يووْوا فقَ م

سك األولْن ). .

فالفرصو أموامُ سوانُ لْك ُووا عموا هو يُوِ مون المفور ومون ال جموع لُور اإلسوال( وأهِوِ  ,ومون كنفوا األمووال
لِصَ عن سَْل هللا ذ ذ والطر ق أمامُ مف و لْ وُوا عن هنا َِِ و رجووا كل هللا ولُ عكَِن أن يْفور لُو موا

قوَ سوِم ذ فاإلسوال( يجو

موا قَِوِ  ,و َخِوِ اإلنسوان ِر ئوَا مون ُول موا ُوان قَِوِ ُموا ولَقوِ أموِ ذ ذ فأموا كن هو

عاْوا  -بوَ هنا الَُان  -كل ما ه يُِ من المفر والوَوان فّللان سك هللا في األولْن ال ق خِم ذ ولقَ م و
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سوك

المكونِْن بووَ ال َُِو وال َْوْن وأن ورد أولُوا َ الكصور والووز وال مكوْن ذ ذ وهونَ السوك ماضوُ ال

هللا أن يوون

ق خِم ذ ذ ولِن ن ُفروا أن يخ اروا وه عِ مفر الطر ق
ِنلك ك ُي الَُ

ال قمون ف ك و كون الوَ ن ُِوِ هلل ذ فوّللان ان ُووا فوّللان هللا بموا يومِوون بصوْر ذ وإن قولووا فواعِموا أن

(وقاقِوه َ
هللا موالَ

مع الن ن ُفروا و جِ السُا كل الن ن آمكواإ

نو المول ونو الكصْر)ذ ذ

وهونَ َوَوْ الجُواْ فوي سوَْل هللا فوي ُول دموان ال فوي َلوك الزموان ذ ذ وموع أن الكصوو
هنَ السورة وُقوانْن الُر والسال( لُس
في سورة ِ ار ة ال ي نزل
الواقوع الطشوور

هي الكصو

الكُاُِ  ,فقَ نزل

الكصوو

الم وِقو بالجُواْ فوي
األخْورة فوي هونا الطوا

في السك ال اسو ; ومع أن اإلسال( ُ -ما قِكا في ققَي السوورة َ -رُو كيجاُِو قواجوِ

ِوسوواِل مكافئو

وأنووِ َرُو َاَ م ارَوول ُول مرَِو لُووا وسوواِل مكافئو لمق

ووُاقُا وَاجاقُووا

الواقيُ ذ ذ
ومع هنا فّللان قولِ قوال إ
(وقاقِوه َ

ال قمون ف ك و كون الَ ن ُِِ هلل)ذ ذ

يقرر َكمَا ْاِمَا لُِرُ اإلسالمُ في مواجُ الواقع الجاهِي الَاِ ذ ذ
ولقوَ جووا اإلسووال( ُ -مووا سووَق فوي ال ور ووف بالسووورة  -لُكووون كعالنواَ عامواَ ل ُر وور" اإلنسووان" فووي "األرا" موون
الوَوْي لِيطاْ  -ومن الوَوْيو لُوواَ أي واَ وهوي مون الوَوْيو لِيطواْ  -وَلوك بوّللاعالن ألوةُو هللا وَوََ  -سوطُانِ
 -ورُوُْ وِ لِوووالمْن ذ ذ وأن موكو هوونا اإلعالنإالثوورة الشووامِ عِو َاَمُو الطشوور فوي ُوول صووورها وأقوكالُا

وأنظم ُا وأوضاعُا وال مرْ المامل عِ ُل وضع في أرجوا األرا الُكو يُوِ لِطشور فوي صوورة مون الصوور
ذ ذ ذ ال ذ
وال َِ ل ُقْق هنا الَُ

ال خ من أمر ن أساسْْنإ

أولُماْ:فع األَ والف ك عمن يو كقون هنا الَ ن و وِكون قُرره من َاَمُ اإلنسوان  ,و رجووون بوَووْ ُ هلل

وَوََ و خرجوون مون الوَوْيو لِوَْوَ فوي جمُوع الصوور واألقوكال  . .وهونا ال و كال ِوجووْ عصوط مْمكو َاَ
قجمع َرُي قُ

ُ,اْة قوْمن ُِونا اإلعوالن الووا( وقكفونَ فوي عوال الواقوع وقجاهوَ ُول يواروَ يو وَ بواألَ

والف ك عِ مو كقي هنا الَ ن أو يصَ بالقوة وُوساِل ال َْ والقُر وال وجُِ من ر َون اع كاقِ . .
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وفانُْمووا:قُطووُ ُوول قوووة فووي األرا ققووو( عِو أسووا
ل ومان الُوَ

عَوْيو الطشوور لِطشوور  -فووي صووورة موون الصووور  -وَلووك

األول وإلعوالن ألوةُو هللا وَوَها فوي األرا ُُِوا بُْو

ال قموون هكواي ْ كونو كال هلل وَوََ -

فالَ ن هكا بموك الَ كون لسِطان هللا  -ولُل هو مجرْ االع قاْ ذ ذ
وال َِ هكا من ُِان الشَُ ال وي قوَ قُُوك فوي الصوَور مون هونا القوول عِو َوْن أن هللا سوطُانِ يقوولإ ال كَوراَ
في الَ ن قَ قَْن الرقَ من الْي)ذ ذ
وموع أن يُموا سوَق ققر ورَ عون يَُوو الجُواْ فوي اإلسوال(  -وُخاصو يُموا اق طفكواَ مون َ وا ":الجُواْ فوي سوَْل
هللا" لألس اَ أِي األعِ الموْوْ

ما يكفي لَُِان الواض ذ  .كال أنكا نز َ األمر كي واَاَ وَلوك لمثورة موا لوطل

المِطسون ومكر الماَرون من أعَا هنا الَ ن

كن الن يوكُِ هنا الكصإ و كون الَ ن ُِِ هلل)ذ ذ هوو ك ادلو الُوواجز الماْيو

الم مثِو فوي سوِطان الطوارْو

وفوي األوضوا القواهرة لألفوراْ فوال يكوون هكواي َْ -كئون  -سوِطان فوي األرا لْْور هللا وال وَ ن اليطواْ ومئون
هونَ الُوواجز الماْيو قوري الكوا

لسوِطان قواهر كال سوِطان هللا ذ  .فوّللاَا أد ِو

أفوراَْا يخ وارون عقْوَقُ أَو ار َار مون

َول ضوَْ  .عِو أال ق مثول الوقْوَة المخالفو ليسوال( فوي قجموع لوِ قووة ماْيو ي وَْ ُِوا عِو اآلخور ن  ,و ُوول
ُِوا ْون اه وَا مون ررَوون فوي الُوَ

الكا

أَرار في اخ ُار عقَْقُ

و فو ن ُِوا الون ن ُوررون فووال مون َول سوِطان كال سوِطان هللا ذ ذ كن

عِ أن يو كقوا هنَ الوقْوَة أفوراْاَ فوال يكونوون سوِط قواهرة وَ ن لُوا اليطواْ ذ

فاليطاْ ال َ كون كال لسِطان ر اليطاْ ذ

ولن قكال الطشر المرام ال ي وهَُا لُا هللا ولون ُورر "اإلنسوان" فوي "األرا"  ,كال َوْن يكوون الوَ ن ُِوِ هلل
فال قمون هكالك ْ كون لسِطان سواَ ذ

ولُنَ الْاي المَر ققاقل الوصط المْمك إ
(َ

ال قمون ف ك و كون الَ ن ُِِ هلل)ذ ذ

فمون قَول هونا المَوَأ وأعِون اس سوالمِ لوِ قَول مكوِ المسوِمون كعالنوِ هونا واس سوالمِ  ,ولو يف شووا عون نْ وِ وموا
يخفي صَرَ وقرُوا هنا هللإ
(فّللان ان ُوا فّللان هللا بما يومِون بصْر)ذ ذ
ومن قول وأصر عِ مقاوم سِطان هللا قاقِِ المسِمون مو مَ ن عِ نصرة هللاإ
(وإن قولوا فاعِموا أن هللا موالَ ذ نو المول ونو الكصْر)ذ ذ
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هونَ قموالُف هونا الوَ ن وهونَ هوي جَ وِ وواقوْ وِ وإيجاِْ وِ وهوو ُوري ل ُقْوق َاقوِ فوي عوال الواقوع ول قر ور
ألوةُ هللا وَََ في ْنُا الكا
كن هونا الوَ ن لوُل نظر و
سَُِ ييُع ُِا الكا

ذذ
وِمُوا الكوا

فوي ُ وا

ِْكُ وُْن رُُ وُف

لِ ور الونهكي وال موافر بوالوِ والمورفو ! ولوُل ُونلك عقْوَة
لورُُ يُموا ِْوكُ

ُموا أنوِ لوُل مجورْ قوواِر قوََيو ْْ ُوا الكوا

وُْكِ
كن هونا الوَ ن كعوالن عوا( ل ُر ور اإلنسوان ذ ذ وهوو موكُ َرُوي واقووي

واجوِ واقوع الكوا

ِوسواِل مكافئو ذ ذ

واجووِ َ وواجز اإلْراي والرؤ و بووال َُِ والَُووان ذ ذ و واجووِ َ وواجز األوضووا والسووِط بالجُوواْ الموواْ ل ُطووُ
سِطان الطوارْ

وققر ر سِطان هللا ذ ذ

والُرُ ُِنا الَ ن َرُو فوي واقوع بشور ذ والصو ار ِْكوِ وُوْن الجاهُِو لوُل مجورْ صو ار نظور يقاَِِكظر و !كن
الجاهُِ ق مثل في مج مع ووضع سِط  ,وال َِ ُ -وي يقاُِِوا هونا الوَ ن ِوسواِل مكافئو  -أن مثول فوي مج موع

ووضع وسِط ذ وال َِ بوَ َلك أن يجاهَ لُكون الَ ن ُِِ هلل فال قمون هكاي ْ كون لسواَ ذ

هونا هوو الموكُ الوواقوي الُرُوي اإليجواِي لُونا الوَ ن ذ ذ ال موا يقولوِ المُزوموون والمخوَوعون  . .ولوو ُوانوا مون
المخِصْن الطَْْن الن ن ر َون أن يكونوا من" المسِمْن" ولمن قعُ في عقولُ وفوي قِووُُ صوورة هونا الوَ ن

. .والُمَ هلل الن هَانا لُنا وما ُكا لكُ َ لوال أن هَانا هللا ذ ذ
ان ُ الجز ال اسع
و ُِِ الجز الواقر مََو َا بقولِ قوال إ واعِموا أنما ركم من قي فأن هلل خمسِ ولِرسول)
بس هللا الرَمن الرَُ
من بقُ سورة األنفال وأول سورة ال وُ
الجز الواقر
بس هللا الرَمن الرَُ
مقَم الجز ألم هنا الجز من بقُ سورة األنفال  -ال ي ورَْ أواُِِوا فوي الجوز ال اسوع  -ومون قسو َُْور مون
ال موع بقُو األنفوال
سوورة ال وُو ذ ذ وسكم وي أو َ

قا هللا ذ

وكور ُِوا فوي موضووُا مون هونا الجوز كن
أموا سوورة ال وُو فس ه
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لقوَ ألممكوا بوالخطو الرُِسوُ لِسوورة فوي مطِوُوا عكوَ نُايو الجوز ال اسوع ذ وهونَ الطقُو مكُوا قم وي عِو هونَ
الخطو الرُِسُ فُْا ذ ذ كال أن الظاهرة ال ي قِمو ِوضوو فوي سوُا السوورة هوي أن هونا الشوطر األخْور مكُوا
يك وواْ يك ووون مم ووافال ف ووي س ووُاقِ وقرقْو و

الموضووعاَ كال أن قرقْو

موض وووعاقِ لِش ووطر األول مكُ ووا وم ووع ان ف ووا ال مو ورار بس ووَ

قج ووَْ

هونَ الموضووعاَ فوي السوُا يكواْ يجوول هونا الشوطر ْورة والشوطر األول ْورة

ِْكُما هنا ال كاسق الوجْ
للا والرسوول  . .فو ْعواه كلو ال قوو
لقوَ ِوَأ الشوطر األول بالُوَ عون األنفوال وقكوادعُ عُِْوا فرْهوا كلو ه
وُْن لُ َقُق اإليمان لْرقفووا كلُْا ذ ذ ف َشم لُ عون قوَِْر هللا وققوَ رَ فوي الموقوو ال وي كوادعون أنفالُوا
مس ُ و اَر جانطواَ مون مواقوم المورُو مشواهَها فوّللاَا ال وَِْر ُِوِ هلِل والموَْ ُِوِ مون هللا والمورُو َُِوا مسووق
ل ُقْق كراْة هللا وإن ه فُْا كال س ار وأْاة ذ ذ ف أها ُِ من و ار هنا الن ُشفِ لُ من َقُقو المورُو كلو
للا ألعوَاُِ وأخونه ِوننوُُ ذ ذ فو َونره
للا وموْ وِ  ,وإلو قخون ل ه
الثطواَ عكوَ الزَوم ويموأنُ كلو نصورة ه
]  -أن يُونر الون ن ُفوروا عا,طو موا هو
للا وخُانو الرسوول وف كو األمووال واألوالْ وأمور الرسوول [ -
خُانو ه

للا ; وأموور المسووِمْن أن يقوواقِوه كن قول ووا
يُووِ وأن يقَوول مووكُ االس و جاب  -لووو اسو جاِوا  -و كوول خَْووئُ كلو ه
َ ال قمون ف ك و كون الَ ن ُِِ هلِل ذ ذ

للا ورسوولِ  -فو وَعوه
للا فوي الْكواِ  -بووَ أن رْهوا كلو ه
وُنلك يسْر هونا الشوطر الثواني ذ ذ َوَأ َُِوان َكو ه
للا وققوَ رَ فوي
بالِل وما أنزلِ عِ عَََ و( الفرقان و( ال ق الجمووان ذ ذ فو يكشوم لُو عون قوَِْر ه
كل اإليمان ه
الموقو ال ي جا َ ُِنَ الْكاِ

و س ُ ر جانطا آخر من مواقم المورُ ومشواهَها

جِو يُوِ هونا ال قوَ ر

ُِو مون و ار هونا الون ُشوفِ

للا وس ار ذ  .ف ُْو
وَلك ال َِْر ُما جِ يُِ أنُ ل يكونوا سو أْاة لقَر ه
للا وياع وِ وياعو رسوولِ و ُونره ال كواد مخافو
لُ من َقُق المورُو كلو الثطواَ عكوَ الِقوا وإلو َُور ه
الفشل واالنمسار و َعوه كل الصَر وقجك
من ْياره بط ار ورِا الكوا

الططر والر ا في الجُواْ و ُونره عا,طو المفوار الون ن خرجووا

و صوَون عون سوَْل هللا مكخوَعْن بمكور الشوُطان و وَعوه كلو ال وُول عِو هللا

وَََ القو القاْر عِ الكصر الُكُ في ققَ رَ وقَِْرَ  . .ف ر ُ سك الُِفي أخن الموافر ن المكونِْن ِوننوُُ
. .وُما َُر المالِم في الشوطر األول وهو ثَ وون الموْمكْن و

وفون الن ن ُفروا ي رُون وجوهُ وأْباره ذ ذ وُما قوال فوي الشوطر األول عون

هنا الشطر الثاني أن المالِم
الن ن ُفرواإكنُ قر الَوا

ورُون أعكوا المفوار وأ وَ ُ

فمونلك ونُر فوي

 ,فمنلك يكرر هكا هنا الوصوم بمكاسوط الُوَ

وقمَُْا لما يأمر بِ هللا رسولِ [

عون نق وُ لوُوَه ُِموا عاهوَوا

] من أَكا( ال وامل موُ في الُور والسوِ

ِوْن الموسوكر اإلسوالمي والموسوكراَ المواْيو والمسوالم

وهوي أَكوا( مفصوِ لِوالقواَ

بو وُا أَكوا( نُاُِو  ,وُو وُا أَكوا( اسو ممِ

بوَ في سورة ال وُ ذ ذ
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يُموا

وإل هكا قماْ قمون هنَ الوَورة الثانُو فوي السوورة مطابقو  -مون َْو
السووُا  -لمووا جووا فووي الووَورة األولو

يَُوو الموضووعاَ ومون َْو

قرقَُْوا فوي

مووع قووي موون ال فصووْل فووي أَكووا( الموووامالَ ِووْن الموسووكر اإلسووالمي

وساِر الموسكراَ ذ
ف قز َ في خ ا( السورة موضوعاَ وأَكا( أخر م صِ ُِا ومكمِ لُاإ
ونُر هللا  -سوطُانِ  -رسوولِ [

] والون ن آمكووا مووِ بمك وِ عِوُْ فوي قوألُف قِووُُ  ,وقوَ ُانو

مس وصوُ

عِ ال ألُف لوال كراْة هللا ورَم ِ ومك ِ ذ
و طمئكُ هللا ُنلك كل ُفا ِ لُ وَما ِ ذ ذ ومن ف يأمر رسولِ ِ ُر ُ عِ الق وال ; و ور ُ أنُو بّللايموانُ

 -كَا صوَروا  -أَفوا لوشورة أضووافُ مون الون ن ُفوروا الون ن ال يفقُوون ألنُو ال ْمكوون وأنُو فوي أضووم

َاالقُ أَفا ل وفُ من الن ن َفروا  -م

صَروا ذ وهللا مع الصاِر ن ذ

ف يواقَُ هللا سطُانِ عِ قَولُ الفَي في األسر
ول يس قر سِطانُ وقثَ

وه ل ثخكوا في األرا بوَ  ,ول يخ وَوا قووُ عوَوه

ْول ُ ذ يُقرر ُِنا مكُ الُرُ اإلسالمُ في الم ارَول المخ ِفو واألَووال الم ووَْة

و َل عِو مرونو هونا الموكُ وواقوْ وِ فوي مواجُو الواقوع فوي الم ارَول المخ ِفو ذ ذ وُونلك َوْن هللا لُو ُُوف

يووامِون مون فوي أ ووَ ُ مون األسور

فو يخونل هللا هوْال

وُُوف يََُوونُ فوي اإليمووان و ز كونوِ فوي قِووُُ

األسر عن مُاول الخُانو مورة أخور و ْئسوُ مون جوَواها فوالِل الون أمكون موكُ أول مورة َوْن خوانوَ بوالمفر
سُمكن مكُ مرة أخر لو خانوا رسولِ [

].

وأخْو َار قجووي األَكووا( المكظمو لوالقوواَ الجماعو المسووِم يُموا ِْكُووا وعالقاقُووا بالمجموعواَ ال وي قووَخل فووي
اإلسوال( ولمكُوا ال قُِوق ِوَار اإلسوال( فو عالقاقُوا بالون ن َفوروا فوي َواالَ موْكو

ومون َْو

المَوَأ الووا(

ق جِو فوي هوونَ األَكوا( يَُوو ال جموع اإلسووالمي ويَُوو المووكُ اإلسوالمي ُِووِ وَْو

أي وَا ذ َْو
ِوضو َامل أن "ال جمع الُرُي" هو قاعَة الوجوْ اإلسوالمي الون قكَثوق مكوِ أَكاموِ فوي المووامالَ الَاخُِو
والخارجُ

َووَو

وأنِ ال يمكن فصل الوقَْة والشر و في هنا الَ ن عن الُرُ والوجوْ الفوِي لِمج مع المسِ ذ
القرآنُ بال فصْلإ

وهنا َسَكا في هنا ال مَُْ القصْر لكواجِ بوََ الكصو

الوََة الثالث إ 54 - 41الموضو من أَكا( الق ال وَقاِق الجُاْ
مقَمو الوَوَة السوُا

م صول ِووْن مطوالع هونا الوَر

اس طراْ في أَكا( الق ال الن َِأ الَُ

ما قَ سِم وإن يووْوا فقَ م

وخوواق الوَر الماضوي فوي آخوور الجوز ال اسوع ذ ذ فُووو

عكِ هكاي في قولِ قوال إ ذ ذ ذ قل لِن ن ُفورواإكن ك ُووا يْفور لُو

سك األولوْن ذ وقواقِوه َ و ال قموون ف كو و كوون الوَ ن َِوِ هلل فوّللان ان ُووا

فّللان الُِطما يومِون بصْر وإن قولوا فاعِموا أن هللا موالَ

نو المول ونو الكصْر)ذ ذ
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ف قابع الَُ
(َ

في هنا الَر عن أَكا( الْكاِ ال ي قكشأ من الكصر في َلك الق ال الن ِْن را ِ وهَفِإ

ال قمون ف ك و كون الَ ن ُِِ هلل)ذ ذ

ومع أن راي الجُاْ قَ قُوََْ ُِونا الوكص الواضو

وقَوْن مكُوا أنوِ جُواْ هلل وفوي سوَْل أهوَا

هللا وْ كِ ومكُجِ لُُِاة ذ ذ ومع أن مِمُ األنفال ال ي ق خِم عن هنا الجُاْ قَ ِ

قخوص ْعووة

في أمرهوا مون قَول فورَْ

ِْك و ُ وَوورُ ُ هلل ذ ذ مووع هوونا وَلووك ف وّللان المووكُ القرآنووي
كل و هللا والرسووول وجو هورْ مكُووا المجاهووَون ل و خِص ه
الرُاني واجِ الواقع الفوِي باألَكا( المكظم لِ ذ فُكاي ركاِ وهكاي مُارُون ذ وهوْال المُوارُون يجاهوَون فوي
سَْل هللا بأموالُ وأنفسُ إه

طوعون لِجُاْ وه يجُزون أنفسُ عِ نفق ُ الخاص

وه يجُوزون رْوره

مون المجاهووَ ن الوون ن ال يجوَون مووا كفقوون  . .فو هو يْكموون موون المورُو ركواِ ذ يْكمونُووا بصووَره وفطوواقُ

وُالُِو فوي الجُواْ  . .ولقوَ خِوص هللا نفوسوُ وقِووُُ مون أن يكوون فُْوا قوي يُُوك مون قوأن هونَ الْكواِ فورْ
مِمْ ُا اِ وَا هلل ورسوولِ ذ ذ وهكونا لو يووَ مون بوأ

فوي كعطواُِ نصوَُْ مون هونَ الْكواِ  -وهو يشوورون أنُو

كنما يوطُْ هللا ورسولِ  -فَِْي هنا اإلعطا َاج ُ الواقيُ
من ال مال

ْون أن كشوأ عكوِ مُظوور

ومشواعره الطشور

عُِِ وال كاد يُِ بوَ َلك الُس الن جا في أول السورة ذ ذ

كنوِ موكُ هللا الون يوِو يَُوو الطشور و ووامُِ ُِونا الموكُ الم ووادن الم مامول  ,الون
َِي مشاعر الطشر وفي الوق

َِوي َاجواَ الواقوع ُموا

َاقِ قي فساْ ال ماِر وفساْ المج مع من أجل قِك المْان

الَر األولإُُ 41لُ قود ع الْكاِ
والْ وام

(واعِموا أنما ركم من قي فوأن هلل خمسوِ ولِرسوول ولون القرُو

والمسواَْن  ,واِون السوَْل ذ ذ

كن ُك آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان ذ ذ وهللا عِ ُل قي قَ ر)ذ ذ
وُْن الرواياَ المأفورة واآل ار الفقُُ خال
واَوَ أ( هموا قووْئان مخ ِفوان
لِمقوواقِْن ُُ -ووف يقس و

الإَول موَلول" الْكواِ " وموَلول "األنفوال" هول هموا قوي
يو ل ذ ذ أو َ

وفانُوَاإَول هونا الخمول  -الوون

طقو بوووَ األخموا

? وفالث وَاإَول خموول الخموول الوون هلل ذ أهووو الخموول الوون لرسووول هللا أ( هووو خموول

مسوو قل ?:ورابو وواإَول خم وول الخم وول ال وون لرس ووول هللا [
وخامساََ :ول خمول الخمول الون ألولوي القرُو
المطِ و

األرُوو ال وي مكُُووا هللا

ُمووا ُووان عِ و عُووَ رسووول هللا [

] أه ووو خ ووا

ب ووِ أ( ك ق وول لم وول كم ووا( بو ووََ

أهوو بوا فوي ق اربو رسوول هللا [

] أ( رجووع كل و اإلمووا(

مُوَْة يقسو كلُْوا الخمول أ( وري ال صور يُوِ ُِوِ لرسوول هللا [

صوور

] مون ِكوي هاقو وُكوي عَوَ

يُووِ

وساْس وَاإأهي أخمووا

] ولخِفاِوِ مون بووََ

ذ ذ ذ وخالفواَ

أخر فرعُ ذ
ونُون  -عِو ير ق كوا فوي هونَ الظوالل  -ال نوَخل فوي هونَ ال فر وواَ الفقُُو ال وي يُسون أن قطِو

فوي مطاَثُوا

الخاصو ذ ذ هونا بصوف عامو ذ ذ وُصوف خاصو فوّللان موضوو الْكواِ بجمِ وِ لوُل واقووا كسوالمُا واجُكوا الْوو(
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أصال ذ فوكُن الْوو( لسوكا أموا( ق وُ واقوو

لسوكا أموا( ْولو مسوِم وإمامو مسوِم وأمو مسوِم قجاهوَ فوي سوَْل

هللا ف ققع لُا ركاِ قُ واو كلو ال صور فُْوا لقوَ اسو َار الزموان ُُْئ وِ وو( جوا هونا الوَ ن كلو الطشور أول
مرة ورجع الكا

كل الجاهُِ ال ي ُانوا عُِْا فأقرُوا مع هللا أرُابَا أخور قصور َُواقُ بشوراِوُا الطشور

ولقوَ عواْ هونا الوَ ن أْ ارجوِ لْوَعو الكوا

مون جَ وَ كلو الوَخول يُوِ ذ ذ كلو قوُاْة أن ال كلوِ كال هللا وأن مُموََا

رسول هللا  . .كل كفراْ هللا سطُانِ باأللوةُ والُاَمُ والسِطان ذ وال ِقي في هنا الشأن عن رسول هللا

واعَِموْا أََّنما رِكم ِمن قوي َفوأ َّ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ْن و ْاِ ِون َّ ِ ِ ِ
ِ
وام َواْل َم َسواَ ِ َ
آمكو ُ ْ
السوَْل كن ُُكو ُ ْ َ
َن هلِل ُخ ُم َس ُوِ َول َِّرُسوول َولون اْلُق ْرَُو َواْلَْ َ َ
َ ْ ُ َ َ ُْ ه َ ْ
ان َ ْو( اْل ََق اْل َج ْم َو ِ
َنزلَكا َعَِ َع َْ ََِنا َ ْو( اْلُف ْرَق ِ
للاُ َعَِ ُُ ِهل َقي َق َِ ر )(41
الِلِ َو َما أ َ ْ
ان َو ه
ِب ه
َ
َ
ْ
وَوََ ! وإلو ال جموع قُو ُ,واْة مسوِم قومول إلعواْة كنشوا هونا الوَ ن فوي َُواة الطشور  ,وال وجوِ بوالوال ُِوِ لُونا
ونز هنا الوال من المج مواَ الجاهُِ وُ,اْاقُا جمُوَا ذ

ال جمع ولقُاْقِ المسِم

هونَ هوي الق وُ الُُو الواقيُو ال وي قواجوِ الْوو( هونا الوَ ن ولوُل هكواي  -فوي الَوَ  -ق وُ أخور سوواها ذ ذ
ألنوِ لوُل هكواي ق وُ جُواْ ِول لوُل هكواي ق وُ قكظُمُو واَوَة ال فوي الوالقواَ

لُل هكاي ق وُ ركواِ

الَاخُِ وال في الوالقاَ الخارجُ

وَلك لسَ

بسَُإهو أنِ لُل هكاي مج مع كسالمي َو ُُوان قواِ مسو قل

يُ او كل األَكا( ال ي ق طَ الوالقاَ يُِ والوالقاَ ِْكِ وُْن رْرَ من المج مواَ األخر
والمكُ اإلسوالمي موكُ واقووي ال يشو ْل بق وايا لُسو

ال بأَكوا( ق وِوق
قاِمو بالفوول ومون فو ال يشو ْل أصو َ

ُِنَ الق ايا ال ي ال وجوْ لُا من ناَُ الواقع ذ ذ كنِ مكُ أَثر جَي وواقيُ من أن يشو ْل باألَكوا( هونا

لُل مكُ هنا الَ ن ذ هنا مكُ الفاررْن الن ن كفقوون أوقواَ الفورا .فوي الطُوو الكظر و وفوي األَكوا( الفقُُو

َْ ال مقاِل لُا من الواقع أصال َِال من أن كفقوا هونَ الجُووْ فوي كعواْة كنشوا المج موع المسوِ وفوق الموكُ
الُرُوي الوواقوي لُونا الوَ ن نفسوِإْعوة كلو ال كلوِ كال هللا وأن مُموَا رسوول هللا

الوَ ن مون جَ وَ ُ -موا ْخول يُوِ الكوا
مسِم وَو وال خا

كشوأ عكُوا ْخوول فئو فوي هونا

أول مورة ُ -موا كشوأ عون هونا الوَخول فوي الوَ ن قجموع َرُوي َو ُ,واْة

بِ وَو ُْكونو مسو قِ عون المج موواَ الجاهُِو ذ ذ فو يفو

هللا ِْكوِ وُوْن قوموِ بوالُق ذ

ذ ف يُ او َْكئن  -وَْكئن فقَ  -كل األَكا( ال ي قكظ عالقاقِ يُما ِْكِ ; َما يُ واو كلو األَكوا( ال وي قوكظ

عالقاقووِ مووع رْ ورَ ذ ذ وَْكئوون  -وَْكئوون فقووَ  -يج ُووَ المج ُووَون يُووِ الس و كطا األَكووا( ال ووي قواجووِ ق وواياَ

الواقيُو  -فووي الووَاخل وفووي الخووارو  -وَْكئوون  -وَْكئوون فقووَ  -قمووون لُوونا االج ُوواْ ُ,م ووِ ألنووِ قمووون لُوونا
االج ُاْ جَ ِ وواقوْ ِ

من أ جل هونا اإلْراي لجَيو الموكُ الُوي الوواقوي الُرُوي لُونا الوَ ن ال نوَخل هكوا فوي قِوك ال فصوْالَ الفقُُو
الخاصو باألنفوال والْكواِ

َ و يُوْن وق ُوا عكوَما يشوا هللا ; و كشوأ المج موع اإلسوالمي و واجوِ َالو جُوواْ
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فوِوي قكشوأ عكوِ ركواِ قُ واو كلو أَكوا( ! وَسوَكا  -فوي هونَ الظوالل  -أن ن طوع األصول اإليمواني فوي السوُا
الون ال وأفر بوالزمن فوي هونا الم وا

ال وار خي الُرُوي  ,والموكُ القرآنوي ال رُوو ذ فُونا هوو الوكصور الثاِو
المر ذ ذ وُل ما عَاَ قطع لِ وقاِ عُِِ إ
كن الُك الوا( الن ق مكِ الكص القرآنيإ
(واعِموا أنما ركم من قي فأن هلل خمسِ ولِرسول ولن القرُ
ِخص في رْ أرُو أخما

والْ ام

والمساَْن  ,واِن السَْل)ذ

ُل قي من الْكُم كل المقاقِْن واس طقا الخمول صور يُوِ رسوول هللا [

] واألِم المسِمون القاِمون عِ قر و هللا المجاهَون في سَْل هللا من بووََ فوي هونَ المصوار إ هلل ولِرسوول
والْ ام

ولن القرُ

والمسواَْن  ,واِون السوَْل ذ ذ بموا واجوِ الُاجو الواقوو عكوَ وجووْ َلوك المْوك ذ ذ ذ

وفي هنا ُفاي ذ ذ
أما ال وجُِ الَاِ بوَ َلك فُو ما ق مكِ قطر اآلي األخْرإ
(كن ُك آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان وهللا عِ ُل قي قَ ر)ذ ذ
كن لييمان كماراَ قَل عُِِ وهللا  -سطُانِ  -يوِق االع ار

ألهول ِوَر  -وهو أهول ِوَر  -بوأنُ آمكووا بوالِل

وُما أنزلِ عِ عَََ وو( الفرقوان وو( ال قو الجمووان  . .يوِوق االع و ار

لما قر هللا لُ في أمر الْكاِ في صَر اآلي
عَََ من القرآن ُما يجوِِ مق

ألهول ِوَر هوْال باإليموان عِو قَوولُ

يُجول هنا قريَا الع طاره عكََ قَ آمكوا بوالِل وُموا أنزلوِ عِو

إلعالنُ اإليمان ال َِ أن ُقق لْ ُقق مَلول هنا اإلعالن ذ

وهكونا نجووَ مووَلول اإليمووان  -فووي القورآن  -واضووَُا جادموَا ال قمُووع يُووِ وال قفصووُص وال قأو وول ممووا اسو َُف ِ
ال طووو الَ الفقُُ و يُمووا بوووَ عكووَما وجووََ الفوور والمووناه وال ووأو الَ  ,وْخوول الكووا فووي الجووَل والفووروا
المكطقُ النهكُ

ُما ْخل الكا

 -بسَ الفر المنهَُ والسُاسُ  -فوي االقُامواَ وْفوع االقُامواَ وصوار

الكَز بالمفر وْفع هنا الكَز ال يقومان عِ األصول الواضُ الطسُط لُنا الوَ ن كنموا يقوموان عِو الْورا
والُوو ومكا وَة المكافسوْن والمخوالفْن عكَِون وجوَ مون كَوز مخاللُوِ بوالمفر ألموور فرعُو

ووجوَ مون وَفع هونا

االقُوا( بال شوَْ فوي ال ُورو وال ِْوُ ,عِو موون كَوز رْورَ ُِونَ ال ُمو ذ ذ وهونا وَلوك رِوو سوَطِ قِوك المالبسوواَ

ال ار خُو ذ ذ أموا ْ وون هللا فواضو
وقر في القِ

جواد( ال قمُووع يُوِ وال قفصووُص وال رِوو ذ ذ " لووُل اإليموان بووال مكي ولمون مووا

وصَقِ الومل " ذ ذ وال َِ لقُامِ من قَول ما قر هللا وقُقُقِ في واقع الُُاة  . .والمفورإرفر موا

قور هللا والُكو بْْور موا أنوزل هللا وال ُواَ كلو رْور قور هللا ذ ذ فوي الصوْْر وفوي المَْور سووا ذ ذ أَكوا(
صر ُ جادم بسُط واضُ ذ ذ وُل ما و ار ها فُو من صكع قِك الخالفاَ وال أو الَ ذ ذ

وهنا نموَو من ال قر راَ الصر ُ الواضُ الجادم من قول هللا سطُانِإ
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(واعِموا أنما ركم مون قوي فوأن هلل خمسوِ ولِرسوول ولون القرُو والْ وام والمسواَْن واِون السوَْل ذ ذ كن ُكو
آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان)ذ ذ
ومثِِ ساِر ال قر راَ الواضُ الجادم الصر ُ ال ي قرس َقُق اإليمان وََوَْ في َ ا
لقوَ نووز هللا مِمُو الْكُمو مموون يجموونُووا فوي المورُو

هللا ذ

ورْهووا الو هللا والرسووول  -فووي أول السووورة  -لووُخِص

األمر ُِوِ هلل والرسوول ولْ جورْ المجاهوَون مون ُول مالبسو مون مالبسواَ األرا ولُسوِموا أموره ُِوِ  -أولوِ

وآخرَ  -هلل رُُ ولِرسوول قاِوَه

ولُخوضووا المورُو هلل وفوي سوَْل هللا وقُو

في أرواَُ  ,و ُكمونِ في أموالُ و ُكمونِ في أمره ُِِ ِال قوقْ
قووال لُ و فووي مطِووع السووورة وهووو ك ووز مووكُ مِمُ و الْكُم و
األنفال هلل والرسول فاققوا هللا وأصُِوا َاَ ِْكم
َ

اريو هللا ياعو هلل يُكمونوِ

وال اع راا ذ ذ فُنا هو االيموان ذ ذ ُموا

و رْهووا كل و هللا ورسولِإ يسووألونك عوون األنفووال ذ قوول

وأيُووا هللا ورسولِ ذ ذ كن ُك مْمكْن ذ ذ)ذ

كَا اس سِموا ألمر هللا وارق وا َكمِ َاي فاس قر فُْ مَلول اإليمان ذ ذ عاْ لْورْ عِوُْ أرُوو أخموا

الْكُمو

و سو طقي الخمول عِو األصول  -هلل والرسوول  -صور يُوِ رسوول هللا [

يوووولُ فووي الجماع و المسووِم موون َو
األرُو

القرُ و

] و كفوق مكوِ عِو مون

والْ ووام والمسوواَْن واِوون السووَْل ذ ذ عوواْ لْوورْ عِووُْ األخمووا

وقَ اس قر في نفوسُ أنُ ال يمِمونُا اِ َا بُق الْزو والفو

فُو كنموا يْوزون هلل و ف ُوون لوَ ن هللا

كنما ه يس ُقونُا بمك هللا لُ كياها ُموا أنوِ هوو الون يموكُُ الكصور مون عكوََ و وَِر أمور المورُو وأموره
َِِ ذ ذ وعاْ ُنلك لْنُره بوأن االس سوال( لُونا األمور الجَ وَ هوو اإليموان ذ ذ هوو قور اإليموان وهوو مق

و

اإليمان ذ ذ
واعِمووا أنموا ركمو مون قوي فوأن هلل خمسو ولِرسوول ولون القرُو والْ وام والمسواَْن واِون السوَْل ذ ذ كن ُكو
آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان . .
وهكونا ق وواقر الكصوو
وقريِ ومق

ل قورر أصوال واضوُاَ جادمواَ مون أصوول هونا الوَ ن فوي اع طوار موَلول اإليموان وَقُق وِ

اَ ذ

ف نقم أما( وصم هللا  -سطُانِ  -لرسولِ [
َُِا اِ َا

] بقولِإ عََنا)في هنا الموضع الون

ورْ كلُوِ يُوِ أمور الْكواِ

وأمر الخمل الم طقي أخْ اَرإ

( كن ُك آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان)ذ ذ
كنِ وصم مو ذ ذ كن الوَوْي هلل هي َقُق اإليمان وهي في الوقو
هللا لوِ فُوي قجِو وقونُر فوي المقوا( الون

وُول يُوِ كلو رسوول هللا [

َاقوِ أعِو مقوا( لينسوان َِو كلُوِ ِ مور

] ال َُِو عون هللا ُموا وُول كلُوِ يُوِ

ال صر يُما خولِ هللا ذ
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وإنِ لمنلك في واقع الُُاة كنِ لمنلك مقا( ُر ذ ذ أَر( مقا( رقفع كلُِ اإلنسان . .
كن الوَوْيو هلل وَوََ هوي الواصو مون الوَوْيو لُِوو

والواصو مون الوَوْيو لِيطواْ  . .وموا رقفوع اإلنسوان كلو

أعِ مقا( مقَر لِ كال َْن يو ص من الوَوْي لُواَ َما يو ص من الوَوْي لسواَ ذ
كن الون ن يسو كمفون أن يكونووا عَْوََا هلل وَوََ يقووون مون فووره ضوُايا ألَوَ الوَوْيواَ األخور ذ يقووون مون
فووره عَْوََا لُوواه وقوُواقُ ونوزواقُ وْفوواقُ يُفقوَون مون فووره كراْقُو ال وابط ال وي خوص هللا ُِوا نوو
"اإلنسان" من ِْن ساِر األنوا ; و كَُرون في سِ الَوا

فّللاَا ه قر الَوا

وإَا ه ُاألنوا( ِل ه أضول ,

وإَا ه أسفل سافِْن بوَ أن ُانوا ُ -ما خِقُ هللا  -في أَسن ققو ذ
َنلك يقع الن ن يس كمفون أن يكونوا عََْاَ هلل في قر الوَوْياَ األخر وأَطُا ذ  .يقوون في عَوْي الوَْوَ مون
أمثوالُ يصورفون َُواقُ وفوق هوواه ووفوق موا َوَو لُو مون نظر واَ واقجاهواَ قصوْرة الكظور مشووُ بُو
ُما هي مشوُ بالجُل والكقص والُو

االس وال

و قوون في عَوْي "الُ مُاَ" ال ي يقال لُ إكنِ ال قَل لُ ُِا وإنِ ال َِ من أن يخ وووا لُوا وال كاقشووها ذ ذ
"َ مُو و ال ووار " ذ ذ و "َ مُو و االق ص وواْ" ذ ذ و" َ مُو و ال ط ووور" وس وواِر الُ مُ وواَ الماْيو و ال ووي قم وور .جَ ووْن
"اإلنسان" في الررا( وهو ال يمِك أن رفوِ وال أن كاقع  -في عَوْ ِ الطاِس النلِْ  -هنَ الُ مُاَ الجطارة
المنل المخُف
ف نقم ُنلك أما( وصم هللا  -سطُانِ  -لْو( َِر بأنِ و( الفرقانإ
(كن ُك آمك بالِل وما أنزلكا عِ عََنا و( الفرقان و( ال ق الجموان)ذ ذ
لقَ َان

رزوة َِر  -ال ي َِأَ وان ُ

ِ َِْر هللا وقوجُِْ وُ,اْقوِ وموََْ  -فرقانوَا  . .فرقانوَا ِوْن الُوق والطايول

ُ -ما يقول المفسرون كجماالَ  -وفرقاناَ بموك أقمل وأوسع وأْ وأعمق ُثْ اَر ذ ذ

ال ذ ذ ولمكوِ الُوق األصوْل الون قامو
َان فرقانَا ِْن الُق والطايل فو َ
فطرة األقُا واألَُا ذ ذ الُق الن

عُِوِ السوماواَ واألرا وقامو

عُِوِ

مثل في قفرْ هللا  -سطُانِ  -باأللوةُو والسوِطان وال وَِْر وال قوَ ر وفوي

عَوْي المون َِِ:سماِِ وأرضِ أقُاِِ وأَُاِوِ لُونَ األلوةُو الم فورْة ولُونا السوِطان الم وَوَ  ,ولُونا ال وَِْر

وهنا ال قوَ ر ِوال موقو

وال قور ك ذ ذ والطايول ال ازِوم الطوار الون َوان يوو وجوِ األرا كَ َاي و ْشوي عِو

َلك الُق األصْل و قُ في األرا يوارْ ق صر في َُاة عطواْ هللا بموا قشوا
واألَُا

ذ ذ فُنا هو الفرقان المَْر الن ق و( َِر َْ

وأهووا قصور أمور الُُواة

فر ِْن َلك الُق المَْر وهنا الطايل الطاري ;

ود ل ِْكُما فِ يووْا ِ طسان
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لقَ َان

فرقاناَ ِْن الُق والطايل ُِنا المَلول الشامل الواسع الوَقْق الومْوق عِو أبوواْ وآماْإَانو

فرقانواَ ِوْن

هونا الُووق وهوونا الطايوول فووي أعمووا ال ومْر ذ ذ فرقانوَا ِووْن الوََانُو المجوورْة المطِقو بكوول قوووَُا فووي ال وومْر
والشوور وفي الخِق والسِوي  ,وفي اليطاْة والوَوْي وُْن الشري في ُل صوورَ ال وي قشومل عَوْيو ال ومْر
لْْر هللا من األقخا
وُانو
واألهووا

واألهوا والقُ واألوضا وال قالَْ والواْاَ ذ ذ ذ

فرقانواَ ِوْن هوونا الُوق وهونا الطايول فوي الواقوع الظوواهر ُونلك ذ ذ فرقانوا ِوْن الوَوْيو الواقيُو لألقووخا
ولِقوُ واألوضوا

ولِشوراِع والقووانْن

ولِ قالْوَ والوواْاَ ذ ذ ذ وُوْن الرجووو فوي هونا ُِوِ هلل الواَووَ

الن ال كلِ رْرَ وال م سَِ سواَ وال َاَ من ْونِ وال مشر كال كياَ ذ ذ فارقفوو
وقساوَ الرؤو
وُانو

الُامواَ ال قكُكوي لْْور هللا

ال قخ ع كال لُاَمْ ِ وقرعِ وقُررَ القطوان الطشر ال ي َان

مس وََة لِطْاة ذ ذ

فرقانوا ِوْن عُوَ ن فوي قوار الُرُو اإلسوالمُ إعَُ الصوَر والمصواِرة وال جموع واالن ظوار  .وعُوَ القووة

والُرُو والمطواْأة واالنوَفا ذ ذ واإلسوال( ِوصوفِ قصوو ار جَ وَا لُُِواة ومكُجوا جَ وَا لِوجووْ اإلنسواني ونظاموا
جَ وَاَ لِمج موع وقوكالَ جَ وَاَ لَِولو ذ ذ ِوصوفِ كعالنواَ عاموَا ل ُر ور "اإلنسوان" فوي "األرا" ِ قر ور ألوةُو هللا
وَََ وَاَمْ وِ ومطوارْة الطوارْو ال وي قْ صو ألوهْ وِ وَاَمْ وِ ذ ذ اإلسوال( ِوصوفِ هونا لو يكون لوِ ِوَ مون
القوة والُرُ والمطاْأة واالنَفا
يظل عقَْة مجورْة فوي نفوو

ألنِ ل يكن يمِك أن يقم ُامكَا مك ظو َار عِو يوول األموَ ذ لو يكون يسو طُع أن

أصوُابِ  ,ق مثول فوي قوواِر قوََيو هلل وفوي أخوال سوِوُُ يُموا ِْوكُ ذ ولو يكون

لِ َِ أن كَف ع كل قُقْق ال صور الجَ َ والمكُ الجَ َ والَول الجَ َة والمج موع الجَ وَ  ,فوي واقوع الُُواة
وأن ز ل من ير قُا الوواِق الماْي ال ي قمَ ُا وقُول ِْكُا وُْن ال طَْق الواقوي فوي َُواة المسوِمْن أوالَ فو

في َُاة الطشر ُُِا أخْ اَر  . .وهي لُنا ال طَْق الواقوي جا َ من عكَ هللا ذ ذ

وُان فرقانوَا ِوْن عُوَ ن فوي قوار الطشور ذ ذ فالطشور بمجموعُوا قَول ُ,وا( الكظوا( اإلسوالمي هوي رْور الطشور
بمجموعُوا بووَ ُ,وا( هونا الكظوا( ذ ذ هونا ال صوور الجَ وَ الون انَثوق مكوِ هونا الكظوا( ذ وهونا الكظوا( الجَ وَ الون

انَثوق مون هونا ال صوور ذ وهونا المج موع الولْوَ الون يمثول موْالْاَ جَ وَاَ لينسوان ذ وهونَ القوُ ال وي ققوو( عُِْوا

الُُاة ُُِا و قو( عُِْا الكظا( االج ماعي وال شر ع القانوني سوا ذ ذ هونا َِوِ لو يووَ مِموَا لِمسوِمْن وَوَه مكون

روزوة ِوَر وقوُْوَ وجووْ المج موع الجَ وَ ذ كنموا صوار  -قوْئاَ فشوْئا  -مِموَا لِطشور ُُِوا قوأفرَ بوِ سووا في ْار
اإلسوال( أ( فوي خارجُوا سووا بصوَاق اإلسوال( أ( بوَاوقوِ ذ ذ والصوَِْْون الون ن دَفووا مون الْور  ,لُُوارُوا
اإلسوال( و ق ووا عُِوِ فوي رُوعووِ قوَ قوأفروا ِ قالْوَ هونا المج مووع اإلسوالمي الون

جوا وا لُُطمووَ وعواْوا كلو

ِالْهو لُُطمووا الكظوا( اإلقطواعي الون ُوان سواَِا عكوَه  ,بووَ موا قواهَوا بقايوا الكظوا( االج مواعي اإلسوالمي

وال وار الوون ن دَفووا موون الشوور لُُووارُوا اإلسووال( و ق ووا عُِووِ  -بّللايُووا مون الُْوووْ والصووَِْْْن موون أهوول ْار

اإلسوال(  ! -قوَ قوأفروا بالوقْوَة اإلسوالمُ فوي الكُايو
عُِْووا خالفو ظِ و

وَمِوهوا لْكشوروها فوي رقوو مون األرا جَ وَة ولُقُمووا

موون القوورن الخووامل عشوور كلو القوورن الوشوور ن فووي قِ و

أورُووا ذ ذ وعِو أي و َووال فال ووار
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الطشر ُِِ  -مكن وقو َِر  -م أفر ُِنا الفرقان في أرا اإلسال( أو فوي األرا ال وي قكواهر اإلسوال( عِو
السوا ذ
وُانو فرقانوَا ِووْن قصووور ن لوواموول الكصوور وعواموول الُز مو ذ فجوورَ وُوول عواموول الكصوور الظاهر و فووي صووم
المشورُْن وُول عواموول الُز مو الظاهر و فوي صووم الوصوط المْمكو َ و لقووال المكوافقون والوون ن فوي قِوووُُ
موراإ رور هوْال ْ وكُ )ذ ذ وقوَ أراْ هللا أن قجور المورُو عِو هونا الكُوو  -وهوي المورُو األولو ِوْن المثورة
المشرُ والقِ المْمك  -ل مون فرقانَا ِْن قصور ن وققَ ر ن ألسطا

القو عِ المثرة الوَْي وعِ الزاْ والو اْ فْ َْن لِكا
والو واْ وأن أصوُا

ال لمجورْ السوال

الوقْوَة الُقو عِوُْ أن يجاهوَوا و خوضووا رموار المورُو موع الطايول رْور مك ظور ن َ و

م ُقق لِيُان ذ

أواِل هنَ السورةإ

الكصر وأسوطا

أن الكصر لِوقْوَة الصوالُ القو و

ق ساو القو الماْي الظاهر  ,ألنُ يمِمون قوة أخور قورج المفو

وأخْو اَر فِقوَ ُانو

الُز مو

ول ك صور الوقْوَة

وأن هونا لوُل ُالمواَ يقوال كنموا هوو واقوع

ِوَر فرقانواَ ِوْن الُوق والطايول بموَلول آخور ذ َلوك الموَلول الون

(وإَ يوووَُ هللا كَووَ الطوواِف ْن أنُووا لمو

ووَي بوِ قوول هللا قووال فوي

وقوووْون أن رْوور َاَ الشوووُ قمووون لمو

بكِماقِ و قطع ْاِر المافر ن لُُق الُق و ططل الطايل ولو َرَ المجرمون)ذ

و ر ووَ هللا أن يُووق الُووق

لقَ َان الون ن خرجووا لِمورُو مون المسوِمْن كنموا خرجووا ر وَون عْور أِوي سولُان وار كوا( القافِو ذ فوأراْ هللا لُو
رْور موا أراْوا ذ أراْ لُو أن قفِو

موكُ قافِو أِوي سولُان [ رْور َاَ الشووُ ] وأن القووا نفْور أِوي جُول [ َاَ

الشوُ ] وأن قمون مورُ وق ال وق ل وأسر وال قمون قافِ وركُم ورَِو مر ُو

وقوال لُو هللا  -سوطُانِ -

كنِ صكع هناإ
(لُُق الُق و ططل الطايل)ذ ذ
وُانو

هونَ كقوارة ل قر ور َقُقو َُْورة ذ ذ كن الُوق ال يُوق وإن الطايول ال ططول  -فوي المج موع اإلنسوواني -

بمجورْ الَُووان "الكظوور " لُِوق والطايوول ذ وال بمجوورْ االع قوواْ" الكظوور " بووأن هوونا َوق وهوونا بايوول ذ ذ كن الُووق ال
يُوق وال وجوَ فوي واقوع الكوا

و وِو سِطان الُق  ,وَلك ال

وإن الطايول ال ططول وال ونه
كال بأن يِْ

مون ْنُوا الكوا

ذ كال بوأن و ُط سوِطان الطايول

جكَ الُق و ظُروا و ُوز( جكوَ الطايول و كوََروا ذ ذ فُونا الوَ ن

مكُ َرُي واقوي ال مجرْ "نظر " لِمورف والجَل أو لمجرْ االع قاْ السَِي !
ولقووَ َووق الُووق وُطوول الطايوول بالموقو و
طارلون
االع ا
الرسول [

وُووان هوونا الكصوور الومِووي فرقان واَ واقيُ واَ ِووْن الُووق والطايوول ُِوونا

أقوار كلُوِ قوول هللا قووال فوي موورا ُِوان كراْقوِ  -سوطُانِ -مون و ار المورُو

ومون و ار كخوراو

] من ِْ ِ بالُق ومن و ار كفالَ القافِ [ رْر َاَ الشوُ ] ولقا الفئ َاَ الشوُ ذ ذ
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و بوِ يَُوو هونا الموكُ

ولقوَ َوان هونا ُِوِ فرقانواَ فوي موكُ هونا الوَ ن َاقوِ ق

أنفسُ ذ ذ وإنِ لفرقان نَري الْو( ضرورقِ َْكما نكظر كل ما أصا

وَقُق وِ فوي َول المسوِمْن

مفُوماَ هونا الوَ ن مون قمُوع فوي نفوو

مون يسوومون أنفسوُ مسووِمْن َ و لُصول هوونا ال مُوع كلو مفُوموواَ بووور مون يقومووون ِووَعوة الكوا

كلو هوونا

الَ ن
وهكنا َان و( َِر و( الفرقان و( ال ق الجموان)ُِنَ المَلوالَ المكوع الشامِ الومُق ذ ذ
(وهللا عِ ُل قي قَ ر)ذ ذ
وفوي هونا الْوو( مثول مون قَرقوِ عِو ُول قوي ذ ذ مثول ال يجواْل يُوِ مجواْل وال يموار يُوِ مموار ذ ذ مثول مون
الواقع المشُوْ الن ال سَْل كل قفسْرَ كال بقَرة هللا ذ وأن هللا عِ ُل قي قَ ر ذ
الَر الثانيإَ 44 - 42كم هللا في كنشا
وهكا يووْ السُا كل

مورُ َِر

و( الفرقوان وو( ال قو الجمووان ذ ذ يوووْ كلو المورُو

اس ُ وار مشواهَها ومواقفُوا ُموا لوو ُانو

ال
موروضو فوو َ

اإلنسان ر َ هللا  -سطُانِ  -من و ار األََا

فوي

يُوْوَ عرضوُا بأسوِو عجْو

و كشوم عوون قوَِْر هللا فوي كْارقُوا ذ َ و لُكوواْ
ُموا

والُرُاَ ُما يكشم عن رايو َلوك ال وَِْر ال وي قُققو

أراْها هللا سطُانِ :
والرُو

كَ أنو بالوووَوة الووَنُا وهو بالوووَوة القصووو

أسووفل مووكم ذ ولووو قواعووَق الخ ِفو

لُق ي هللا أم َار ُان مفووالَ ذ لُِْك من هِك عن ِْك و ُُا من َوي عون ِْكو
ه
ال ولو أراَُو ُثْو اَر لفشوِ ول كوادع فوي األمور ولمون هللا سوِ
هللا في مكامك قِْ َ

فووي المُووواْ ولموون

وإن هللا لسومُع عِوُ ذ كَ ور كُ

كنوِ عِوُ ِوناَ الصوَور  .وإَ

ر كموه كَ ال قْ في أعْكم قِْال و قِِم في أعْكُ لُق ي هللا أم اَر َان مفووالَ وإل هللا قرجع األمور ذ

كن المورُو قاخصو بمواقووع الفور قْن فُْووا وقوواهَة بال وَِْر الخفووي موون وراُِوا ذ ذ كن ووَ هللا قمواْ قوور
قوقوم هوْال وهوْال هكواي والقافِو مون بوْوَ والمِمواَ قمواْ قشوم عون قوَِْر هللا فوي رؤ وا الرسوول [

وهووي
] وفوي

ققِْول ُول فر وق فوي عوْن الفر وق اآلخور وفوي كرو ار ُول مكُموا بواآلخر ذ ذ وموا يمِوك كال األسوِو الق آرنوي الفر وَ

عورا المشواهَ وموا و ار المشواهَ ُِونَ الُْو و

وُُونَ الُرُو المرُِو

وفوي مثول هونَ المسواَ الصوْْرة مون

ال وَْر
وهنَ المشواهَ ال وي قس ُ ورها الكصوو

قوَ مور ِكوا فوي اسو وراا الوقوو مون السوْرة اإلقوارة كلُْوا ذ ذ َلوك أن

المسِمْن َْن خرجوا من المَ ك نزلوا ب ف الوواْ القر طو مون المَ كو

بال ووف األخوور الطوْووَة موون المَ كو

ونوزل جوُع المشورُْن بقُواْة أِوي جُول

وُووْن الفوور قْن رُوووة قفصووُِما ذ ذ أمووا القافِو فقووَ مووال ُِووا أِووو سوولُان كل و

سُف الطُر أسفل من الجُشْن ذ
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الخ َِْفو ِفوي ال ِمُو ِ
واْ ولو ِومن ِلُق ِ
ِ
ِ
ِ
وكم وَلوو قَو َ َّ
ِ
ِ
ِ
ص َوو َو َّ
وي ه
للاُ
َسَوف َل م ُ ْ َ ْ َ
الرَْو ُ أ ْ
ك َْ أَنو ُ باْل ُو ْوَ َوة ال ُّوَ ْنَُا َو ُهو باْل ُو ْوَ َوة اْلُق ْ
اعوَق ْ َ ْ َ ُ ْ
ْ َ َ َ هَْ َ
ِ
ِ
أَمو َار َُوان مْفووو َ ِ ِ
ِ
للاُ ِفوي
وك َعون َِِهَْكو َوَ َُْْو َم ْون ََ َّ
للا َل َسومُع َعِوُ )ِ (42ك َْ ُ ِور َك ُُ ُ ه
وك َم ْون َهَِ َ
ال هلَْ ُِْ َ
وي َعون َِهَْكو َوإِ َّن ه َ
َ َ ُ
ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
الص َُ ِ
ور )43
للا َسِ َ ِكَّن ُِ َعُِ ِ َناَ ُّ
َمَكام َك َقِْالَ َوَل ْو أ ََر َ
اَ ُُ ْ َُثْ َار لَفشِْ ُ ْ َوَل ََك َاد ْع ُ ْ في األ َْم ِر َوَلوم َّن ه َ
ول يكن ُل من الجُشْن يوِو بموقوع صواَطِ ذ وإنموا جموُموا هللا هكونا عِو جوانَي الرُووة ألمور ر وََ ذ َ و لوو
أن ِْكُما موعََا عِ الِقا ما اج موا بمثل هنَ الَق وال وطَ مون ناَُو المكوان والموعوَ وهونا موا ونُر هللا بوِ
الوصط المسِم لْنُرها ِ َِْرَ وققَ رَ ذ

(كَ أنو بالوووَوة الووَنُا وهو بالوووَوة القصووو

والرُو

أسووفل مووكم

فووي المُووواْ ولموون

ولووو قواعوَق الخ ِف و

لُق ي هللا أم َار ُان مفووالَ)ذ ذ
كن و ار هنا ال القي عِ رْر موعَ ُِ -نَ الَق وُُنا ال طَ  -ألم َار مق َُا ر َ هللا قُقُقوِ فوي عوال الواقوع
و َِر لِ هنا ال َِْر الخفي الِطُف و جوِم أنو أْاة قُقُقوِ و ُْو لوِ جمُوع الظورو

ال وي قُسور لمو القُوا(

بِ
أما هنا األمر المق
لُِْك من هِك عن ِْك

الن ِْر هللا الظرو

ل ُقُقِ فُو الن يقول عكِإ

و ُُا من َي عن ِْك ذ ذ

والُالي يوَر بِ عن مَلولِ المطاقر ُما يوَر بِ عون المفور ذ وُونلك الُُواة فّللانُوا قوَ قفْوَ موَلولُا المطاقور وقوَ
يوَور ُِوا عون اإليموان ذ ذ وهونا الموَلول الثواني أظُور هكوا  ,وَلوك ُموا قوال هللا سوطُانِ فوي مثول هونا الموكو إ أو
مون ُوان مْ وَا فأَْْكواَ وجوِكوا لوِ نوو َار يمشوي بوِ فوي الكوا

ُمون مثِوِ فوي الظِمواَ لوُل بخوارو مكُوا )ذ ذ فوَور

عن المفر بالموَ وعَر عون اإليموان بالُُواة وجور فوي هونا عِو نظورة اإلسوال( لُقُقو المفور وَقُقو اإليموان ذ
هنَ الكظرة ال ي أوضُكاها بشي من ال فصْل عكَ اس وراا هنَ اآلي من سورة األنوا( في الجز الثامن ذ

ووجِ قرجُ هنا المَلول هكا أن و( َِر ُ -ما قوال هللا سوطُانِ ُ -وان وو( الفرقوان)وقوَ فور هللا يُوِ ِوْن الُوق
والطايل ُ -ما َُرنا مكن قِْل  -ومن ف فّللان من يكفر بووَها فّللانموا يكفور فوي رْور قوَُ  -يكفور عون ِْكو فُِْوك
عن ِْك  -ومن ْمن بوَها فّللانما ْمن عن ِْك واضُ قَردها المورُ ذ ذ
كن الموقوو  -بظروفُووا ال ووي صوواََ ُا  -قُموول ِْكو ال قجُووَ وقووَل ْاللو ال قكموور
الطشوور وعِ و قووو و ار هووا رْوور قوووة الطشوور ذ ذ كنُووا قثَ و

عِو

قووَِْر و ار ق وَِْر

أن لُوونا الووَ ن رُ وَا ووول أصووُابِ م و أخِص ووا لووِ
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وجاهَوا في سَِِْ وصَروا وفَ وا وأنوِ لوِ َوان األمور كلو القوو الماْيو الظواهرة موا هوز( المشورُون وال ان صورَ
الوصط المسِم هنا االن صار الوظُ ذ ذ
ولقَ قوال المشورُون أنفسوُ لُِوُفُ الون أراْ أن يموَه بالرجوال وهو َاهَوون لِق وال ":فِومور لوئن ُكوا كنموا نقاقول
الكا

فما ِكا من ضووم عوكُ

ولوئن ُكوا كنموا نقاقول هللا ُ -موا وزع مُموَ  -فموا ألَوَ بوالِل مون ياقو " ولقوَ

عِموا  -لو ُان الوِ يجَ  -أنُ كنما يقواقِون هللا ُموا قوال لُو مُموَ الصواْ األموْن وأنوِ موا ألَوَ بوالِل مون
ياق ذ ذ فّللاَا هِموا بوَ َلك بالمفر فّللانما ُِمون عن ِْك

هنا ما طاْر كل النهن من موك هنا ال وقْ إ لُِْك من هِك عن ِْك و ُْ من َي عن ِْك ذ ذ
ولمن طق و ار َ كيُا آخرإ
كن وقوو المورُو ِوْن جكوَ الُوق وجكوَ الطايول واسو وال سوِطان الُوق فوي عوال الواقوع  -بووَ اسو والِِ يُووال

ال وماِر  -كن هونا ُِوِ مموا يووْن عِو جوال الُوق لِوْووون والقِوو
بُْ

َْن األمر ُِنا الف

واسو وِ ; َموا أن الون

و جِ

وعِو ك ادلو الِوطل فوي الوقوول والكفووو

فال قووْ لمن يخ ار الُالي  -أ المفر  -قَُ فوي الُوق الون اسو وِن

ر وَ أن يُُوا  -أ

وْمن  -ال يوووْ لَيوِ قوك فوي أن هونا هوو الُوق الون

كصورَ هللا

و خنل الطْاة ذ
وهونا يوووْ ِكوا كلو موا قوَمكاَ فوي الجوز ال اسوع  -فوي ال ور وف بسوورة األنفوال  -مون الُوَ

عون ضورورة الجُواْ

ل ُطُ قو الشر وسِطان الطاروَ وإعال راي الُق وسِطان هللا  . .فُنا مما يوْن عِ جوال الُوقإ لُِْوك
من هِك عن ِْك و ُْ مون َوي عون ِْكو ذ َ .موا أن هونَ الِف و قسواعَنا عِو قفُو أبوواْ اإليُوا الون يوطُوِ
قول هللا قوال

في هنَ السورةإ وأعَوا لُ ما اس طو من قوة ومن رُا الخْل قرهَون بِ عَو هللا وعَوُ . .

) .فّللاعووَاْ القوووة واإلرهووا

ُِووا ممووا يوووْن عِو جووال الُووق فووي أنمووا موون القِووو

 .ال قسو ُق ,وال ق َووْن كال عِ و

كيقاعاَ القوة ال ي قُمل الُق وقكطِق بِ إلعالن قُر ر" اإلنسان" في "األرا" ُما أسِفكا ذ
وال وقْ عِ َلك الجان

من ال َِْر اإللُي فوي المورُو

وعِو رايو هونا ال وَِْر ال وي قُققو

هللا لسمُع عُِ )ذ ذ ذ

فووالَ هووإ وإن

فُو  -سطُانِ  -ال يخف عُِِ قي مموا يقوول فر وق الُوق أو فر وق الطايول وال قوي مموا يخفونوِ فوي صوَوره
و ار األقوال واألفوال وهو َِر و قَر بايالعِ عِ الظواهر وعِمِ بالسراِر وهو السمُع الوُِ ذ ذ
وُووَ هوونا ال وقْو

الون

وسووَ اسو وراا المورُو وأَووَافُا ومالبسواقُا يم وي السووُا

و كشم ال َِْر الخفي الِطُفإ
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فوي هونا االسو وراا

(كَ ور كُ هللا فوي مكاموك قِوْالَ ولوو أراَُو ُثْو اَر لفشوِ ول كوادع فوي األمور  .ولمون هللا سوِ ذ كنوِ عِوُ ِووناَ
الصَور)ذ ذ

] الموافر ن فوي الرؤ وا فوي مكاموِ قِوْالَ ال قووة لُو وال

ولقَ َوان مون قوَِْر هللا فوي المورُو أن ور رسوول هللا [

ودن ذ فْكَ أصوُابِ ِرؤ واَ يُس طشوروا ُِوا و شوجووا عِو خووا المورُو ذ ذ فو يخَور هللا هكوا لو أ ارهو لكَُوِ
قِْالَ ذ فِقَ عِ  -سطُانِ  -أنِ لو أراه لوِ ُثْو اَر لفو
اس و وَاْ وال قوقووع لق ووال ول وووفوا عوون لقووا عووَوه

وفر ق ر قجك

َلوك فوي قِوو القِو ال وي مووِ وقوَ خرجو
وقكووادعوا يُمووا ِْووكُ عِ و

االل ُا( ُِ ذ ذ وهنا الك از في هنا الظر هو أبأ

ما يصْ

عِو رْور

مالقوواقُ :فر ووق وور أن يقوواقُِ
جُشَا واجِ عَوَا

(ولمن هللا سِ ذ كنِ عُِ ِناَ الصَور)ذ ذ
ولقَ َان  -سطُانِ  -يوِ ِنواَ الصَور فِطم بالوصط المسِم أن يورضُا لما يوِمِ من ضووفُا فوي َلوك
الموقم فأر نَُِ المشرُْن في رؤ اَ قِْالَ ول ره كياَ َثْ اَر ذ ذ
والرؤ ا صاْق في ْالل ُا الُقُقُ ذ فقَ رآه رسوول هللا [
قِْول ودنُو فوي المورُو

] قِوْالَ ذ ذ وهو َثْور عوَْه

ولمون قِْول ركواؤه

قِوووُُ خووا مون اإلْراي الواسوع  ,واإليموان الووَافع والوزاْ الكوافع ذ ذ وهونَ الُقُقو

الواقو  -من و ار الظاهر الخاْ  -هي ال ي أراها هللا لرسولِ فأْخل ُِا

َوِإ َْ ُ ِر ُك ُم ُ
وه ْ
ُُّا َّال ِن َن
َيا أَ َ

ال وِإَل ِ
ال و َقهُِِِ ُم ِفي أ ِ ِ ِ
ِك َِ اْل ََقْ ُ ِفي أ ِ ِ
وور )44
َم َار َُ َ
ه
َع ُْك ُِ ْ لَُْق َي ه
ْ
ْ
األم ُ
ان َمْف ُوو َ َ
للاُ أ ْ
للا قُْر َج ُوع ُ
َع ُْك ُم ْ َقِْ َ َ ُ ْ
ْْ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
للا َُثْ َار ل َوِ ُم ْ قُْفَِ ُُو َن( ) 45
آم ُكوْا ِكَا َلقْ ُ ْ فَئ َ َفا ْف َُ ُوْا َوا َْ َُ ُروْا ه َ
َ

الطمأنْك عِ قِو الوصط المسِم ذ وهللا عُِ بسراِره
فوي نفوسووُ لووو عرفووا ُثورة عووَوه

مطِع عِ قِ عَْه وضوم عوَقُ

وموا قَُفوِ

موون ضووم عوون المواجُو ; وقكوواد عِو االل ُوا( أو اإلَجووا( ذ وُووان هوونا

قَِْ اَر من قَِْر هللا الوُِ ِناَ الصَور .
وَْكموا ال قو الجمووان وجُواَ لوجوِ قموررَ الرؤ وا الكَو و الصواْق
من ال َِْر الن

فوي صوورة عُانُو مون الجوانَْن وُوان هونا

نُره هللا بِ عكَ اس وراا المورُ وأََافُا وما و ار ها ذ

(وإَ ر كموووه كَ ال قْ و فووي أعْووكم قِووْالَ و قِِم و فووي أعْووكُ لُق ووي هللا أم و َار َووان مفو ووالَ وإل و هللا قرجووع
األمور)ذ ذ

ولقوَ َوان فوي هونا ال وَِْر اإللُوي موا أرور الفور قْن بخووا المورُو ذ ذ والمْمكوون ورون أعوَا ه قِوْالَ ألنُو
رونُ بوْن الُقُق

 -والمشرُون رونُ قِْالَ  -وه ورونُ بووْن الظواهر  -ومون و ار الُقُق وْن الِ وْن أر
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َل فر ق مكُما صاَطِ ُِا قُقق راي ال َِْر اإللُي ووقع األمر الن جر بِ ق اؤَ ذ ذ وإل هللا قرجوع
األمور ). .
وهوو ال وقْو

المكاسو

ل ُقوق ال وَِْر ووقوو الق وا ذ ذ ذ فُوو أمور مون األموور ال وي مرجوُوا هلل وَوََ يصورفُا

بسِطانِ و وقوُا بّللاراْقِ وال قكَ عن قَرقِ وَكمِ ذ وال كفن قي في الوجوْ كال ما ق اَ وأجر بِ قَرَ ذ
الَر الثال إ 49 - 45من قرو الكصر وأسطا

َِر

الُز م وُور أََا

وإَ كن األمر ُنلك ذ ذ ال َِْر قوَِْر هللا ذ والكصور مون عكوَ هللا ذ والمثورة الوَْيو لُسو
والوووَة الماْي و لُس و

 . .فِْثَ و

هووي ال ووي ققوورر مصووْر المورُ و

ولْ وزوْوا بالوووَة الُقُقُو لِمورُو ; ولُأخوونوا باألسوطا
والموَْ  ,وصواَ

القووة والسوِطان ولْ جكَووا أسوطا

هوي ال وي قمفول الكصور ذ

الوون ن آمك ووا كَن َووْن ِقووون الوون ن ُفووروا

الموصووول بصواَ

الُز مو ال وي هزمو

ال ووَِْر وال قوَ ر وصوواَ

الوووون

المفوار عِو ُثورة الووَْ وُثورة الووَة

ولْ جرْوا من الططر والمَر ا والطايل ولُُ ردوا من خوَا الشوُطان الون أهِوك أولئوك المفوار ولْ وُِووا عِو

هللا وَََ فُو الوز ز الُكُ إ
(يووا أ ُووا الوون ن آمك ووا كَا لقْ و فئ و فووافَ وا ذ واَُووروا هللا ُثْ و اَر لوِم و قفُِووون  .وأيُو ووا هللا ورسووولِ وال قكووادعوا
ف فشوِوا وقونه

ر ُكو ذ واصوَروا كن هللا موع الصواِر ن  .وال قمونووا ُالون ن خرجووا مون ْيواره بطو َار ورِوا الكوا

و صَون عون سوَْل هللا  ,وهللا بموا يومِوون مُوَُ ذ وإَ د ون لُو الشوُطان أعموالُ
الكا

وإني جوار لمو ذ فِموا قو ار َ الفئ وان نموص عِو عقَُوِ وقوالإكني ِور

أخا

هللا وهللا قَ َ الوقوا

وقوالإال رالو

لمو الْوو( مون

موكم  ,كنوي أر موا ال قورون كنوي

ذ كَ يقوول المكوافقون والون ن فوي قِووُُ مراإرور هوْال ْ وكُ

ومون وُول عِو

هللا فّللان هللا عز ز َكُ ). .
وفوي هونَ الفقوراَ القِِْو قُ شوَ مووان وإيُوا اَ وقواعوَ وقوجُْواَ وصوور ومشواهَ
المورُ ُأنُا َُ واقو

وقشوخص مواقوم مون

وق مشم خواير ومشواعر وضوماِر وسوراِر ذ ذ مموا يُ واو قصوو رَ كلو أضووا

هونَ

المساَ من ال وَْر ف ال َِ َلك قْئاَ من هنا ال صو ر المَهع الفر َ
كنُا قََأ ِكَا الن ن آمكوا  -في سِسِ الكَا اَ الم مررة لِوصط المسِم في السورة  -وقوجُُْ كلو الثطواَ عكوَ
لقا األعَا

وإل ال زوْ ِزاْ الكصر وال أه بأهَ ِ .

ِ
الصاِ ِر َن )46
للا َم َع َّ
للا َوَرُسوَل ُِ َو َ
اصَِ ُروْا ِك َّن ه َ
ُووْا ه َ
َوأَي ُ
ال قََك َاد ُعوْا َف َْف َشُِوْا َوقَ ْن َه َ ِر ُُ ُم ْ َو ْ
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(يووا أ ُووا الوون ن آمك ووا كَا لقْ و فئ و فووافَ وا واَُووروا هللا ُثْ و اَر لوِم و قفُِووون  ,وأيُو ووا هللا ورسووولِ وال قكووادعوا
ف فشوِوا وقونه

ر ُكو

واصوَروا كن هللا موع الصواِر ن  .وال قمونووا ُالون ن خرجووا مون ْيواره بطو اَر ورِوا الكوا

و صَون عن سَْل هللا  ,وهللا بما يومِون مَُُ)ذ ذ

فُنَ هي عوامل الكصر الُقُقُ إالثطاَ عكَ لقا الوَو ذ واالقصوال بوالِل بالونُر ذ والطاعو هلل والرسوول ذ وقجكو
الك از والشقا ذ والصَر عِ قمالُف المورُ ذ والُنر من الططر والرِا والطْي ذ ذ
فأما الثطواَ فُوو ِوَ الطر وق كلو الكصور ذ فأفَو

الفور قْن أرَُِموا ذ وموا وَر الون ن آمكووا أن عوَوه يوواني أقوَ

مما يوانون وأنِ يأل ُما يألمون ولمكِ ال رجو من هللا ما رجون فوال موَْ لوِ مون رجوا فوي هللا ثَو
وقِطِ وأنُ لو فَ ووا لُظو أخور فسوْكخنل عوَوه و كُوار وموا الون

كََ الُسكْْنإالشُاْة أو الكصر

أقَاموِ

زلوزل أقوَا( الون ن آمكووا وهو وافقوون مون

ِْكما عَوه ال ر َ كال الُُاة الَنُا وهو َور ص عِو هونَ الُُواة ال وي ال

أمل لِ و ار ها وال َُاة لِ بوَها وال َُاة لِ سواها !?
وأموا َُور هللا ُثْو َار عكوَ لقوا األعوَا فُوو ال وجُوِ الوَاِ لِموْمن ُموا أنوِ ال وِوُ المطورْ الون اسو قر فوي قِوو
الوصوط المْمكو

وَكواَ عكُوا القورآن المور فوي قوار األمو المسوِم فوي موُو

القرآن المر من قول سُرة فرعون عكَما اس سِم

اإليموان ال وار خي ذ ومموا َكواَ

قِوُُ لييمان فجأة فواجُُ فرعون بال َُ َ المورو الطشوع

الطاري قولُ إ وما قكق مكا كال أن آمكا باياَ رُكا لما جا قكا ذ رُكا أفر .عِْكا صَ اَر وقوفكا مسِمْن)ذ ذ
ومموا َكوواَ ُوونلك عون الفئو القِِْو المْمكو موون ِكووي كسوراِْل وهووي قواجووِ جووالوَ وجكوووَْ(:ولمووا ِووردوا لجووالوَ
أقَامكا وانصرنا عِ القو( المافر ن)ذ ذ

وجكوَْ قالواإرُكا أفر .عِْكا صَ اَر وفَ

ومموا َكواَ عون الفئواَ المْمكو عِو موَار ال وار فوي مواجُو المورُو إ وُوأ ن مون نَوي قاقول مووِ رُْوون ُثْور
فموا وهكووا لمووا أصواُِ فووي سوَْل هللا وموا ضوووفوا وموا اسو مانوا  ,وهللا يُو
قالواإرُكا ارفر لكا َنوُكا وإسرافكا في أمرنا وفَ
ولقَ اس قر هنا ال وِوُ فوي نفوو

الوصوط المسوِم

الصواِر ن ذ ومووا ُوان قووولُ كال أن

أقَامكا وانصرنا عِ القو( المافر ن ذ ذ
فموان هونا قوأنُا َْثموا واجُو عوَوَا  .وقوَ َكو هللا  -يُموا

بوَ  -عن الوصط ال ي أصاُِا القر في "أََ" فِما ْعْ كل الخروو فاني و( ُوان هونا ال وِوُ َاضو اَر فوي
نفوسُاإ الن ن قال لُ الكا :كن الكا

قَ جمووا لم فاخشوه

فزاْه كيماناَ وقالواإَسَكا هللا ونو الوُْل ). .

كن َُر هللا عكَ لقا الوَو ْْ وظاِم ق إكنِ االقصال بالقوة ال وي ال قِْو
ذ ذ وهو في الوق

والثقو بوالِل الون

كصور أولُوا َ

َاقِ اس ُ ار َقُق المورُ وُواعثُا وأهَافُا فُي مورُو هلل ل قر ور ألوهْ وِ فوي األرا

ويرْ الطوارْ المْ صط لُنَ األلوةُ

وإَن فُي مورُ ل مون ُِم هللا هي الوُِوا ال لِسوُطرة وال لِمْوك

وال لالسو وال الشخصووي أو القووومي ذ ذ ُمووا أنووِ قوُْوَ لُوونا الواجو
وأقَ المواقم ذ ذ وُُِا كيُا اَ َاَ ُ,م في المورُ

 -واجو

َُوور هللا  -فووي أَوورو السوواعاَ

يُققُا هنا ال وُِ الرُاني ذ
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وأموا ياعو هللا ورسوولِ فِموي وَخل المْمكوون المورُو مس سوِمْن هلل اِ وَا
األمر بالطاع إ وال قكوادعوا ف فشوِوا وقونه

وإال َْن يكون الُو المطوا هوو الون
الرُِسي لِك از ِْكُ  -مُما اخ ِف

ر ُكو )ذ  .فموا كواد الكوا

كال َوْن ق ووَْ جُواَ القُواْة وال وجُوِ

وجوِ اآل ار واألفموار ذ فوّللاَا اس سوِ الكوا

لُِورسوولِ ان فو السوَ

وجُاَ الكظر في المسأل الموروض  -فُِل الون

وجُاَ الكظر كنما هو الُو الن يجول ُول صواَ
هو وضع "الناَ" في ُف

ف ططول أسوطا

والُق في ُف

الكو از ال وي أعقَو
األول

ثْور الكو از هوو اخو ال

وجُو يصور عُِْوا مُموا قَوْن لوِ وجوِ الُوق فُْوا وإنموا

وقرجُ الناَ عِ الُق اِ َا  ! . .ومن ف هونا ال وِوُ بطاعو هللا

ورسولِ عكَ المورُ ذ ذ كنِ من عمُِاَ" ال طَ" ال ي ال َِ مكُا في المورُو ذ ذ كنُوا ياعو القُواْة الوُِوا فُْوا
ال وي قكَثوق مكُوا ياعو األمْور الون يقوْهوا ذ وهوي ياعو قَُِو عمُقو ال مجورْ الطاعو ال كظُمُو فوي الجْووش
ال  . .والمساف َُْرة َُْرة ذ ذ
ال ي ال قجاهَ هلل وال يقو( والؤها لِقُاْة عِ والُِا هلل أص َ
وأموا الصوَر ذ فُوو الصوف ال وي ال ِوَ مكُوا لخووا المورُو ذ ذ أيو مورُو ذ ذ فوي مْوَان الوكفل أ( فوي مْووَان
الق ال ذ
(واصَروا كن هللا مع الصاِر ن)ذ ذ
وهنَ الميُ من هللا هي ال مان لِصاِر ن بالفود والِْ
(وال قمونوا ُالن ن خرجوا من ْياره بط َار ورِا الكا

والفال ذ ذ و طق ال وُِ األخْرإ

و صَون عن سَْل هللا وهللا بما يومِون مَُُ)ذ ذ

طق هنا ال وُِ لُُمي الوصط المْمك من أن قخرو لِق ال م ططرة ياُ.و ق واجو بقوقُوا ! وقسو خَ( نومو القووة
ال ي أعطاها هللا لُا في رْر ما أراْها ذ ذ والوصط المْمك كنما قخرو لِق ال فوي سوَْل هللا قخورو ل قر ور ألوهْ وِ
سوطُانِ فوي َُواة الطشور  ,وققر ور عَوْيو اليطواْ هلل وَوََ ذ وقخورو ل ُطوُ الطوارْو

ال وي قْ صو

َوق هللا فوي

قوَْوَ اليطوواْ لوِ وَووََ وال وي قوزاول األلوةُو فووي األرا بمزاول ُوا لُِاَمُو  -بْْور كَن هللا وقوورعِ  -وقخوورو
إلعالن قُر ر "اإلنسان" في "األرا" من ُل عَوْي لْْر هللا  ,قس نل كنسانُ اإلنسان وُرام ِ ذ وقخورو لُمايو

َرمواَ الكوا

وُ ارمواقُ وَر واقُ

ال لالسو وال عِو الكوا

واسو يطاْه وال ططور ِكومو القووة باسو خَامُا هوونا

اإلس خَا( المكمر  .وقخرو م جرْة من َ ,نفسُا في المورُ جمِ

فال يكون لُوا مون الكصور والِْو كال قُقْوق

ياعو هللا فوي قَُِو أمورَ بالجُواْ وفووي كقامو مكُجوِ فوي الُُواة وفوي كعوال َِم وِ فوي األرا وفوي ال مووا

ف ِِ بوَ َلك ورضاَ ذ ذ َ
ولقَ َان

الْكاِ ال ي قخِفُا المورُ فُي من ف ل هللا ذ ذ

صورة الخروو بط َار ورِا الكا

وصَا عن سَْل هللا َاضرة أما( الوصوط المسوِم ; رونُوا فوي خوروو

قور ع بالصوورة ال وي خرجو ُِوا ُموا ُانو صوورة الوا,طو لُونا الخوروو َاضورة يُموا أصوا قر شوَا ال وي خرجو
في َلك الْو( بفخرها وعزها وَُر اُِا قُاْ هللا ورسوولِإوعاَْ فوي آخور الْوو( بالونل والخْطو واالنمسوار والُز مو ذ
ذ وُان هللا سطُانِ نُر الوصط المسِم بشي َاضر لِ وقوِ ولِ كيُاؤَإ
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(وال قمونوا ُالن ن خرجوا من ْياره بط اَر ورِا الكا

و صَون عن سَْل هللا ذ وهللا بما يومِون مَُُ)ذ ذ

والططور والمو ار اة والصوَ عون سوَْل هللا ق جِو ُُِوا فوي قولو أِوي جُول وقوَ جوا َ رسوول أِوي سولُان  -بووَ أن
ساَل بالوْر فكج
ذ وُان

من رصَ المسِمْن  -يطِ

قر ع قَ خرج

ال نرجع َ

بالقُان والَفو

كلُِ الرجو بالكفْر  ,كَ ل قوَ ُِو َاجو لق وال مُموَ وأصوُابِ

يْكون و كُرون الجزر عِ مراَل الطر ق ذ فقوال أِوو جُولإ" ال وهللا

نرْ َِ اَر فكقُ فالفاَ نكُر الجزر ونطو الطوا( ونشر الخمر ,

ْل ِ
َّ ِ
ونوْا َُ َّال ِن َن َخ َر ُجوْا ِمن َِْي ِارِه َب َ ِ
للاُ ِب َما َي ْو َمُِو َن ُم َُُِ )47
َو َ
ال قَ ُم ُ
للا َو ه
ص َُّو َن َعن َسَِ ِ ه
ط َار َورَِا الكا َوَ ُ
وقووز القُوان عِْكوا فِوون قوزال الوور قُاِكوا أِوََا " ذ ذ فِموا عواْ الرسووول كلو أِوي سولُان ِورْ أِوي جُول قووالإ"
واقومواَ هوونا عموول عموورو ِوون هشووا( [ يوكووي أبووا جُوول ] َورَ أن رجووع ألنووِ قو أر

مكقصو وقوْ( كن أصوا

مُموَ الكفْور َلِكوا  " . .وصوُ

عِو الكووا

ف ارسو أِوي سولُان وأصوا

وَل المشرُون بالططر والطْي والر ا والصَ عن سَْل هللا وُان

يطْو

مُموَ [

َِر قاصم الظُر لُ إ

والطْووي

] الكفْور

(وهللا بما يومِون مَُُ)ذ ذ
ال يفوقِ مكُ قي

وال يوجزَ من قوقُ قي

وهو مَُُ ُِ وُما يومِون ذ

و م وي السووُا يصووور وسوسو الشووُطان لِمشورُْن وإرو ار ه ُِوونا الخووروو الوون نوالُ مكووِ مووا نووالُ موون الوونل
والخْط والخسار واالنمسارإ
(وإَ د ن لُ الشُطان أعمالُ
عِ عقَُِ وقالإكني ِر

وقالإال رال
مكم

ولقَ ورَْ في هنَ اآلي والُاْ

لمو الْوو( مون الكوا

كني أر ما ال قرون كني أخا

وإنوي جوار لمو  .فِموا قو ار َ الفئ وان نموص
هللا وهللا قَ َ الوقا )ذ ذ

الن قشْر كلُِ عَة آفار لُل مون ِْكُوا َوَ

عون رسوول هللا [

] كال موا

رواَ مالوك فووي المويأإَووَفكا أَموَ ِوون الفوورو قالإَوَفكا عَووَ المِووك ِوون عَووَ الوز وز ِوون الماجشووون قالإَووَفكا
مالوك عون كِوراةُ ِون أِوي عَِو

عون يُِو ِون عَْوَ هللا ِون ُر وزإأن رسوول هللا [

وموا هوو يُوِ أصوْر وال أَقور وال أَْور وال أ.وُ ,مون وو( عرفو
الننو  ,كال ما أر

و( َِر " قالواإيا رسول هللا وما أر

] قوالإ" موا رِوي كِِوُل

وَلوك مموا ور مون قكز ول الرَمو والوفوو عون

و( ِوَر

قوالإ" أموا كنوِ أر جَر ول وز المالِمو " ذ

ذ
وفي هنا األفر عََ المِك ِن عََالوز ز ِن الماجشون وهو ضيُف الَُ
فون اِن عطا

والخَور مرسول  .فأموا سواِر اآلفوار

 -رضي هللا عكُما  -مون ير وق عِوي ِون أِوي يُِو وير وق اِون جور ذ وعون عوروة ِون الزُْور
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من ير ق اِن كسُا ذ وعن ق اْة من ير وق سووَْ ِون جَْور ذ وعون الُسون وعون مُموَ ِون ُوو

ذ وهونَ أمثِو

مكُا من رواي اِن جر ر الطَر إ
َوَفكي المثكو

قالإَوَفكا عَوَ هللا ِون صوال

قالإَوَفكي مواو و عون عِوي ِون أِوي يُِو  ,عون اِون عطوا

قالإجا كُِِل و( َِر فوي جكوَ مون الشوُايْن مووِ اريو

فوي صوورة رجول مون ِكوي موَل

سوراق ِون مالوك ِون جوشو ذ فقوال الشوُطان لِمشورُْن ":ال رالو
اصوطم الكوا

أخون رسوول هللا [

لمو الْوو( مون الكوا

والشوُطان فوي صوورة

وإنوي جوار لمو " ذ ذ فِموا

] ,ط و مون ال و ار فرمو ُِوا فوي وجووَ المشورُْن فولووا موَِر ن ذ وأقَول

جَْور كلو كِِوُل فِموا رآَ وُانو وََ فوي وَ رجول مون المشورُْن ان وز كِِوُل وََ فوول موَِ َار هوو وقوُو ِ
فقوال الرجلإيوا سوراق قوزع أنوك لكوا جوار قوالإ كنوي أر موا ال قورون كنوي أخوا هللا وهللا قوَ َ الوقا )وَلوك
َْن أر المالِم ذ
َوَفكا اِون َمْووَ قالإَووَفكا سووِم قالإقووال اِوون كسوُا إََفكي ز ووَ ِوون رومووان ذ عوون عووروة ِوون الزُْوور قالإلمووا
أجموو

قور ع المسوْر َُورَ الون ِْكُوا وُوْن ِكوي بكور  -يوكوي مون الُور  -فمواْ َلوك أن ثكوُْ ذ ف َوَ لُو

كُِِل في صورة سراق ِن مالك ِن جوش المَلجي وُان من أق ار

وإِ َْ َدَّ َون َلُو َّ
وال
الش ْوُ َ
طُ
ان أ ْ
َع َمواَل ُُ ْ َوَق َ
َ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كم ْ ِكهني أ ََر
ال ِكهني َِ ِر هِم ُ
َعقََ ُِْ َوَق َ
أنا جار لم من أن قأقُك ُكان من

ُكان

فقالإ

الَ َرالِو َ َل ُمو اْلَْ ْوو( ِم َون َّ
ور َِ اْل ِفَئ َ ِ
وص َعَِو
الكوا ِ َوإِِهنوي َجوار َّل ُمو ْ َفَِ َّموا قَ َا
وان َن َم َ
َ
ُ
ِ
ِ
للاُ َقَ َُ اْل ِوَقا ِ )48
َما َ
ال قََرْو َن ِكهن َي أ َ
للا َو ه
َخا ُ ه َ
خِفم بشي قمرهونِ ذ فخرجوا سراعَا ذ

َوَفكا بشور ِون موواَ قالإَوَفكا ز وَ َوَفكا سووَْ عون ق واْة قولوِإ وإَ د ون لُو الشوُطان أعموالُ )كل قولوِإ
قَ َ الوقا )قالإَُر لكا أنِ أر جَر ل قكوزل مووِ المالِمو فوزع عوَو هللا أنوِ ال وَ لوِ بالمالِمو

أر ما ال قرون كني أخا

هللا)ذ ذ وُن

وقوالإ كنوي

وهللا عَو هللا ما بِ مخاف هللا ولمن عِ أن ال قووة لوِ وال مكوو لوِ

وقِوك عواْة عوَو هللا لمون أياعوِ واسو قاْ لوِ َ و كَا ال قو الُوق والطايول أسوِمُ قور مسوِ

وقَو أر موكُ عكوَ

َلك ذ
ونُن  -عِ مكُجكا في هونَ الظوالل  -ال ن وورا لُونَ األموور الَُْْو ِ فصوْل لو ورْ بوِ نوص ق آرنوي أو َوَ
نَو صُُ م واقر ذ فُي من أموور الع قواْ ال وي ال ِ وز( فُْوا كال ِوكص هونَ ْرج وِ ذ ولمككوا فوي الوقو

َاقوِ ال

نقم موقم اإلنمار والرفر ذ ذ
وفوي هونا الُووَ

نووص قرآنووي ثَو

كجارقِ لُ ونصرقِ كياه

مكووِ أن الشووُطان د ون لِمشوورُْن أعمووالُ

وأنِ بوَ َلك  -لما ق ار

الجموان أ ِر

وقوجوُ عِو

الخوروو بوّللاعالن

مكم كني أر أَوَهما اآلخور  -نموص
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عِو عقَُوِ وقوالإكني أر موا ال قورون كنوي أخوا
وََه

ول و

هللا  ,وهللا قوَ َ الوقوا )ذ ذ فخونلُ وقورُُ القوون مصوْره

بوََُ موُ . .

ولمككا ال نوِ المُلُ ال ي د ن لُ ُِا أعمالُ

وال ي قال لُ ُِاإال رال لم الْو( من الكا

وإنوي جوار لمو ذ

وال ي نمص ُِا ُنلك وقال ما قالِ بوَ َلك ذ ذ
المُلُ فقَ هي ال ي ال نجز( ُِا ذ َلك أن أمور الشوُطان ُِوِ رْو
في ََوْ الكص المسِ ذ والكص هكا ال نُر المُلُ كنما ثَ الُاْ

وال سوَْل لكوا كلو الجوز( بشوي فوي أمورَ كال
ذذ

فوّللال هكوا ك ُوي اج ُاْنوا ذ وال نمْول كلو الموكُ الون ق خونَ مَرسو الشوُ مُموَ عَوََ فوي ال فسوْر مون مُاولو
قأو ل ُل أمر رَْي من هنا القَْول قوأو ال موْكوا كفوي الُرُو الُسوُ عون هونَ الوووال ذ وَلوك ُقوول الشوُ رقوَْ
رضا في قفسْر اآلي إ
(وإَ د ون لُو الشوُطان أعموالُ

وقوالإال رالو

لمو الْوو( مون الكوا

وإنوي جوار لمو )ذ  .أ واَُور أ ُوا الرسوول

لِموْمكْن كَ د ون الشوُطان لُوْال المشورُْن أعموالُ ِوسوسو ِ  ,وقوال لُو بموا ألقواَ فوي هواجسوُ إال رالو

الْو( من الكوا

ال أقطوا مُموَ ال ووفا وال رْوره مون ,طاِول الوور

لمو

فوأن أعوز نفو ار وأَثور نفْو ار وأعظو بأسوا

وإني مع هنا  -أو والُال أني  -جار لم ذ قال الَُ او في قفسْرَإوأوهمُ أن اقطواعُ كيواَ  ,يُموا يظكوون أنُوا
قرُاَ مجْر لُ

َ

قالواإالُِ انصر أهَ الفئ ْن وأف ل الَ كْن" ذ

(فِما ق ار َ الفئ ان نمص عِ عقَُِ)ذ ذ أ فِما قر ُل من الفر قْن الم قاقِْن مون اآلخور وصوار بُْو
و ور َالِ وقَل أن ِقاَ في المورُ و صوطِي نوار الق وال مووِ نموصإأ رجوع القُقور

وراَ

وقوول كلو الوو ار

وهوو جُو الوقَوْن [ أ موْخر الورجِْن ] وأخطوأ مون قوال مون المفسور نإكن الموراْ بوال راِي ال القوي  -والمراْإأنوِ
َم عن قز ْكِ لُ وقْر رَ كياه

فخرو المال( مخرو ال مثْل ِ شَُِ وسوسو ِ بموا َُور بُوال المقَول عِو الشوي

وقرُُا بُال من كمص عكِ و ولُِ ِْرَ ذ ف داْ عِ هنا ما َل عِ ِ ار قِ موكُ

[ وقوالإكني ِور

موكم

كنوي أر موا ال قورون كنوي أخوا

لما أر كمَاْ هللا المسِمْن بالمالِم [ وهللا قَ َ الوقا
ذ
" . . .أقوولإموك هونا أن جكوَ الشوُطان الخَْو
الخَْث ما يْر ُ و ْره

هللا ] أ قَو أر موكُ وخوا

وقرُوِ كيواه وقوأنُ وهوو

عِوُْ

وأيول مون َوالُ

] يجودأن يكون هنا من َالمِ و جوود أن يكوون مسو أنفَا"

ُوانوا مكَثوْن فوي المشورُْن وسوسوون لُو بمالبسو ُ ألرواَُو

ُما ُان المالِم مكَثْن في المْمكْن ُِمونُ بمالبس ُ ألرواَُ الطْطو موا ثَ وون

بِ قِوُُ و ز َه فق ِوعَ هللا ِكصره ذ ذ ذ " ذ
وهونا المْول الظواهر كلو قفسوْر أفووال المالِمو بأنُوا مجورْ مالبسو ألروا الموْمكْن ; وقوَ جوز( فوي موضوع آخور

بأن المالِم ل ققاقل و( َِر عِو الورر مون قوول هللا قووال إ( فاضورُوا فوو األعكوا واضورُوا موكُ ُول ِكوان)-
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وقفسْر فول الشوُطان بأنوِ مجورْ مالبسو ألروا المشورُْن ذ ذ هوو موكُ قِوك المَرسو بجمِ ُوا ذ ذ ومثِوِ قفسوْر
"الطْر األباِْل" بأنُا مُكروُاَ الجَر
هوونَ الكصووو

الم وِق و بووأمور رَُْ و

في قفسوْر الشوُ مُموَ عَوََ لجوز عو ذ ذ هونا ُِوِ مطالْو فوي قأو ول

َْ و

ال ضوورورة لُوونا ال أو وول ألنووِ لووُل هكوواي مووا يمكووع موون الَالل و

الصر ُ لأللفاظ فُْا ذ ذ وُل ما كطْي هو الوقو

و ار الكصو

ِال قفصْالَ ال قَل عُِْوا ْاللو صور ُ ذ

ذ وهو المكُ الن اقخنناَ فوالَ ذ .
و صوَون عون سوَْل هللا

وُوَ  ,فّللانِ ِْكما ُان الشُطان يخَ المشرُْن الن ن خرجوا من ْياره بط ار ورِا الكا
و شوجوُ عِو الخوروو فو

ورُُ لمصوْره الطواِل ذ ذ ذ َوان المكوافقون والون ن فوي قِووُُ ضووم يظكوون

بالوصووط المْمك و الظكووون وه و رونُووا قواجووِ جُافوول المشوورُْن وهووي قِِْ و الوووَْ ضوويُف الوووَة و وورون -
بقِوُُ المَخول ونظرقُ كل الظوواهر الماْيو الخاْعو  -أن الموْمكْن أورْوا أنفسوُ مووارْ ال ُِمو
َِ كُ

مخوَوعْن

ظانْن أنِ كصره أو يقُْ إ

(كَ يقول المكافقون والن ن في قِوُُ مراإرر هْال ْ كُ )ذ ذ
والمكوافقون والون ن فوي قِووُُ مورا قْولإكنُ مجموعو مون الون ن موالوا كلو االسوال( فوي مكو  -ولمون لو قصو
عقْووَقُ ول و قطمووئن قِوووُُ  -خرج ووا مووع الكفْوور مزعووزعْن فِمووا أروا قِو

المسووِمْن وُثورة المشوورُْن قووالوا هوونَ

المقال
والمكافقون والن ن في قِوُُ مرا ال َرُون َقُق أسطا

الكصر وأسوطا

الُز مو

فُو ورون ظوواهر األموور

ْون أن قَُ ُ بصْرة كل ِوايكُا وْون أن يشووروا بوالقوة المامكو فوي الوقْوَة والثقو فوي هللا وال وُول عُِوِ

واس صووْار قووأن الجمووو والقووو

ال ووي ال ق ورقمن كل و عقْووَة فووي هللا قمكُُووا القوووة الُقُقُ و ذ ذ فووال جوور( يظكووون

المسِمْن ومئن مخَوعْن في موقفُ

مْرور ن َِ كُ

وارْ ون مووارْ ال ُِمو ِ ورضوُ لجُافول المشورُْن ال وي

رونُا
كن الواقوع المواْ الظواهر ال يخ ِوم مون ناَُو مظُورَ عكوَ القِوو المْمكو وعكوَ القِوو

الخاو و مون اإليموان ذ

ولمون الون يخ ِوم هوو ال قوَ ر وال قوو لُونا الواقوع المواْ الظواهر ذ ذ فوالقِو الخاو و قوراَ وال قور قوْئَا و ار َ
والقِووو المْمك و قوور مووا و ار َ موون "الواقووع" الُقُقووي الواقووع الوون يشوومل جمُووع القووو و ووادن ِْكُووا موادن و
صُُُ :
(ومن وُل عِ هللا فّللان هللا عز ز َكُ )ذ ذ
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ِك َْ َيُقول اْلمَك ِافُقو َن و َّال ِن َن ِفي ُقُِوُ ُِِ َّمورا َر َّور َهو ُوْال ِْ ُوكُ ومون َ َوَُّ ْول َعَِو ه ِ ِ
للا َع ِز وز ََ ِموُ َ )49وَل ْوو
للا َفوّللا َّن ه َ
َ
َ
َ
ُْ َ َ
ُ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
وارُه َو َُوُقووْا َعو َنا َ اْل َُ ِر ِ
وك ِب َموا َق َّوَ َم ْ أَ ْ ِوَ ُ
وق َ )50ل َ
قََر ِك َْ َ ََوَّف الن َن ََُف ُوروْا اْل َمَِ َمو ُ َي ْ ِورُُو َن ُو ُج َ
يك ْ
ووه ُُ ْ َوأ ََْْب َ ْ
َوأ َّ
ظالَّ( هِلِْ َوَِ َِْ )51
للا َل ُْ َل ِب َ
َن ه َ
هنا ما قَرُوِ القِوو المْمكو وقطموئن كلُوِ وموا هوو مُجوو عون القِوو الخاو و فوال قُسو
رج المف

و قرر الك ُج

و فصل في الق ُ في نُاي المطا

َسوابِ وهونا موا

في ُل دمان وفي ُل مكان ذ

وقول المكافقْن والن ن في قِوُُ مرا عن الوصط المسِم و( َِرإ رر هْال ْ كُ ). .هوي قولو المكوافقْن
والون ن فوي قِووُُ موورا ُِموا أروا الوصوط المسوِم ق ووورا لجُافول الطواروَ فووي عكفوانوِ وعوَقُا األساسووُ
ال وي قمِمُوا هوي هونا الوَ ن وهوي هونَ الوقْوَة الَافوو الَافقو

وهوي الْْورة عِو ألوةُو هللا وعِو َرمواَ هللا

وهي ال وُل عِ هللا والثق ِكصرَ ألولُاِِ ذ
كن المكوافقْن والون ن فوي قِووُُ مورا يقفوون لْ فرجووا والوصوط المسوِم قصوار جُافول الطواروَ  ,وفوي نفوسوُ
سخر من هنَ الوصط ال ي ق صَ لِخطر وقس خم بوالخطر وفوي نفوسوُ عجو

ُونلك وْهشو فوي اق ُوا(

الوصط المسِم لِمكارَ الظاهرة ولألخطار الواضُ  . .كنُ ه ال يورفون مَر َار لُونا ال ُوور ُ -موا يسومونِ -
وليلقا بالكفل كل ال ُِم ذ ذ كنُ يُسَون الُُاة ُُِا  -بما فُْا الَ ن والوقَْة  -صوفق فوي سوو ال جوارة ذ
كن ُانو

ظواهرة الورُ أقوَموا عُِْوا فأموا كَا ُوان الخطور فالسوالم أولو  ! . .كنُو ال وَرُون األموور ِطصوْرة

المْمن وال زنون الك اِ ُنلك بمْزان اإليمان  . .كنُا في َل المْمن ومْزانِ صوفق رابُو ْاِموَا فُوي مْْيو
أو الشُاْة والجك ذ ذ ف كن َسا القو فوي نفسوِ يخ ِوم فُكواي هللا ذ ذ
ال كََ الُسكْْن:الكصر والِْ
وهنا ماال َخل في َسا

المكافقْن والن ن في قِوُُ مرا

والوصوط المسوِم فوي ُول مكوان وفوي ُول دموان موَعوة كلو أن قوزن بمْوزان اإليموان والوقْوَة ; وأن قوَري ِطصوْرة
الموْمن وقِطوِ وأن قور ِكوور هللا وهوَاَ وأال ق واظمُوا قوو الطواروَ الظواهرة وأال قسو ُْن بقوقُوا وودنُوا فوّللان
موُا هللا وأن قِقي بالُا ْاِما كل قوُِ هللا سطُانِ لِمْمكْنإ
(ومن وُل عِ هللا فّللان هللا عز ز َكُ )ذ ذ
. .وصَ هللا الوظُ ذ ذ
الَر الرابعإ 54 - 50مشاهَ من قون

المفار

وأخْ َار يورا السُا القرآني مشََُا من مشاهَ ال َخل اإللُي فوي المورُو
هللا وإَنووِ  -يشوواري فووي أخوون الوون ن ُفووروا بال ووون

وال أنْ و

والموأل األعِو مون المالِمو  -بوأمر

; والمالِم و يقط ووون أرواَُو فووي صووورة مكم ورة

و َْونُ أَ مُْكاَ  -جو از عِو الططور واالسو مطار  -و ونُرونُ فوي أقوَ الُِظواَ ضوُقا وَرجوا بسوو أعموالُ
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وُسوو موالُ  ,جو از وفاقواَ ال يظِمُو هللا يُوِ قوْئاَ ذ ذ و قورر السوُا فوي كفور عورا هونا المشوَُ أن أخون المفوار
ِ من َُ سك ماضُ إ ََأ آل فرعون والن ن من قَُِ ) َلك بأن هللا ل يوك مْْو ار نومو أنومُوا عِو قوو( َ و
يْْروا ما بأنفسُ )وأنِ ُنلك أخن فرعون ومألَ وُنلك يأخن ُل من يفول فوِِ و شري قرُِإ

ولو قر كَ وف الن ن ُفروا المالِم ي رُون وجوهُ وأْباره
وأن هللا لوُل بظوال( لِوَْوَ ذ ُوَأ

وَوقوا عنا الُر وق َ .لوك بموا قوَم

آل فرعوون والون ن مون قوَُِ ُفوروا بايواَ هللا فأخونه هللا ِوننوُُ
يْْروا موا بأنفسوُ

قو قَ َ الوقا ذ َلك بأن هللا ل يك مْْ َار نوم أنومُا عِ قو( َ
َ.ووَأ آل فرعووون والوون ن موون قووَُِ ُوونِوا بايوواَ رُُ و فأهِمكوواه ِووننوُُ

أ وَيك
كن هللا

وأن هللا سومُع عِوُ

وأررقكووا آل فرعووون ذ وُوول ُووانوا

ظالمْن ذ
واآل ان األولُان في هنا المقطعإ
(ولوو قوور كَ ووف الوون ن ُفوروا المالِمو ي ورُون وجووهُ وأْبوواره
أ َيك

وَوقووا عوونا

الُر ووق َ ,لوك بمووا قووَم

وأن هللا لُل بظال( لِوََْ)ذ ذ

قوَ قوكُوان َوال المشورُْن وو( ِوَر والمالِمو قشو ري فوي المورُو ُ -موا قوال لُو هللا سوطُانِإ فاضورُوا فوو
األعكا واضرُوا مكُ ُل ِكان ذ َلك بأنُ قاقوا هللا ورسولِ  ,ومن يشاقق هللا ورسوولِ فوّللان هللا قوَ َ الوقوا )ذ ذ

وإن ُكوا ُ -موا قِكوا عكوَ اسو وراا هونا الوكص فوي الجوز ال اسوع  -ال نوَر ُُوف ق ور المالِمو فوو األعكوا

وُل ِكان  .ولمن جُِكا بالمُلُ ال وَعونا كلو قأو ول هونا الوكص عون مَلولوِ الظواهر وهوو أن هكواي أمو َار مون هللا
لِمالِمو بال ور وأن المالِمو ال يوصوون هللا موا أموره و فوِوون موا وْمرون) ذ ذ وقموون هاقوان اآل وان هكوا
قنُْ اَر بما ُان و( َِر وقممِ لُكاي فول المالِم يُِ بالن ن ُفروا ذ ذ
َموا أن هوواقْن اآل ووْن قووَ قوكُووان َالو ْاِمو ُِمووا قوفو
و كون قولِ قوال إ ولو قر )ذ ذ موجُاَ قوجُِ الخطا

المالِمو الوون ن ُفوروا ذ ذ فووي ووو( ِووَر وفووي رْورَ ذ ذ

لمول مون ور

ُموا يكثور مثول هونا االسوِو فوي ال وجُوِ

كل المشاهَ الطاردة ال ي من قأنُا أن وجِ كلُْا ُل من ر ذ ذ

وسووا َوان هونا أو َاي ذ فوال وَْر القرآنووي رسو صوورة مكمورة لِون ن ُفووروا
مشَُ مُْن ي ُف المُان والخز

والمالِمو قسو ل موكُ أرواَُو فووي

كل الونا والموَ :

(ولو قر كَ وف الن ن ُفروا المالِم ي رُون وجوهُ وأْباره )ذ ذ
ف

ُول السُا من صُْ الخَر كل صُْ الخطا إ

(وَوقوا عنا

الُر ق)ذ
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لْورْ المشوَُ َاضو اَر ُأنوِ الُِظو مشوُوْ وُأنموا جُوك ِكارهوا وَر قُوا فوي المشوَُ وهو
ال أنْ

وال َُ َإ

(َلك بما قَم

وَفوون كلُْوا ْفوواَ موع

أ َيك )ذ ذ

ال قس ُقونِ بما قَم
وأن كنما قالقون ج از عاْ َ

أ َيك إ

(وأن هللا لُل بظال( لِوََْ)ذ ذ
وهنا الكص  -بما يورضِ من مشَُ "عونا
َفووروا بووونا

الُر وق"  -ثْور فوي الوكفل سوْاالإقر هونا قَُ وَ مون المالِمو لِون ن

المس و قَل المقوورر لُ و ُ -أنووِ واقووع ُِ و  -بوووَ الطوو

بمجرْ قوفُْ

والُسووا

أ( أنُو القووون عوونا

الُر ووق

ذذ

وُالهموا جواِز ال يمكوع موانع مون فُموِ مون الوكص القرآنوي ذ ذ وال نُو
أمر من أمور الْْ

أن نز وَ قوْئاَ عِو هونا ال قر ور ذ ذ فُوو

الن اس أفر هللا بوِموِ ولوُل عِْكوا يُوِ كال الُقوْن ِوقوعوِ ذ وهوو واقوع مالوِ مون ْافوع ذ أموا

موعََ فوِ َلك عكَ عال( الْْو .
مع السُا في ان قالِ كل ققر ر الُقُق المُِ و ار هنا المشَُ ذ ذ كن

ونك قل من هنَ الوقف الخايف

اَ ِ
ِ
آل ِفرعون و َّال ِن ن ِمن َقَِِ ُِ ََُفروْا ِباي ِ
ِ
ِ
وك ِبوأ َّ
للا
للا َفأ َ
ََ ََْأ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ
للا َق ِو ٌّ َقَ َُ اْلوَقوا ِ َ )52ل َ
َخ َن ُه ُ ه
ه
ْ ْ ُ َ
َن ه َ
للاُ ِ ُن ُنوُ ُِِ ْ ِك َّن ه َ
َنف ِس ُِ ْ َوأ َّ
للا َس ِمُع َعُِِ )53
َل ْ َي ُك ُم َِْهْ َار ِهن ْو َم َ أ َْن َو َم َُا َعَِ َق ْو( ََ َّ ُي َِْهْ ُروْا َما ِبأ ُ
َن ه َ
سوك ماضوُ ال ق خِوم وال ق َوَل فُونا هوو المصوْر المُ وو( الون جورَ بوِ
أخن الون ن ُفوروا بالمُانو والوونا
السك من قَي إ
(ََأ

آل فرعون والن ن من قَُِ

كن هللا  -سوطُانِ  -ال يكول الكوا
قوَرَ ذ ذ ومووا أصووا

ُفروا باياَ هللا فأخنه هللا ِننوُُ
كلو فِ واَ عواِرة وال كلو جو از

المشوورُْن فووي ووو( ِووَر هووو مووا يصووْ

كن هللا قو قَ َ الوقا )ذ ذ

ال ضوابَ لوِ ذ ذ كنموا هوي سوك ِ يم وي ُِوا

المشوورُْن فووي ُوول وقو

والن ن من قَُِ إ
(َفروا باياَ هللا فأخنه هللا ِننوُُ )ذ ذ
ول يوجزوَ  -سطُانِ  -ول

خِم عكُ عقابِإ
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وقووَ أصووا

آل فرعووون

(كن هللا قو قَ َ الوقا )ذ
ولقوَ آقواه هللا مون نوم وِ وردقُو مون ف وِِ ومكون لُو فوي األرا وجوُِو خالِوم فُْوا  . .وهونا ُِوِ كنموا
يوطُِ هللا لِكا

اِ ال مكِ وام ُاناَ لْكظر أيشوكرون أ( يكفورون ? ولموكُ ُفوروا ولو يشوكروا ويْووا وُْووا بموا

أعطووا ورْورقُ الكومو والقووة فصواروا جطواِرة ويوارْو

َقو
بالونا

ُفورة فجورة ذ ذ وجوا قُ آيواَ هللا فمفوروا ُِوا ذ ذ وعكَِون

عِوُْ سووك هللا فوي أخوون المووا فر ن بووَ أن قووَُِْ آياقووِ يُكونِوا ُِووا ذ ذ وعكَِوون رْور هللا الكومو

وأخوونه

وْمر عُِْ قَمْ َارإ

(َلك بأن هللا ل يك مْْ اَر نوم أنومُا عِ قو( َ
والن ن من قَُِ ذ ُنِوا باياَ رُُ

لقوَ أهِمُو هللا بووَ ال مون

وموا ُكوا موونِْن َ و نطوو

يْْروا ما بأنفسوُ ذ وأن هللا سومُع عِوُ ذ ُوَأ

فأهِمكاه ِننوُُ  ,وأررقكا آل فرعون ذ وُل ُانوا ظالمْن)ذ ذ

آل فرعوون

باياقوِ ذ ولو ُِمُو قَُِوا سوطُانِ  -موع أنُو ُوانوا َوافر ن  -ألن هونَ سوك ِ ورَم وِإ
رسووالَ)ذ ذ وهوو يوَور هكوا عون آل فرعوون والون ن مون قوَُِ مون أمثوالُ الون ن ُونِوا

بايوواَ هللا فووأهِمُ ذ ذ بووأنُ ( َووانوا ظووالمْن)ذ ذ مس و خَمَا لفوو" ,الظِ و " بموك و "المفوور" أو "الشووري" وهوونا هووو

االس ومال الْال

في القرآن ذ ذ

ال عكَ نص هنَ اآلي إ
وال َِ أن نقم قِْ َ
(َلك بأن هللا ل يك مْْ اَر نوم أنومُا عِ قو( َ
كنوِ  ,مون جانو
و َوَلوا سوِوُُ

يْْروا ما بأنفسُ )ذ ذ

يقورر عوَل هللا فوي موامِو اليطواْ فوال يسوَُِ نومو وهوَُ كياهوا كال بووَ أن يْْوروا نوايواه

و قَِووا أوضواعُ

و سو ُقوا أن يْْوور موا ُِو مموا أعطوواه كيواَ لالِو ال واالخ طوار مون الكومو

ال ي لو يقوَروها ولو يشوكروها  . .ومون الجانو

اآلخور يكور( هونا المخِوو اإلنسواني أََور قمور

َوْن يجوول قوَر

هللا بوِ كفون و جور عوون ير وق َرُو هونا اإلنسووان وعمِوِ و جووول ال ْْْور القووَر فوي َُوواة الكوا
ال ْْْوور ال وواقوي فووي قِوووُُ ونوايوواه وسووِوُُ وعمُِ و
الثال

مَكُوَا عِو

وأوضوواعُ ال ووي يخ ارونُووا ألنفسووُ ذ ذ وموون الجان و

ِقي قطو عظُم  -ققاِل ال مر الوظُ  -عِ هنا الماِن ذ فُو يمِك أن يس طقي نوم هللا عُِِ

ِ
َررْقَكا آل ِفرعو َن و ُُ ٌّل َُ ُانوْا َ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
َّ ِ ِ ِ
ْن( ) 54
ظالم َ
باياَ َرهُ ُِِ ْ َفأ ْ
َهَِ ْمَك ُ
ََ ََْأ آل ف ْرَع ْو َن َوالن َن من َقَِْ ُِ ْ َُن ُِوْا َ
اه ِ ُن ُنوُ ُِِ ْ َوأ ْ َ
َ َْ َ
و مِوك أن وزاْ عُِْوا كَا هوو عور فشوكر ُموا يمِوك أن ز ول هونَ الكومو عكوِ كَا هوو أنمور وُطور وانُرفو
نواياَ فانُرف

خطاَ ذ
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وهونَ الُقُقو المَْورة قمثول جانطوَا مون جوانو
الوجووْ وعالق وِ هووو ُِونا الموون ومووا يجور يُوِ ذ ذ وموون هوونا الجانو

وعالقو قوَر هللا بوِ فوي هونا

"ال صوور اإلسوالمي لُقُقو اإلنسوان"

َووْن ققوَ ر هونا الموواِن فوي مْوزان هللا

وقمر مِ ُِنا ال قَ ر ُما ق َْن فاعُِ اإلنسان في مصْر نفسِ وفي مصْر األََا

من َولِ فَْوَو عكصو َار

كيجاُِوَا فوي صوُار هونا المصوْر  -بوّللاَن هللا وقوَرَ الون يجور مون خوالل َرُ وِ وعمِوِ ونْ وِ وسوِوُِ  -وقك فوي
عكوِ قِوك السوَُِ النلِْو ال وي قفرضوُا عُِوِ الموناه

َ مُو االق صواْ وَ مُو ال وار

الماْيو

ال وي قصوورَ عكصو َار سوََُِا ك اد الُ مُواَ الجطوارة ذ

 ,وَ مُو ال طوور ذ ذ ذ كلو آخور الُ مُواَ ال وي لوُل لِمواِن اإلنسواني ك اد هوا

َول وال قوة  ,وال يمِك كال الخ و المطِق لما قفرضِ عُِِ وهو ضاِع خانع منلول
َنلك قصور هنَ الُقُق َلك ال الد( ِْن الومل والج از في َُاة هونا المواِن ونشوايِ ; وقصوور عوَل هللا المطِوق
في جول هنا ال الد( سك من سككِ يجر ُِا قَرَ وال يظِ فُْا عََ من عَََْإ
وان هللا لُل بظال( لِوََْ ذ ذ
(فأهِمكاه ِننوُُ وأررقكا آل فرعون وُل ُانوا ظالمْن)ذ ذ
(َلك بأن هللا ل يك مْْ اَر نوم أنومُا عِ قو( َ

يْْروا ما بأنفسُ )

. .والُمَ هلل ر الوالمْن ذ ذ
الوَوَة الرابوو إ 75 - 55الموضوو إقواعَ فوي السوِ والُور والمواهوَاَ والوالقواَ الَولُو مقَمو الوَوَة هونا
الَر األخْور مون سوورة األنفوال

ومن المثْور مون قواعوَ ال وامول موع الموسوكراَ الم كوعو فوي السوِ والُور

وال كظُمواَ الَاخُِو لِمج موع اإلسوالمي وعالق وِ بالمكظمواَ الخارجُو
ق

ونظورة اإلسوال( كلو الوُووْ والموافْوق فوي

األَوال ونظرقِ ُنلك كل عالقاَ الَ( والجكل واألرا وعالقواَ الوقْوَة ذومكوِ ق َوْن عوَة قواعوَ وأَكوا(

ال موْك واقو
بو ُا نُاِي في موضوعِ ; وُو ُا مرَِي ُان واجِ أَوا َ

ف أْخِ

عُِِ ال وَ الَ الكُاُِ

المس قرة في سورة ال وُ قر نُاي الوَُ المَني ذ

ومن ِْن هنَ القواعَ واألَكا( َس

وروْها في السُا القرآنيإ

أن الون ن يواهوَون الموسوكر اإلسوالمي فو يخِفوون عُوَه مووِ هو قور الوَوا
الموسوكر اإلسوالمي قأْ طواَ ُِو ,يُوِ اإلرهوا

ذ ذ ومون فو

كطْوي أن وُِْْ

الون يشورْه و شورْ مون و ار هو ممون قوراوْه نُو نقور الوُوَ أو

نُ مُاجم الموسكر اإلسالمي ذ

أن المواهَ ن الن ن قخش القُاْة اإلسالمُ مكُ نقر الوَُ والخُانو
وقوِكُ بّللالْاِِ ذ ومن ف قصط في َل من ق الُ وقأْ َُ وإرها

فوّللان لُونَ القُواْة أن قكَون كلوُْ عُوَه

من و ار ه من أمثالُ ذ
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أنِ يج

عِ الموسكر اإلسالمي كعَاْ الوَة ْاِماَ واس ممال القوة بأقص الَُوْ الممكك ; ل موون القووة المُ َيو

هي القوة الوُِا في األرا ال ي قرهَُا جمُوع القوو المططِو ; وال وي ق سوامع ُِوا هونَ القوو فوي أرجوا األرا
ف ُا

أوال أن قُاج ْار االسال( ; وقس سِ ُنلك لسِطان هللا فال قمكع ْاعُ كل اإلسال( في أرضُا من الَعوة
وال قَعي َق الُاَمُ وقوََْ الكا

,وال قصَ أَََا من أهُِا عن االس جاب

َ

يكون الَ ن ُِِ هلل ذ

أنوِ كَا جوك فر وق موون رْور المسوِمْن كلو مسوالم الموسوكر اإلسووالمي ومواْع وِ وعوَ( الوقووو
القُاْة اإلسالمُ ققَل مكُ المسالم

فوي وجُوِ فوّللان

وقواهَه عُِْا ذ فّللان أضمروا الخَيو ول َوَ فوي الظواهر موا وَل عُِْوا

قري أمره كل هللا وهو يكفي المسِمْن قر الخاْعْن ذ
أن الجُواْ فر و عِو المسوِمْن َ و لوو ُوان عوَْ أعوَاُِ أضووا
أعَاُِ

وان الواََ مكُ ُف لوشرة من األعَا

قك ظر قمافْ القو الظاهرة ِْن المْمكْن وعَوه
بالِل  ,وأن ثَ وا في المورُ

عوَْه ذ وأنُو مكصوورون بووون هللا عِو

وُف الفكوْن فوي أضووم الُواالَ وفر و الجُواْ كَن ال

فُس

الموْمكْن أن يووَوا موا اسو طاعوا مون القوو

وأن ثقووا

و صَروا عُِْا والطقُ عِ هللا ذ َلك أنُ يمِموون قووة أخور رْور القوو الماْيو

الظاهرة ذ ذ
أن الموسكر اإلسالمي يج

أن يكون همِ اِ َا الق ا عِ قوة الطاروَ ِ ُطُ ُول أسوطا القووة ذ فوّللاَا ُوان

أسر المقاقِْن وفَاؤه ال يُقق هنَ الْاي

فان هنا االج ار يسو طوَ ذ ذ َلوك أنوِ ال يكوون لِرسول وأقطواعُ أسور

كال بوَ أن ثخكوا في األرا  ,فْوَمروا قووة عوَوه
هكاي من بأ

و سو وِوا هو فوي األرا و مككووا بقووقُ

وعكَِون ال يكوون

في أخن األسر وفَاُِ ذ أما قَل َلك فال ق ْل في المورُ أول وأجَ .

أن الْكاِ َل لِمسِمْن فوي المورُو مون أمووال المشورُْن ذ ُموا أَول لُو أن يأخونوا فَيو األسور بووَ أن ثخكووا
في األرا و مككوا فُْا و خ َوا قوُ عَوه و ُطموها ذ
أن األسر في الموسكر المسِ كطْوي أن ررَووا فوي اإلسوال( ذ ِوعوَ هللا لُو أن يوطوُْ خْو اَر مموا أخون موكُ مون
الْكُم أو الفَا ذ مع قُن ره من الخُان ِطأ

هللا الن أمكن مكُ أول مرة ذ

أن آصرة ال جمع في المج مع اإلسالمي هي الوقَْة ولمن الوال في هنا المج مع ال يكون كال عِ أسا

ِ
الَوا ِ ِعكَ للاِ َّال ِن ن ََُفروْا َفُ الَ ْ ِم ُكو َن )َّ (55ال ِن ن عاه َّ ِ
ِ
َ ُ ُ ْ ُْ
ِك َّن َق َّر َّ َ ه َ ه
َ َ َ
ََ م ْك ُُ ْ فُ َّ َكُق ُ و َن َع ُْ ََ ُه ْ في ُُ هول َم َّورة َو ُهو ْ
الَ َ َُّقو َن َ )56فِّللا َّما قَثَْقَفَّك ُُ ْ ِفي اْل َُ ْر ِ َف َش هِرْْ ِ ُِ َّم ْن َخَِْف ُُ ْ َل َوَِّ ُُ ْ َ َّن ََّ ُرو َن )57

الوقْوَة وال كظوُ الُرُوي مووَا فالون ن آمكووا وهواجروا والون ن آووا ونصوروا بو وُ أولُوا بوور ذ أموا الون ن آمكووا
ول ُاجروا كل ْار االسال( فال وال ِْكُ وُْن الموسوكر المسوِ فوي ْار االسوال( ذ ذ أ ال قكاصور وال قمافول
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ذ ذ وال كصوره المسووِمون كال كَا اع ووَ عِووُْ فووي عقْوَقُ

وُووان هوونا االع وَا موون قووو( لووُل ِْوكُ وُووْن

المسِمْن عَُ ذ
أن ُ,ا( ال جموع والووال فوي المج موع المسوِ عِو آصورة الوقْوَة وال كظوُ الُرُوي ال يمكوع أن يكوون أولوو األرَوا(
بو وُ أولو ِوطور يُكونووا أقور فوي الووال  -م و قُقوق قور الوقْوَة وقور ال كظوُ الُرُوي  -فأموا ق اربو

الرَ وََها فال قكش أولو وال وال كَا انفصم

رابط الوقَْة ورابط ال كظُ الُرُي ذ

هنَ  -عِ وجِ اإلجمال  -هي المطاْ والقواعَ ال ي

مكُا هونا الوَر

وهوي قمثول جمِو صوالُ مون قواعوَ
القرآنُ إ

الكظا( اإلسالمي الَاخِي والخارجي ذ ذ وسكُاول أن ن كاولُا بشي من ال فصْل في مواجُ الكصو
الَر األولإ 63 - 55مقَم الَر
كن قر الَوا

عكَ هللا الن ن ُفروا فُ ال ْمكون ذ الن ن عاهََ مكُ ف كق ون عَُه فوي ُول مورة وهو ال

قون ذ فّللاما قثقفكُ في الُر فشرْ ُِو مون خِفُو لوُِو ونُرون  .وإموا قخوافن مون قوو( خُانو فانَون كلوُْ عِو

سوا

كن هللا ال يُ

الخواِكْن  .وال يُسوَن الون ن ُفوروا سوطقوا كنُو ال يوجوزون ذ وأعوَوا لُو موا اسو طو مون

قوة ومن رُا الخْل قرهَون بِ عَو هللا وعَوُ وآخر ن من ْونُو ال قوِموونُ هللا يوِمُو  ,وموا قكفقووا مون قوي
في سَْل هللا و

كلُك وأن ال قظِمون ذ وإن جكُوا لِسِ فاجك لُوا وقوُول عِو هللا كنوِ هوو السومُع الوِوُ ذ

وإن ر وَوا أن يخوَعوي فوّللان َسوطك هللا هوو الون أ وَي ِكصورَ وُوالمْمكْن وألوم ِوْن قِووُُ
األرا جمُوَا ما ألف
هنَ اآلياَ ُان

ِْن قِوُُ

ولمن هللا ألم ِْكُ

لوو أنفقو

موا فوي

كنِ عز ز َكُ ذ ذ

قواجِ َال قاِم بالفول في َُاة الجماع المسِم

وقوزوْ

عكَ نشوأة الَولو المسوِم بالمَ كو

القُاْة المسِم باألَكا( ال ي قواجِ ُِا هنَ الُال .
وهوي قمثول كَوَ قواعوَ الوالقواَ الخارجُو ِوْن الموسوكر المسوِ وموا َولوِ مون الموسوكراَ األخور
عُِْوا كال قمموالَ وقووَ الَ جانَُو يُموا بووَ ولمكُووا ظِو

ولو قوَخل

كَوَ القواعوَ األساسووُ فوي المووامالَ اإلسووالمُ

الَولُ ذ
كنُا ققرر كمكوان كقامو عُووْ قووايع ِوْن الموسوكراَ المخ ِفو

موا أمكون أن قصوان هونَ الوُووْ مون الكمو

ُِوا

مع كعطا هنَ الوُوْ اإلَ را( المامل والجَي الُقُقُو ذ فأموا كَا اقخون الفر وق اآلخور هونَ الوُووْ سو ا َار وَِر مون

وراِِ الخُان والَْر و س وَ لِمطاْأة والشر فّللان لِقُاْة المسِم أن قكَن هنَ الوُووْ وقوِون الفر وق اآلخور ُِونا
الكَون وقصوط مطِقو الْوَ فوي اخ ُوار وقو

ال ورُ ال الُو لِخواِكْن الْواْر ن  . .عِو أن قموون هونَ ال ورُ مون

الوكم والشَة بُْ قره ُل من قَُفِ نفسِ بوال ورا لِمج موع المسوِ سو ار أو جُو اَر ذ ذ فأموا الون ن يسوالمون
الموسوكر اإلسوالمي و ر وَون عوَ( ال وورا لِوَعوة اإلسوالمُ أو الُِْولو ْون وصوولُا كلو ُول سومع فوّللان

لِقُاْة المسِم أن قواْعُ ما ْا( ظاهره َل عِ أنُ يجكُون كل السِ و ر َونُا .
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وهنَ َ -ما هو ظاهر  -مواجُ عمُِ واقيُ لُاالَ عمُِو واقيُو فوي الوالقواَ ِوْن الموسوكراَ الم جواورة ال
قرفر المواْع  -م و قُقوق لِوَعوة اإلسوالمُ األموان الُقُقوي ودوال الوقطواَ الماْيو مون ير قُوا وهوي ق ُوري
ل َِ األسما والقِو  -وفوي الوقو

ل ر المج مع المسِ رِْ ورَ َار ذ
أموا الُالو الواقوو ال وي ُانو

َاقوِ ال قسوم أن قموون عُووْ المواْعو سو ا َار لألعوَا

هونَ الكصوو

قواجُُوا فوي مج موع المَ كو وموناي فقوَ نشوأَ مون الظورو

واجُ ُووا القُوواْة المسووِم فووي أول الوُووَ بووالُجرة كل و المَ ك و

بقولوِإ"ولما قوَ( الكَوي [

وقرسوَا

رسوون بوِ

ال وي

وال ووي ِخصووُا اإلمووا( اِوون القووُ فووي داْ المووواْ

] المَ كو صوار المفوار مووِ فالفو أقسا(إقسو صوالُُ وواْعُو عِو أال يُوارُوَ وال

يظواهروا عُِوِ وال والووا عُِوِ عوَوَ  -وهو عِو ُفوره آمكوون عِو ْمواُِ وأمووالُ  -وقسو َوارُوَ ونصوَوا لوِ
الوَاوة ذ وقس قارُوَ فِ يصالُوَ ول يُارُوَ ِل ان ظروا ما ْول كلُوِ أمورَ وأمور أعَاِوِ ذ ذ فو مون هوْال مون
َوان يُو

ظُوورَ وان صوارَ فوي الطواين ذ وموكُ مون ُوان يُو

ظُوور عوَوَ عُِوِ وان صواره ذ وموكُ مون ْخول

مووِ فوي الظواهر وهوو موع عوَوَ فوي الطواين لُوأمن الفور قْن وهوْال هو المكوافقون فوامول ُول ياِفو مون هونَ

الطواِم بما أمرَ بِ رُِ قطاري وقوال " ذ ذ
وُان من ِْن من صالُُ وواْعُ يواِم الُْووْ الوثال

وهو ِكوو قْكقوا وُكوو الك وْر

المقُموْن َوول المَ كو

وُكو قر ظ ذ ُما ُان من ِْكُ ,طاِل من المشرُْن مجاورة لِمَ ك .
قواجوِ أَوواالَ واقوو

وظاهر أن هنَ األوضا ل قمون كال أوضواعَا موق و
الَولُ اإلسالمُ وأنُا عَل يُما بوَ قوَ الَ م والُ َ ,

ولو قمون أَكامواَ نُاُِو فوي الوالقواَ

اس قرَ في األَكا( ال ي نزلو

فوي سوورة ِو ار ة ذ

ذ
وهنَ المراَل ال ي مرَ ُِا هونَ الوالقواَ سوَق فوي الجوز ال اسوع أن نقِكوا لُوا قِخُصوَا جْوََا ليموا( اِون القوُ فوي

داْ المواْ ذ وال نر بأسَا من كعاْة هنا ال ِخُص هكا ل رورقِإ
"فصول فوي قرقْو

سوُا هَيوِ [ [

] ] موع المفوار والمكوافقْن مون َوْن بوو

كلو َوْن لقوي هللا عوز وجول ذ ذ

أول ما أوَ كلُِ رُِ قطاري وقوال إأن يق أر باس رُِ الن خِق ذ وَلك أول نَوقِ ذ فوأمرَ أن يقو أر فوي نفسوِ ولو

يأمرَ كَ َاي ِ َُِ ذ ف أنزل عُِِ(:يا أ ُا المَفر ذ ق فأننر)فكطأَ بقولِإ اقرأ)وأرسوِِ

يوا أ ُوا الموَفر)ذ فو أمورَ

أن كونر عشووْرقِ األقورُْن ذ فو أنونر قومووِ ذ فو أنوونر مون َووولُ موون الوور ذ فو أنونر الووور قايطو ذ فو أنوونر
الوالمْن ذ فأقا( ب ع عشرة سوك بووَ نَوقوِ كونر بالوَعوة بْْور ق وال وال جز و

و وْمر بوالمم والصوَر والصوف ذ

فو أَن لوِ فوي الُجورة وأَن لوِ فوي الق وال  .فو أمورَ أن يقاقول مون قاقِوِ و كوم عمون اع زلوِ ولو يقاقِوِ ذ فو أمورَ
بق ال المشرُْن َ
وأهل َر
فّللان خا

يكون الَ ن ُِِ هلل ذ ذ ف ُان المفوار مووِ بووَ األمور بالجُواْ فالفو أقسوا(:أهول صوِ وهَنو

وأهل َم ذ ذ فأمر بأن

ألهل الوَُ والصِ عَُه  ,وأن وفي لُ بِ ما اسو قاموا عِو الوُوَ

مكُ خُان نَن كلُْ عَُه ول يقاقُِ َ

يوِمُ ِكقر الوَُ وأمر أن يقاقل مون نقور عُوََ ذ
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سووورة ِو ار ة نزلو

ذ ولموا نزلو

َُِووان َكو هونَ األقسووا( ُُِاإفوأمر أن يقاقول عووَوَ مون أهول الم ووا

َو

يوطووا

الجز و أو وَخِوا فوي اإلسوال( ذ وأمورَ بجُواْ المفوار والمكوافقْن والِْظو عِوُْ  .فجاهوَ المفوار بالسوُف والسوكان

والمكافقْن بالُج والِسان ذ وأمرَ فُْا بالَ ار ة من عُوْ المفار ونَن عُوْه كلُْ ذ ذ وجول أهل الوُوَ فوي َلوك

فالف أقسا(:قسمَا أمورَ بق والُ وهو الون ن نق ووا عُوََ ولو يسو قُموا لوِ فُوارُُ وظُور عِوُْ  .وقسومَا لُو عُوَ
موق

ل كق وَ ول يظواهروا عُِْفوأمرَ أن و لُو عُوَه كلو موَقُ ذ وقسومَا لو يكون لُو عُوَ ولو يُوارُوَ أو

َوان لُو عُوَ مطِوق فوأمر أن وْجُِ أرُوو أقوُر فوّللاَا انسوِخ

قواقُِ ذ فق ول الكواقر لوُوََ وأجول مون ال

عُوَ لوِ  ,أو لوِ عُوَ مطِوق أرُوو أقوُر ذ وأمورَ أن و لِمووفي بوُوََ عُوََ كلو مَقوِ فأسوِ هوْال ُُِو ولو
يقُموا عِ ُفره كل مَقُ ذ وضر عِ أهل النم الجز ذ ذ  .كل " ذ ذ
وموون مراجو و هوونا ال ِخووُص الجْووَ ومراجوو أَووَا
األَكا(

السووْرة وقووار نووزول السووور واآليوواَ ال ووي ق

وومن هوونَ

َْن لكا أن آيواَ سوورة األنفوال ال وي نُون بصوَْها هكوا  ,قمثول مرَِو وسوُط ِوْن موا ُوان عُِوِ الُوال

أول الوَُ بالمَ ك

وما ان ُ كلُِ الُال بوَ نزول سورة ِو ار ة ذ و جو

االع طاراَ ذ ذ ومع أنُا ققرر بور القواعَ األساسُ
قمثُِا نصو

أن قوَر هونَ الكصوو

كال أنُوا ال قمثُِوا فوي صوورقُا الكُاُِو ذ فالصوورة الكُاُِو

سورة ِ ار ة وال طَُقاَ الومُِ لُا في أواخر َُاة رسول هللا [

وفي ضو هنا الَُان نس طُع أن نواجِ هنَ الكصو

فوي ضوو هونَ

] ُما سُأقي ذ ذ

القرآنُ إ

الَر 63-55:
(كن قر الَوا
قون)ذ ذ

عكَ هللا الن ن ُفروا فُ ال ْمكون ذ الن ن عاهََ مكُ فو كق وون عُوَه فوي ُول مورة وهو ال

ولف(,الَوا )وإن ُان يشمل ُل ما ْ

عِ األرا يُشمل األناسوي يُموا يشومل كال أنوِ َ -موا أسوِفكا ِ -قوي

ظالَ خاصَا َْن يطِق عِ اآلْمْْن ذ ذ ظل الَُُم ذ ذ ف يصوط هوْال اآلْمْوون قور الَُُمو ال وي قوَ
األرا وهْال ه الن ن ُفروا َ ِِو ُِو المفور أال يصوْر َوالُ كلو اإليموان وهو الون ن كق وون عُوَه
عِو

في ُل مرة وال قون هللا في مرة

وقووَ ورَْ روايوواَ م وووَْة فووي المقصوووْ ن ُِوونا الووكص ذ ذ قْوولإكنُ ِكووو قر ظ و

وقْوول:كنُ و ِكووو الك ووْر ذ

َالهما يُ مل أن يكونوا هْال جمُووَا  .فِقوَ نقور الُْووْ عُووْه موع رسوول هللا [

ُموا أنوِ

وقْولإكنُ ِكوو قْكقوا ذ وقْولإكنُ األعو ار الون ن ُوانوا َوول المَ كو مون المشورُْن ذ ذ والوكص والواقوع ال وار خي
ق ُوَ

] ياِفو ياِفو

قَ قمرر نقور المشورُْن لوُووْه أي وَا ذ ذ والمُو أن نوِو أن هونَ الكصوو
وُوَها كل َْن نزول هنَ اآلياَ ذ ولمون الُكو الصواْر فُْوا المصوور لطَُوو الكاق وْن لِوُوَ يصوور َالو
ْاِم

عون َالو واقوو قَول ِوَر

و قرر صف فاِ ذ ذ
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فُْال الن ن ُفروا وهلجوا في المفر فُ ال ْمكون)ذ ذ ففسََ ِونلك فطورقُ

وُواقوا ِونلك قور الوَوا

عكوَ هللا ذ

هوْال الون ن كق وون ُول عُوَ أِرمووَ ف جورْوا ِونلك مون خصُصو كنسوانُ أخور  -خصُصو ال قْوَ بالوُوَ -
وانطِقووا مون ُول قْوَ ُموا قكطِوق الَُُمو  ,لووال أن الَُُمو مقْوَة ب ووابَ فطرقُوا وهوْال ال ضوابَ لُو ذ فُو

ِنلك قر الَوا عكَ هللا
هوْال الو ن ن ال يسو طُع أَوَ أن يطموئن كلو عُوَه وجوواره ذ ذ جوزاؤه هوو َرموانُ األمون َموا َرمووا رْوره
األمن وجزاؤه هوو قخوو فُ وقشور َه

ُِ ممن و ار ه من أمثالُ

والرسول [

وال ور عِو أ وَ ُ بشوَة ال قورهَُ وَوَه

كنموا قرهو

مون سوامع

] ومن بوََ مون المسوِمْن موأمورون  -كَا ال قووا بأمثوال هوْال فوي

الق ال  -أن يصكووا ُِ َلك الصكُعإ

ِِ
ِ
ِ
ْن )58
للا َ
ال ُي ُِ ُّ َ
الخاِك َ
َوإِ َّما قَ َخا َف َّن من َق ْو( خَُ َان َ َفانَِ ْن ِكَل ْْ ُِ ْ َعَِ َس َوا ِك َّن ه َ
(فّللاما قثقفكُ في الُر فشرْ ُِ من خِفُ لوُِ نُرون)ذ ذ
وإنوِ ل وَْور عجْو

رسو صوورة لألخون المفوز

والُوول المرعو

الون يكفوي السوما بوِ لُِور والشوروْ ذ فموا
] أن يأخون ُِوا هوْال

المروعو يوأمر هللا قووال رسوولِ [
كنُوا ال ورُ
بوال مون يُول بوِ هونا الوونا الرعْو
ه
الوون ن موورْوا عِو نقوور الوُووَ وانطِقووا موون ضووابَ اإلنسووان لْووْمن الموسووكر اإلسووالمي أوالَ ولْووَمر هْط و

الخارجْن عُِِ أخْ اَر ولُمكع ُاِكاَ من ُان أن يجرؤ عِ ال فمْر في الوقو

فوي وجوِ الموَ اإلسوالمي مون قر و

أو من بوَْ ذ ذ

كنُوا يَُوو هونا الموكُ ال وي يجو

هْطو

أن قسو قر صوورقُا فوي قِوو الوصوط المسوِم ذ كن هونا الوَ ن ال ِوَ لوِ مون

وال ِوَ لوِ مون قووة وال ِوَ لوِ مون سوطوة وال ِوَ لوِ مون الرعو

الون

زلوزل الطوارْو

َ و ال ققوم لِموَ

اإلسالمي وهو كطِق ل ُر ر "اإلنسان" فوي" األرا" مون ُول يواروَ ذ والون ن صوورون أن موكُ هونا الوَ ن

هو مجرْ الَعوة وال َُِ  ,في وجِ الوقطاَ الماْي من قو الطاروَ هو نوا
الَ ن

ال يورفوون قوْئَا عون يَُوو هونا

ال موع الموسووكر اإلسوالمي وموا كطْووي أن طووع فوي ضوور
وهونا هوو الُكو األول وِووق بُالو نقوور الوُوَ فوو َ
الكاق ْن لِوَُ وإرهاُِ وإرها

من و ار ه بال رُ القاصم المروع الُاِِ ذ

فأما الُك الثاني فْ وِق بُال الخو

الإ
القو( ُمون ِكقر الوَُ فو َ

من نقر الوَُ وقوقع الخُان

وَلك بظُوور أفووال وأمواراَ قوَل عِو أن
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( وإما قخافن من قو( خُان فانَن كلُْ عِ سوا ذ كن هللا ال يُ
كن اإلسال( يواهَ لُصون عََُ فّللاَا خا
ولو يْوع ولو يخوَ

الخاِكْن)ذ ذ

الخُان من رْرَ نَون الوُوَ القواِ جُورة وعالنُو ; ولو يخون ولو يْوَر

وصوار اآلخور ن بأنوِ نفور وََ مون عُوَه  .فِوُل ِْكوِ وُْوكُ أموان ذ ذ وُونلك رقفوع

اإلسوال( بالطشور كلو آفوا مون الشور

واالسو قام  ,وإلو آفوا مون األمون والطمأنْكو ذ ذ كنوِ ال َْو

اآلخور ن

ورو الون ن لو يأخونوا
بوالُجو( الْواْر الفواجر وهو آمكوون مطمئكوون كلو عُووْ وموافْوق لو قوكقر ولو قكَون وال ه
َنره َ وهو يخش الخُان من جانَُ ذ ذ فأما بوَ نَون الوُوَ فوالُر خَعو ألن ُول خصو قوَ أخون َونرَ
فوّللاَا جوادَ الخَعو عُِوِ فُوو رْور مْوَور بوِ كنموا هوو رافول وُول وسواِل الخَعو َْكئون مطاَو ألنُوا لُسو

راْرة
كن اإلسال( ر َ لِطشر أن قرقفع و ر َ لِطشر أن قوم فال َُ الَْر في سوَْل الِْو

وهوو يكواف ألسوم

الْاياَ وأقر المقاصَ وال يسم لِْاي الشر ف أن قس خَ( الوسِْ الخسُس ذ
كن اإلسوال( يكورَ الخُانو

و ُ قور الخواِكْن الون ن كق وون الوُووْ ومون فو ال يُو

لِمسوِمْن أن يخونووا أمانو

الوُووَ فووي سووَْل رايو مُمووا قموون قوور ف ذ ذ كن الووكفل اإلنسووانُ وَووَة ال ق ج و أز وم و اس و ُِ

خسُسو
رر و

فوال يمكون أن قظول مُافظو عِو رايو قور ف ذ ذ ولوُل مسوِما مون َورر الوسوِْ بالْايو

عِو

الُول اإلسوالمي والُساسوُ اإلسووالمُ

ألنووِ ال انفصوال فووي قموو ن الووكفل الطشور

لكفسووُا وسووِْ

فُونا المَوَأ

وعالمُووا ِووْن

الوساِل والْاياَ ذ ذ كن الشَ الممر ال يْر المسِ بخوا ِرُ من الوَل  ,فّللان الشَ الممور ال ِوَ أن قِوفوِ
األقَا( المِوف في الكُاي ذ ذ من أجل هنا َِِ يكرَ هللا الخاِكْن و كرَ هللا الخُان إ
(كن هللا ال يُ

الخاِكْن)ذ

ال ُي ْو ِج ُزو َن )59
َوالَ َي ُْ َسََ َّن َّال ِن َن ََُف ُروْا َسَطُقوْا ِكَّن ُُ ْ َ
و جو

أن نونُر أن هونَ األَكوا( ُانو

قانون الْاب هو قانون الم ُارُْن َ

ق كوزل والطشور بجمِ ُوا ال ق طِوع كلو مثول هونا األفوق المشور ذ لقوَ ُوان

َلك الزمان ذ قانون القوة ال وي ال ق قْوَ بقْوَ م و قوَرَ ذ و جو

أن نونُر

َونلك أن قوانون الْابو هوو الون ظول يُكو المج موواَ الجاهُِو ُُِوا بووَ َلوك كلو القورن الثوامن عشور الموْالْ

َْ ل قمن أورُا قور قْئَا عن الموامالَ الَولُ كال ما قق طسِ في أفكا قوامُِا مع الوال اإلسوالمي  .فو هوي
ل قرقفع قَ َ الُِظ كل هنا األفق في عال الواقع َ و بووَ موا عرفو نظر وَا قوْئَا اسومِ القوانون الوَولي
وعِو الوون ن َُووره "ال قووَ( الفكووي فووي صووكاع القووانون" أن ووَرُوا َقُقو "الواقووع" ِووْن اإلسووال( والووكظ المواص ورة

جمُواَ
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ُون عُِْ أمر المفار والمفر
وفي مقاِل هنَ الكصاع وهنَ الكظاف يوَ هللا المسِمْن الكصر و ه
(وال يُسَن الن ن ُفروا سطقوا كنُ ال يوجزون)ذ ذ
ف َْْو ُ الْووَر والخُانو لوون يمووكُُ فرصو السووَق ألن هللا لوون ووري المسووِمْن وَووَه  ,ولوون يفِو

الخوواِكْن

لخُان ُ ذ والن ن ُفروا أضوم من أن يوجزوا هللا َْن يطَُِ  ,وأضوم من أن يوجزوا المسوِمْن وهللا ناصوره
ذ
فُِطموئن أصوُا

الوسواِل الكظُفو  -م و أخِصووا الكُو فُْوا هلل  -مون أن يسوطقُ أصوُا

فّللانما ه مكصورون بالِل الن يُققون سك ِ في األرا و وِون َِم ِ فوي الكوا

لُخرجوا الكا

الوسواِل الخسُسو ذ

و كطِقوون باسومِ ذ يجاهوَون

من عطاْة اليطاْ كل عطاْة هللا وَََ ِال قر ك ذ

ولمون اإلسوال( خون لِكصور عَقوِ الواقيُو ال وي قوَخل فوي يوو الوصوط المسوِم

فُوو ال يوِوق أبصوارها ِ ِوك

اآلفا الوالُ كال وقَ أمن لُا األرا الصِط ال ي قطموئن عُِْوا أقوَامُا وةُوأ لُوا األسوطا

الومُِو ال وي قورفُوا

فطرقُا وقْ َها قجارُُا وإال كَا أعَها هي لُِرُ الواقيُ ال ي قُقق هنَ الْاياَ الوِو إ
(وأعَوا لُ ما اس طو من قوة ومن رُا الخْل قرهَون بِ عَو هللا وعَوُ وآخر ن من ْونُو ال قوِموونُ هللا
يوِمُ ذ وما قكفقوا من قي في سَْل هللا و كلُك وأن ال قظِمون)ذ

فاالسو وَاْ بموا فوي الطوو فر و قصواَ

فر و الجُواْ والوكص يووأمر بّللاعوَاْ القووة عِو

اخو ال

صووكوفُا

وألوانُا وأسطاُِا و خص رُا الخْل)ألنِ األْاة ال ي ُانو بواردة عكوَ مون ُوان يخوايَُ ُِونا القورآن أول مورة ذ

ذ ولو أمره بّللاعوَاْ أسوطا

ال يورفونُوا فوي َلوك الُوْن مموا سوُجَ موع الوزمن لخوايَُ بمجُووالَ مُْورة  -قووال

هللا عن َلك عِواَ َُْ ار  -والمُ هو عمو( ال وجُِإ
(وأعَوا لُ ما اس طو من قوة)ذ ذ
كنووِ ال ِووَ ليسووال( موون قوووة كطِووق ُِووا فووي "األرا" ل ُر وور "اإلنسووان" ذ ذ وأول مووا قصووكوِ هوونَ القوووة فوي َقوول
الوَعوةإأن قوْمن الون ن يخ وارون هونَ الوقْوَة عِو َور ُ فوي اخ ُارهوا ; فوال يصوَوا عكُوا وال يف كووا ُونلك بووَ
اع كاقُا ذ ذ واألمر الثانيإأن قره

أعَا هنا الَ ن فال يفمروا في االع َا عِ "ْار اإلسال(" ال ي قُمُْا قِك

القووة  . .واألمور الثالو إأن َِو الرعو

ُِوْال األعوَا أن ال يفموروا فوي الوقوو

فوي وجوِ الموَ اإلسوالمي وهوو

كطِوق ل ُر وور "اإلنسوان" ُِووِ فوي "األرا" ُُِووا ذ ذ واألموور ال اربوع:أن قُطو هوونَ القووة ُوول قووة فووي األرا ق خوون
لكفسووُا صووف األلوةُ و

ف و ُك الكووا

بش وراِوُا هووي وسووِطانُا وال قو وور بووأن األلوةُ و هلل وَووََ وموون ف و

فالُاَمُ لِ وَََ سطُانِ ذ ذ
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طو ِمون ُق َّووة و ِمون ِرُوا ِ اْلخْ ِول قرِهَوون ِب ِوِ عوَ َّو ِ
ِ
آخ ِور َن ِمون ُْوِن ُِو ْ َ
َ ْ ُْ ُ َ
ال قَ ْوَِ ُم َ
للا َو َع ُوَ َّو ُُ ْ َو َ
وون ُُ ُ ه
َْ ه
َ هَ
للاُ
اسو َ َ ْ ُ ه
َوأَع ُّوَوْا َل ُُو َّموا ْ
يوَِمُ وما قُ ِكفُقوْا ِمن َقي ِفي سَِ ِ
ظَِ ُمو َن )60
ال قُ ْ
للاِ ُ َو َّ ِكَل ُْ ُم ْ َوأَن ُ ْ َ
ْل ه
َ
َْ ُ ُْ َ َ
ْ
كن اإلسوال( لوُل نظامواَ الهوقُواَ ُقوق بمجورْ اسو ق اررَ عقْوَة فوي القِوو
كن اإلسوال( موكُ عمِوي واقووي لُُِواة

واجوِ مكواه أخور ققوو( عُِْوا سوِطاَ وققوم و ار هوا قوو ماْيو ذ فوال

مفر ليسال(  -إلقرار مكُجِ الرُاني  -من قُطُ قِك القوو الماْيو
األخر

وقكظُمواَ لِشوواِر فو قك ُوي مُم وِ

وقوَمْر السوِطاَ ال وي قكفون قِوك المكواه

وققاو( المكُ الرُاني ذ ذ

و كطْووي لِمسووِ أال مو وال يجمج و وهووو يوِوون هوونَ الُقُقو المَْورة ذ ذ كطْووي أال يس شووور الخجوول موون يَُو و
مكُجوِ الرُواني ذ كطْوي أن ونُر أن اإلسوال( َوْن كطِوق فوي األرا كنموا كطِوق إلعوالن قُر ور اإلنسوان ِ قر ور
ألوةُ هللا وَََ وقُطُ ألوةُ الوََْ ! كنِ ال كطِق بموكُ مون صوكع الطشور وال ل قر ور سوِطان دعوُ
أو يطقو  ,أو جوكل كنوِ ال كطِوق السو رقا الوَْوَ لُفُِووا موزار األقو ار

والخامواَ ُال أرسوومالُ الْرُُو
الموناه

وال لفوورا مونه

أو ْولو

ُالروموان وال السو ْالل األسووا

بشوور مون صووكع بشور جاهوول قاصور ُالشووْوعُ وموا كلُْووا موون

الطشوور ذ ذ كنمووا كطِووق بمووكُ موون صووكع هللا الوِووُ الُكووُ الخَْوور الطصووْر ول قر وور ألوةُو هللا وَووََ

وسِطانِ ل ُر ر" اإلنسان" في "األرا" من الوَوْي لِوََْ ذ ذ
هوونَ هووي الُقُق و المَْورة ال ووي يج و

أن ووَرُُا المُزومووون الوون ن يقفووون بالووَ ن موقووم الووَفا

و جمجمون لالع نار عن المَ اإلسالمي والجُاْ اإلسالمي ذ

; وهو

م مووون

و ُسن أن نور ََوْ ال مُِف بّللاعَاْ القوة ذ فالكص يقولإ
(وأعَوا لُ ما اس طو من قوة)ذ ذ
فُي ََوْ الطاقو كلو أقصواها ذ بُْو

ال ققووَ الوصوط المسوِم عون سوَ

مون أسوطا القووة وَخل فوي ياق ُوا ذ

َنلك يشْر الكص كل الْرا األول من كعَاْ القوةإ
(قرهَون بِ عَو هللا وعَوُ
فُو كلقا الرع

وآخر ن من ْونُ ال قوِمونُ هللا يوِمُ )ذ ذ

والرةط في قِو أعَا هللا الن ن ه أعوَا الوصوط المسوِم فوي األرا  .الظواهر ن موكُ الون ن

وللا يوِو سوراِره وَقوواِقُ ذ
يوِمُو المسوِمون وموون و ار هو ممون ال يورفووونُ أو لو يجُووروا لُو بالووَاوة
ه
وهوْال قوورهَُ قووة اإلسووال( ولووو لو قم وَ بالفووول كلووُْ ذ والمسوِمون مكِفووون أن يكونووا أقو ووا وأن يُشووَوا موا

يس طُوون من أسطا

للا هي الوُِا ولُكون الَ ن ُِِ هلِل ذ
القوة لُكونوا مرهوُْن في األرا ول مون ُِم ه
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وي أموواال وُوان الكظوا( اإلسوالمي ُِوِ يقوو( عِو أسوا

ولموا َوان كعوَاْ الووَة يق

ال مافول  ,فقوَ اق رنو

الوَعوة

كل الجُاْ بالَعوة كل كنفا المال في سَْل هللاإ
(وما قكفقوا من قي  -في سَْل هللا  -و

كلُك وأن ال قظِمون)ذ ذ

وهكنا يجرْ اإلسوال( الجُواْ والكفقو فوي سوَِِْ مون ُول رايو أرضوُ

ومون ُول ْافوع قخصوي ; ومون ُول قووور

للا ذ
للا  ,اِ ْا رضوان ه
للا" ل ُقْق ُِم ه
قومي أو يطقي لْ مُر خالصا هلِل "في سَْل ه

واجَك ْ َل َُوا َوقََوَُّ ْول
َوإِن َجَك ُُوْا لِ َّ
ِسوِْ ِ َف ْ
ِ
ُهوو َّال ِون أََّ َوَ َي ِ َكص ِِ
ْن
ورَ َوُِواْل ُم ْْ ِمك َ
ْ
َ
َ
َّ
ِ
م َِ َْْك ُُ ْ ِكَّن ُِ َع ِز ز ََ ِمُ
للا أَل َ
َوَلوم َّن ه َ

عَِو للاِ ِكَّنوِ هوو َّ ِ
ِ
وي َفوِّللا َّن ََ ْس َوط َك ه
ُع اْل َوِوُ ُ َ )61وإِن ُ ِر ُوَوْا أَن َي ْخ َوَ ُع َ
َ
للاُ
السوم ُ
ه ُ َُ
َّ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
وم َِ ْوْ َن ُقُِووُ ُِِ ْ َل ْوو أ َ
َ )62وأَل َ
َنفْقو َ َموا فوي األ َْرا َجمُوواَ َّموا أَلَفو ْ َِ ْوْ َن ُقُِووُُِ ْ
)(63

ومون فو كفوي اإلسوال( مون َسوابِ  -مكون الوهِو االولو ُ -ول َور ققوو( عِو أمجواْ األقوخا
َر ققو( لالس ْالل وف

والوَول ذ وُول

األسوا ذ وُل َور ققوو( لِقُور واإلَالل  .وُول َور ققوو( ل سوو َ ويون عِو ويون

أو قوو( عِو قوو( أو جوكل عِو جوكل أو يطقو عِو يطقو ذ ذ و سو طقي نوعوَا واَوََا مون الُرُو ذ ذ َرُو
الجُاْ في سَْل هللا  . .وهللا  -سطُانِ  -ال ر َ قسو َ جوكل وال ويون وال قوو( وال يطقو وال فورْ وال قوو  .كنموا
ر وَ أن قسووْ ألوهْ وِ وسوِطانِ وَاَمْ وِ ذ وهوو ركوي عون الووالمْن ذ ولمون سوُاْة ألوهْ وِ هوي وَوَها ال وي قمفول
الخْر والَرُ والُر والمرام لِوالمْن ذ
والُك و

فووي هوونَ الكصووو

الثال و

و جكُون كل السِ والمسالم

هووو الُك و الم وِووق بموون ر ووَون المُاْن و والمواْع و

لِموسووكر اإلسووالمي

وقَل ظواهره وأفوالُ عِ ررَ ُ في السِ َقَاإ

(وإن جكُوا لِسِ فاجك لُا وقوُل عِ هللا ذ كنِ هو السمُع الوُِ )ذ
وال وَْور عون المْوول كلو السووِ بوالجكو
جانو

السووِ

و رخووي ر شووِ فووي وْاعو

قوَْوور لطُوف

ِقووي ظول الَعو الرقْوق ذ فُووي َرُو جكووا يمْول كلو

ُمووا أن األموور بووالجكو كلو

السووِ مصووُو بال وُوول عِو هللا السوومُع

الوُِ الن يسمع ما يقال و وِ ما و ار َ من مخطاَ السراِر ذ وفي ال وُل عُِِ المفاي واألمان ذ
وُوالووْة كلو قِخوُص اإلموا( اِون القوُ لطواِوم المفوار وموواقفُ مون رسوول هللا [
الوَُ بالمَ ك كل

و( َِر ونزول هنا الُك

َوْن أن هونا الوكص وِوق بوالفر ق الون اع وزل رسوول هللا [

ولو يقاقِووِ وجووك كلو السووِ ولو يظُوور الوووَا والمقاومو لِووَعوة اإلسوالمُ
رسولِ [

] وموقفوِ َونلك موكُ

أول

] أن ري هنا الفر ق وأن يقَل مُاْن ِ ومسالم ِ [ وَلك َ

]

وال لَِولو المسووِم ذ وقووَ أموور هللا

نزل

ِ ار ة ونزل فُْوا كمُوال مون لو
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يكن لِ عَُ أو ُان لِ عَُ رْر موق

مَة أرُو أقُر يكون لِ بووَها َكو آخور بُسو

فُووو لووُل َكم واَ نُاُِ واَ عِ و كيالقووِ الوون

ْخوون موون نصووِ مجوورْاَ عوون هوونَ المالبسوواَ ومجوورْاَ ُوونلك عوون

ال الُ لِ في الزمن وعن ال صرفاَ الواقيُ بوََ لرسول هللا [

الكصو

موقفوِ ] ومون فو

]ذ

ولمن الكص ُان لِ نو من الومو( في الُك في َْكِ ذ فقَ عمل رسول هللا [

سوورة ِو ار ة

] بوِ  َ -و نزلو

 ومن عمِِ بِ ُان صِ الَُ َُ في السك الساْس لُِجرة ذ ذولقَ اقجِ بور الفقُا كل اع طار الُك نُاُِاَ وْاِماَ ففسروا الجكوو كلو السوِ بقَوول أْا الجز و ذ ذ ولمون هونا
ال فق مع الواقع ال ار خي فّللان أَكا( الجز و نزلو

فوي سوورة ِو ار ة بووَ السوك الثامكو لُِجورة وهونَ اآليو نزلو

فوي السوك الثانُو بووَ ِوَر ولو قمون أَكوا( الجز و موجووْة ذ واألقور كلو الصوُ بمراجوو األَوَا
الكووزول والطَُو و الُرُُ و لِمووكُ اإلسووالمي أن يقووالإكن هوونا الُك و

الكُاُِ و ال ووي نزل و

] وال ووي ان ُ و ُِووا الكووا

فووي سووورة ِ و ار ة [ ال وُ و

وقووار

لووُل نُاُِ وَا وأنووِ عووَل أخْ و َار باألَكووا(

كل و أن يكون ووا مووع اإلسووال(إكما مُووارُْن

يُارُون ذ وإما مسِمْن قُكمُ قر و هللا ذ وإما أهل َمو وْْون الجز و وهو عِو عُوَه موا اسو قاموا ذ  .وهونَ
هي األَكا( الكُاُِ ال ي قك ُي كلُْا َرُ الجُواْ اإلسوالمي ذ وُول موا عوَاها هوو َواالَ واقيُو يسوو اإلسوال(

كل و قْْْرهووا َ و قك ُووي كل و هوونَ األوضووا الثالف و ال ووي قمثوول الوالقوواَ الكُاُِ و
الَُ

وهووي الوالقوواَ ال ووي يمثُِووا

الن أخرجِ مسِ ورواَ اإلما( أَمَإ

قوال أَمَإَووَفكا وُُوع َووَفكا سوولُان عوون عِقمو ِوون مرفووَ عوون سوُِمان ِوون ز ووَ عون أُِووِ  ,عكْز ووَ ِوون
األسِمي  -رضي هللا عكِ  -قوالَ:وان رسوول هللا [

الخطْ

] كَا بوو

أمْو َار عِو سور أو جوُع أوصواَ فوي

خاصو نفسوِ ِ قوو هللا  ,وُمون مووِ مون المسوِمْن خْو َار وقوالإ" اروزوا باسو هللا ذ فوي سوَْل هللا ذ قواقِوا مون ُفور
بوالِل ذ كَا لقْو
مكُ

عوَوي مون المشورُْن فواْعُ كلو كَوَ فوال

خصوال أو خوالل  ,فوأ ُن أجواِوي كلُْوا فاقَول

وُف عكُ ذ اْعُ كل اإلسال( ذ فوّللان أجواِوي فاقَول موكُ وُوف عوكُ فو اْعُو كلو ال ُوول مون ْارهو

كلو ْار المُوواجر ن

وأعِمُو كن فوِووا َلووك أن لُو مووا لِمُوواجر ن وأن عِووُْ مووا عِو المُوواجر ن ذ فوّللان أِووا

واخ واروا ْارهو فوأعِمُ أنُو يكونوون ُوأع ار المسوِمْن يجور عِوُْ َكو هللا الون يجور عِو
يكون لُ فوي الفوي والْكُمو نصوْ

الموْمكْن وال

كال أن يجاهوَوا موع المسوِمْن  .فوّللان أِووا فواْعُ كلو كعطوا الجز و ذ فوّللان

أجاِوا فاقَل مكُ وُف عكُ ذ فّللان أِوا فاس ون بالِل وقاقُِ " ذ ذ
والمشكل في هنا الَُ
وُوَ الف

هو َُر الُجرة وْار المُاجر ن مع َُر الجز ذ ذ والجز ل قفورا كال بووَ الفو

ل قوَ هجرة [ بالقُا

كل الجماع المسِم االول ال ي ان ُ

أن الجز و لو قفورا كال بووَ السوك الثامكو
الجز و ذ فقَِو

كل ْار كسال( وفو

وقمكون ] والثاِو

وأنُوا مون فو لو قْخون مون المشورُْن الوور ألنُو أسوِموا قَول نوزول

بووَ َلوك مون أمثوالُ مون المشورُْن المجوو

وهو موثُِ فوي الشوري

ولوو نزلو
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أَكوا( الجز و

وفوي الجز ورة مشورُون لقَِو

موكُ ُموا يقورر اإلموا( اِون القوُ ذ وهوو يُموا َُور قوول أِوي َكُفو وأَوَ قوولي اإلموا(

أَمَ [ أما القريَي فقَ رو هنا القول عن األوداعي ومالك ورو رْرَ عن أِي َكُف ]إ
وعِ أي َال فالن نك ُي كلُِ أن قول هللا قوال إ
(وإن جكُوا لِسِ فاجك لُا وقوُل عِ هللا كنِ هو السمُع الوُِ )ذ ذ
ال

وومن َكمواَ مطِقواَ نُاُِواَ فووي الطووا

وأن األَكووا( الكُاُِو نزلو

يُمووا بوووَ فووي سووورة ِو ار ة ذ كنمووا أموور هللا

رسولِ أن يقَل مسالم ومواْع َلك الفر ق الن اع زلوِ فِو يقاقِوِ سووا ُوان قوَ قواهوَ أو لو
َلك الُْن ذ وأنِ ظل يقَل السِ من المفار وأهل الم ا

َ

نزل

واهوَ مووِ َ و

أَكا( سورة ِ ار ة ذ فِ يوَ يقَل كال اإلسوال(

أو الجز و  -وهوونَ هووي َالو المسووالم ال ووي ققَوول مووا اسو قا( أصووُاُِا عِو عُووَه  -أو هووو الق ووال مووا اس و طا
المسِمون هنا لُكون الَ ن ُِِ هلل ذ

ولقَ اسو طرَْ  -بوور الشوي  -فوي هونا الَُوان وَلوك لجوال الشوَُ الكاقوئ مون الُز مو الروَُو والوقُِو ال وي

يوانُْوا المثْورون ممون يك َوون عون "الجُواْ فوي اإلسوال(" فْثقول ضوَْ الواقوع الُاضور عِو أرواَُو وعقوولُ
و س مثرون عِ ْ كُ  -الن ال َرُون َقُق ِ  -أن يكوون مكُجوِ الثاِو

هوو مواجُو الطشور ُُِوا ِواَوَة مون

فال إاإلسال( أو الجز و  ,أو الق وال وهو ورون القوو الجاهُِو ُُِوا قُوار اإلسوال( وقكاه وِ وأهِوِ  -الون ن

ك سَون كلُِ وه ال َرُون َقُق ِ وال يشورون ُِا قوو َار جَيَا  -ضووا
األخور ُمووا وورون يالِوع الوصووط المسووِم الُقو قِو ِوول نوَرة وال َووول لُو فوي األرا وال قوووة ذ ذ وعكَِوون
أموا( جُافول أقطوا الوَياناَ والموناه

يوموَ أولئوك الم وا كلو َل ِوي أعكوا الكصوو
ه
ْ كُ أن يكون هنا مكُجِ وخط ِ

لْْلوهوا قوأو الَ مشو موع ضوَْ الواقوع وفقِوِ و سو مثرون عِو

كنُ يومَون كل الكصو المرَُِ يُجوِوون مكُوا نصوصوَا نُاُِو
الكص ووو
يُجوِ ووون مكُ ووا نصوصو وَا مطِق و و الَاللو و َ و و كَا وصو ووِوا كلو و

وإلو الكصوو

المقْوَة بُواالَ خاصو

الكُاُِ و و المطِقو و هأولوه ووا وفو ووق

الكصوصالمقَْة المرَُِ ! وَلك ُِِ ُي يصِوا كل أن الجُاْ في اإلسوال( هوو مجورْ عمُِو ْفوا عون أقوخا
المسوِمْن  ,وعون ْار اإلسوال( عكوَما قُواج

وأن اإلسوال( ُالوك عِو أ عورا لِمسوالم  .والمسوالم موكاهوا

مجرْ المم عن مُاجمو ْار اإلسوال( ! كن اإلسوال(  -فوي َسوُ  -قوقوع  ,أو يجو

فوي ُول وقو

 -ولوُل لوِ الُوق أن يطالو

أن قوقوع ْاخول َوَوَْ -

اآلخور ن باع كاقوِ  ,وال بالخ وو لموكُ هللا الُِو كال بكِمو أو نشورة

أو ُِان أما القوة الماْي  -الممثِ في سِطان الجاهُِ عِ الكا

 -فُِل ليسال( أن ُاجمُا كال أن قُاجموِ

,فْ ُري َْكئن لَِفا
ولوو أراْ هوْال المُزوموون روَُواَ وعقُِواَ أموا( ضوَْ الواقوع الُاضور أن ِ مسووا فوي أَكوا( ْ وكُ موا واجوِ هونا
الواقع ْ -ون لي ألعكا الكصو  -لوجَوا يُِ هنَ الواقيُ الُرُُ فوي أَكاموِ وقصورفاقِ المرَُِو ال وي ُوان
ه
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واجِ ُِا ضَْ الواقع المشابِ لما نواجُِ نُن الْو( والس طاعوا أن يقولواإكنِ في مثل هنَ الُال ُان اإلسال(
صوور عِ و هوونا الكُووو ولموون هوونَ لُس و

كنمووا هووي األَكووا( وال صوورفاَ ال ووي قواجووِ

هووي القواعووَ الَاِم و

ال رورة ذ
وهنَ أمثِ ونماَو من األَكا( وال صرفاَ المرَُِ في أوقاَ ال روراَإ
لقَ عقوَ رسوول هللا [

] أول مقَموِ المَ كو موع الُْووْ َوول المَ كو والمشورُْن عُوََا عِو المسوالم والمواْعو

والوَفا المشو ري عون المَ كو ذ موع ال سوُِ بوأن السوِط الوُِوا فوي المَ كو هوي سوِط رسوول هللا [
مووكُ بالووَفا عوون المَ ك و موووِ ضووَ قوور ع  ,والمووم عوون مكاص ورة أ مُوواج لِمَ ك و

المشرُْن المُوارُْن ْون كَن مون رسوول هللا [

] وال وُووَ

أو عقووَ أ َِووم مووع

َاقوِ أمورَ هللا أن يقَول السوِ ممون يجكُوون كلو

] وفوي الوقو

السِ  ,وإن ُانوا ال يوقَون موِ عََُا وأن واْعُ ما واْعوَ ذ ذ ذ ف قْْر هنا َِِ يُما بوَ ُما َُرنا ذ
ولما َان

رزوة الخكَ

وقجمع المشرُون عِ المَ كو

ونق و

عِو المسوِمْن عورا عِو عْْكو ِون َصون الفوزار

ِكوو قر ظو الوُوَ وخوا

والُوار ِون عوو

]

رسوول هللا [

المور رِوُل رطفوان الصوِ عِو

هونَ المقالو مون رسووول هللا [

فِو فمووار المَ كو وأن كصوورفا بقومُموا و ووَعا قر شوَا وَوَها ذ وُانو
] مكُموا أنُموا قوَ رضووُا اس شوار سووَ ِوون موواَ وسووَ ِوون
مراوضو ولو قمون عقووَاَ ذ فِموا أر رسووول هللا [

عطاْة فقاال:يا رسول هللا هنا أمر قُطِ فكصكوِ لوك
لكا

فقال إ" ِل أمور أصوكوِ لمو

] لُمووا

أو قوي أموري هللا بوِ فكسومع لوِ ونطُوع ? او أمور قصوكوِ

فوان الوور قوَ رمو م عون قوو

واَوَة " فقوال لوِ سووَ ِون مواَإيوا رسوول هللا

وهللا قَ ُكا نُون وهوْال القوو( عِو الشوري وعطواْة األوفوان وال نوَوَ هللا وال نورفوِ وموا يموووا قوَ أن كوالوا مكوا

فمرة كال ق ار أو قر ذ فُْن أَرمكا هللا باإلسال( وهَانا لِ وأعزنا بوك نوطوُْ أموالكوا ! وهللا ال نوطوُْ كال
السووُف َ و يُكو هللا ِْككووا وُْووكُ ذ فسوور ِوونلك رسووول هللا [

] وقووالإ" أنو وَاي " وقووال لوْْكو والُووار إ"

انصورفا فِوُل لمموا عكوَنا كال السوُف "  . .فُونا الون فمور يُوِ رسوول هللا [

] كجو ار لمواجُو ال ورورة ذ ذ

ولُل َكماَ نُاُِاَ . .
وعقَ رسول هللا مع مشرُي قر ع صِ الَُ َُ  -وه عِ قرُُ  -بشرو لو يسو ر كلُْوا المسوِمون وَلوك
عِ وضع الُر ِْكوِ وُْوكُ عشور سوكْن وأن يوأمن الكوا

بو وُ مون بوور وأن رجوع عوكُ عاموِ َلوك
فوي

َ كَا ُوان الووا( المقَول قوَمُا وخِووا ِْكوِ وُوْن مكو فأقوا( ُِوا فالفوَا وأال وَخُِا كال بسوال الراََوالسوْو
القور  ,وأن مون أقو المشورُْن مون أصوُا الكَوي لو ورْوَ ومون أقواَ مون أصوُا المشورُْن رَْ ذ  . .وقوَ
رضوي رسوول هللا [

] بموا ألُموِ هللا  -هونَ الشورو

ال وي قَوَو فوي ظاهرهوا مجُفو  ,ألمور ر وََ هللا ألُو بوِ

رسولِ ذ ذ وفُْا م سع  -عِ ُل َال  -لمواجُ الظرو

المشاُِ

ق صر من خاللِ القُاْة المسِم ذ ذ

وهوو موكُ م ُوري مورن ولمكوِ م وْن واضو

كن المكُ الُرُي لُنا الَ ن واجِ الواقوع ْاِموَا ِوسواِل مكافئو
والن ن ِ مسوون يُوِ موا واجُوون بوِ الواقوع فوي ُول َالو لون ي وطروا كلو لوي أعكوا الكصوو
ه
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وقأو ُِوا قوأو الَ

قأباهوا وإنموا المطِوو هوو ققوو هللا  ,وال ُورو مون قطو وع ْ كوِ لواقوع الشور الجواهِي والُز مو بوِ والوقوو
موقوم الووَفا

 ,وهووو ْ وون مسووُطر َواَ

بوِ

َِووي  -وهووو فووي مرُووز االسو وال والمطوواْأة ُ -وول َاجوواَ الواقووع

وضروراقِ والُمَ هلِل ذ ذ
] أن يقَل مواْع من واْعوَ وأن يجك لِسِ موُ م

وعكَما أمر هللا قوال رسولِ [

جكُوا كلُِ وجُوِ

كل ال وُل عُِِ ويمأنِ كل كَاي ِ سطُانِ بسراِر القو( المخَو ةإ
(وإن جكُوا لِسِ فاجك لُا وقوُل عِ هللا كنِ هو السمُع الوُِ )ذ ذ
فو أمكوِ مون خووَاعُ

كن هو أراْوا خُان ووِ وُْ ووا الْووَر مون و ار الجكوو كلو

السوِ  .وقووال لوِإكن هللا َسووطِ

وُايُِ وَافظِ وهو الن أ ََ ِكصرَ  -في َِر  -وأ ََ بالمْمكْن وجمع قِوُُ عِو الووْ واإلخوا فوي اإلسوال(
وُان

عصُ عِ ال الم  ,ال يمِك قألُفُا كال هللا القَ ر الُكُ إ

(وإن ر َوا أن يخَعوي فّللان َسطك هللا هو الن أ َي ِكصرَ وُالمْمكْن وألم ِوْن قِووُُ
األرا جمُواَ ما ألف

ِْن قِوُُ

لوو أنفقو

موا فوي

ولمن هللا ألم ِْكُ  ,كنِ عز ز َكُ )ذ ذ

َسطك هللا فُوو ُايُوك وهوو الون أ وَي ِكصورَ أول مورة وأ وَي بوالمْمكْن الون ن صوَقوا موا عاهوَوا هللا عُِوِ
وجول مكُ قوة موََة بوَ أن ُان
ه األو

وعوَاواقُ جواهرة وُأسوُ ِْوكُ قوَ َاَ ذ سووا ُوان المقصووْ

قِوُُ ق

والخزرو  -وه األنصار  -فقَ ُان ِْكُ في الجاهُِ من الثاراَ والَما والمكادعاَ ما يس ُْل موِ

االل ئا( ف الَ عِ هونا اإلخوا الون لو قوور لوِ األرا نظْو اَر وال قوَُْاَ ذ ذ أو ُوان المقصووْ هو المُواجرون
وه ُانوا ُاألنصار في الجاهُِ ذ ذ أو ُان الجمُع مقصوْ ن  ,فقَ ُان

ولقَ وقو

هنَ هي َال عر الجز رة جمُوَا

الموجزة ال وي ال يقوَر عُِْوا كال هللا وال وي ال قصوكوُا كال هونَ الوقْوَة ; فاسو ُال

وهونَ الططوا الشوومو

هونَ القِوو الكوافرة

كلو هوونَ الم ِو الم ارصو الم اخُو الونلول بو ووُا لوطور المُو

الم الم بو ُا مع بور ُِنا المس و الن ل يورفِ ال ار

بو وُا لووطور

والن ق مثل يُِ َُواة الجكو وسوم ُا الطواردة -

أو يمَُ لُُاة الجك وسم ُا الطاردة -إ ونزعكا ما في قِوُُ من رل كخوانَا عِ سرر م قاِِْن .
ال ذ كنُوا َوْن قخوالَ القِوو
كن هونَ الوقْوَة عجْطو فوو َ

قسو ُْل كلو موزاو مون الُو

واأللفو ومووْاَ القِوو

ال وي قِوْن جاسوُْا وقرقوق َواقوُْا وقكوَ جفافُوا وقورَُ ِْكُوا ِرُوا وفْوق عمْوق رفْوق ذ فوّللاَا نظورة الووْن ذ

ولمس و الْووَ ونطووق الجارَ و

وخفق و

القِ و

 ,ق ورانُ موون ال وووار وال وووايم وال ووال وال كاصوور والسووماَ

والُواْة ال يور سرها كال من ألم ِْن هنَ القِو
وهنَ الوقَْة قُ م لِطشر ِكَا الُ

وال قور مناقُا كال هنَ القِو

في هللا وقوقع عِ أوقارها ألُان الخِو

لِ واالل قا عُِِ
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ِ
ِ
ُُّا َّ
ْن )(64
للاُ َو َم ِن اقََّط َو َك م َن اْل ُم ْْ ِمك َ
الكَِ ُّي ََ ْس ُط َك ه
َيا أَ َ
فّللاَا اس جاِ وقو قِك الموجزة ال ي ال َر سرها كال هللا وال يقَر عُِْا كال هللا ذ
يقوول رسوول هللا [

]إ" كن مون عطواْ هللا ألناسواَ موا هو بأنَُوا وال قوَُا يعوططُ األنَُوا والشوَُا وو( القُامو

بمكانُ من هللا قوال " قالواإيا رسول هللا قخَرنا من ه ذ قالإ" ه قوو( قُواِوا ِورو هللا ِْوكُ

ِْكُ

وال أموال وايونُا  ,وهللا كن وجوهُ لكور وإنُ لوِ نور ذ ال يخافون كَا خوا

َزن الكا

و قول [

الكوا

عِو رْور أرَوا(
وال يُزنوون كَا

" ذ ذ [ أخرجِ أِو ْاوْ ] ذ
]إ" كن المسِ كَا لقي أخاَ المسِ

فأخن ِْوََ قُاقو

عكُموا َنوُُموا َموا ق ُواَ الوور عون الشوجرة

الُابس في و( ر عاصم وإال رفر لُما َنوُُما ولو ُان مثل دَُ الطُار " ذ ذ [ رواَ الطَراني ] ذ
وق ووارْ أقووال الرسوول ق ور فوي هونا الطوا

وقشوَُ أعمالوِ بأصوال هونا الوكصور فوي رسوال ِ [

] ُموا قشوَُ

وال مجورْ أعموال مثالُو فرْيو

واقووَا

األم ال ي ِكاها عِو الُو

أنُوا لو قمون مجورْ ُِمواَ مجكُو

قامخَا قا( عِ هنا األسا

الثاِ  ,بّللاَن هللا الن ال يقَر عِ قألُف القِو هكنا سواَ ذ

كنموا ُانو

الَر الثانيإ 66 - 64وََة الصم اإلسالمي وال خلُف في الق ال
بووَ َلوك يم وي السوُا يطموئن رسوول هللا [

] والوصوط المسوِم مون و ارِوِ كلو

واليو هللا  -سوطُانِ  -لوِ

ولُا وهو َسطِ وَسَُا ف يأمرَ ِ ُر ر المْمكْن عِ الق وال فوي سوَْل هللا فُو أَفوا لوشورة أمثوالُ ممون
ال يفقُون فقُُ

وه عِ األقل أَفا لمثُِْ في أضوم الُاالَإ

يوا أ ُوا الكَوي َسوطك هللا ومون اقطووك مون الموْمكْن ذ يوا أ ُوا الكَوي َورا الموْمكْن عِو

الق وال كن يكون مووكم

عشوورون صوواِرون يَِْووا مئ ووْن وإن يكوون مووكم مئو يَِْووا ألفوَا موون الوون ن ُفووروا بووأنُ قووو( ال يفقُووون ذ اآلن
خفم هللا عكم

وعِ أن يُك ضوفَا  ,فّللان يكن مكم مئو صواِرة يَِْووا مئ وْن وإن يكون موكم ألوم يَِْووا ألفوْن

بّللاَن هللا  ,وهللا مع الصاِر ن ذ ذ

و قم الفمر لُس ورا القوة ال ي ال راْ لُا وال موق
الواجزة الُز ِ  -ال ي ق صوَ لم اِو
موروف الكُاي

عُِْا  -قوة هللا القو الوز وز  -وأمامُوا قِوك القووة ال وئِْ

هللا  -فوّللاَا الفور قاسوع والَوون بوْوَ ذ وإَا هوي مورُو م ومون الوا,طو

مقررة المصْر ذ ذ وهنا ُِِ

مكِ قولِ قوال إ

(يا أ ُا الكَي َسطك هللا ومن اقطوك من المْمكْن)ذ ذ
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ومن ف يأقي األمر ِ ُر ر المْمكْن عِ الق ال  -في سَْل هللا  -وقَ قُُأَ ُول نفول  ,واسو وَ ُول قِو
َل عص

وقُفز ُل عر

وانسكَ

وقوَ

في القِو الطمأنْك والثق والُقْنإ

(يا أ ُا الكَي َرا المْمكْن عِ الق ال)ذ ذ
َرضُ وه لوَوه وعَو هللا ُف

وإن قل عَْه وُثر أعَاؤه وأعَا هللا َولُ إ

كن يكن مكم عشرون صاِرون يَِْوا مئ ْن وإن يكن مكم مئ يَِْوا ألفاَ من الن ن َفروا ذ ذ
فأما قوِْل هنا ال فاوَ فُو قوِْل مفاجي عجْ

ذ ولمكِ صاْ عمْقإ

(بأنُ قو( ال يفقُون)ذ ذ

ِ
الكَِ ُّي ََ هِر ِ
ُُّا َّ
ْن َعَِ
ا اْل ُم ْْ ِمك َ
َيا أَ َ
أَْلفواَ ِمون َّال ِون ن ََُفوروْا ِبوأََّنُ َقوو( الَّ
هَ
َ ُ
ُْ ْ
صاِ َرة َي ِِْْ َُوْا ِمَئ َْْ ِن َوإِن َي ُمن هِم ُ
كم ْ
َ
فما صِ الفقِ بالِْ

اْل ِق َ ِ
وال ِكن َي ُمون هِم ُ ِ ن
وكم هِمَئو َي ِِْْ َُووْا
صواِ ُرو َن َي ِِْْ َُووْا ِمَئ َ ْوْ ِن َوإِن َي ُمون هِم ُ
وكم ْ ع ْش ُورو َ َ
وكم ْ َو َعِِو أ َّ
وكم هِمَئو
ض ْووفاَ َفوِّللان َي ُمون هِم ُ
َن ِي ُ
للاُ َع ُ
وُك ْ َ
َيْفَق ُُوو َن( َ ) 65
وم ه
اآلن َخَّف َ
َ
أَْلم يَِِْوْا أَْلَفْ ِن ِبِّللا َْ ِن ِ
الصاِ ِر َن( ) 66
للاُ َم َع َّ
للا َو ه
ه
ْ
َْ ُ

في ظاهر األمر

ولمكُا صِ َقُقُ

وصِ قو ذ ذ كن الفئو المْمكو كنموا قم واد بأنُوا

قووور ير قُووا وقفقووِ مكُجُووا وقووَري َقُق و وجوْهووا وَقُق و
الوَوْيو

را ُووا ذ ذ كنُووا قفقووِ َقُق و األلوةُ و وَقُق و

ف فقوِ أن األلوةُو ال ِوَ أن قكفورْ وقسو وِي وأن الوَوْيو يجو

أن قموون هلل وَوََ ِوال قور ك ذ وقفقوِ

أنُوا هوي  -األمو المسوِم  -المُ َيو ُِوَ هللا المكطِقو فوي األرا بوّللاَن هللا إلخوراو الكوا

مون عطواْة اليطواْ

كلو عطوواْة هللا وَووََ وأنُووا هووي المسو خِف عوون هللا فووي األرا ; الممككو فُْووا ال ل سو وِي هووي قسو مع ولموون

ل وِوي ُِمو هللا وقجاهووَ فووي سوَْل هللا
ممِم هللا ال ي ققو( عِ الوَل ِْن الكا

ول وموور األرا بووالُق وقُكو ِوْن الكووا
ذ ذ وُل َلك فقِ يسك

بالقسووَ وققووُ فووي األرا

في قِوو الوصوط المسوِم الكوور والثقو والقووة

والُقْن و َفع ُِا كل الجُاْ فوي سوَْل هللا فوي قووة وفوي يمأنْكو لِوا,طو ق واعم القووة ذ ِْكموا أعوَاؤها قوو( ال

يفقُوون)ذ قِووُُ مِْقو

وُصواِره مطموسو ; وقووقُ ُِِْو عواجزة مُموا قمون م فوقو ظواهرة ذ كنُوا قووة مكقطوو

موزول عن األصل المَْر
وهونَ الكسووط ذ ذ واَوَ لوشورة ذ ذ هووي األصوول فووي مْوزان القووو ِووْن الموْمكْن الوون ن يفقُوون والمووافر ن الوون ن ال

يفقُون ذ ذ وَ

في أضوم َاالَ المسِمْن الصاِر ن فّللان هنَ الكسط هيإواََ الفكْنإ
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اآلن خفم هللا عكم وعِ أن يُك ضوفاَ فّللان يكن مكم مئ صاِرة يَِْوا مئ ْن وإن يكن مكم ألم يَِْووا ألفوْن
بّللاَن هللا وهللا مع الصاِر ن ذ ذ

وقَ فُ بور المفسر ن والفقُا أن هنَ اآلياَ ق

من أم اَر لِن ن آمكووا أال يفور الواَوَ موكُ مون عشورة فوي َالو

القوووة وأال يفوور الواَووَ موون افكووْن فووي َال و ال وووم ذ ذ وهكوواي خالفوواَ فرعُ و ُثْ ورة ال نووَخل نُوون فُْووا ذ ذ
فالراج عكَنا أن اآلياَ كنما ق

من َقُق في ققوَ ر قووة الموْمكْن فوي مواجُو عوَوه فوي مْوزان هللا وهوو الُوق

وأنُا قور ف لِموْمكْن ُِونَ الُقُقو ل طموئن قِووُُ

وقثَو

أقوَامُ

ولُسو

وهللا أعِ بما ر َ ذ
الَر الثال إ 71 - 67الو ا

أَكاموَا قشور يُ  -يُموا نورج -

في أسر َِر

ومون ال ُور ر عِو الق وال ك قول السوُا كلو ُِوان َكو األسور  -بمكاسوط قصور الرسوول [
في أسور ِوَر  -وإلو الُوَ

] والمسوِمْن

كلو هوْال األسور وقوررَُْ فوي اإليموان وموا و ار َ مون َسون الوووا عموا فواقُ

وعما لُقُ من الخسارة في الموقو إ
(موا ُوان لكَوي أن يكوون لوِ أسور َ و
َكُ ذ لوال ُ ا

وثخن فوي األرا قر وَون عورا الوَنُا وهللا ر وَ اآلخورة  ,وهللا عز ووز

من هللا سَق لمسك يُما أخنق عنا

رفور رَُ )ذ

ال يْطوَا واققووا هللا كن هللا
عظُ ذ فمِوا مما ركم َال َ

(يا أ ُا الكَي قل لمن في أ وَيك مون األسور إكن يوِو هللا فوي قِووُك خْو اَر وْقم خْو اَر مموا أخون موكم و ْفور لمو
وهللا رفور رَُ ذ وإن ر َوا خُان ك فقَ خانوا هللا من قَل فأمكن مكُ

وهللا عُِ َكُ )ذ ذ

قال اِن كسُا  -وهو يقص أخطار الْزوة -إ" فِما وضع القو( أ َ ُ يأسورون ورسوول هللا [
وسوووَ ِوون مووواَ قوواِ عِ و بووا

يُرسووون رسووول هللا [

المراةُ لما يصكع الكا

الووور ع الوون يُووِ رسووول هللا [

] يخووافون عُِووِ ُ ورة الوووَو

] م وقووَُا السووُف فووي نفوور موون األنصووار

رسووول هللا [

] يُمووا َُوور لووي فووي وجووِ سوووَ

,

َس َور ََ َّو
موا َوان لِكَِ
وي أَن َي ُموو َن َل ُوِ أ ْ
َ َ َ َ ه
)َّ(67لوالَ ُِ ا ِمن ِ
ْ َ هَ ه
للا َسََ َق َل َم َّس ُك ْ
فقوال لوِ رسوول هللا [

و أر

] فوي الوور ع

ِ
ُوثْ ِخ َن ِفوي األ َْر ِ
للاُ َع ِز وز ََ ِموُ
للاُ ُ ِر ُوَ اآلخ َورَة َو ه
ا ال ُّوَ ْنَُا َو ه
ا قُِر ُوَو َن َع َور َ
ِ
َخ ْنقُ ْ َع َنا َع ِظُ ( ) 68
ُما أ َ
يَ

]إ" وهللا لمأنوك يوا سووَ قمورَ مايصوكع القوو( " قوال:أجول وهللا يوا رسوول هللا ُانو

وقو أوقوُا هللا بأهل الشري فمان اإلفخان في الق ل أَ

كلي من اس طقا الرجال "
ه
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أول

عون عمور رضوي هللا عوكُ  -قالإلموا ُوان ومئون ال قووا فُوز( هللا

ورو اإلما( أَمَ  -بّللاسكاَْ  -عن اِن عطا

] أبوا بكور وعمور وعُِوَا ذ
المشرُْن فق ل مكُ سطوون رجالَ وأسر مكُ سطوون رجالَ  ,واس شار رسوول هللا [
فقال أِو بكرإيا رسوول هللا هوْال ِكوو الوو والوشوْرة واإلخووان وإنوي أر أن قأخون موكُ الفَيو يُكوون موا أخونناَ

موكُ قووة لكوا عِو المفوار وعسو أن ُوَ ُ هللا يُكونووا لكوا ع وََا ذ فقوال رسوول هللا [
الخطووا

" ]:موا قور يوا اِون

" قووال قِو إوهللا مووا أر أر أِووي بكوور ولمكووي أر أن قمككووي موون فووالن  -قر و

عكقوِ وقمكون عُِواَ مون عقْول [ اِون أِوي يالو

] يُ ور عكقوِ وقمكون َموزة مون فوالن أخُوِ يُ ور عكقوِ

َ و يوِو هللا أن لوُل فوي قِوُكوا هوواْة لِمشورُْن هوْال صوكاْ َه وأِمو ُ وقواْقُ
]  -موا قوال أِوو بكور ولو ُوو موا قِو
الكَوي [

لوموور  -فأضوور

ذ ذ فُوو رسوول هللا [ -

وأخون موكُ الفوَا ذ ذ فِموا ُوان مون الْوَ  -قوال عمور  -فْوَوَ كلو
وصوواَطك

] وأِووي بكور وهمووا طكُوان ذ فقِ إمووا طكُووك أنو

فوّللان وجووََ بكووا بكْو

وإن لو أجووَ

]إ" لِون عورا عِو أصوُابك مون أخونه الفوَا ذ لقوَ عورا عِوي عونابك
قطاَْو لطكاِمموا قوال الكَوي [
ه
]  -وأنزل هللا عز وجلإ موا ُوان لكَوي أن يكوون لوِ أسور
أْن من هنَ الشجرة "  -لشجرة قر ط من الكَي [
َو

وثخن فوي األرا)كلو قولوِإ فمِووا مموا ركمو َووالالَ يْطاَ)فأَول لُو الْكواِ ذ ذ ذ ورواَ مسووِ وأِوو ْاوْ

وال رمن واِن جر ر واِن مرْو ِ من ير عن عكرم ِن عمار الُماني ذ
وقوال اإلموا( أَمَإَوَفكا عِوي ِون هاقو
الكوا

عون َمْوَ عون أنول  -رضوي هللا عكوِ  -قوال:اس شوار الكَوي [

فوي األسوار وو( ِوَر فقوالإ" كن هللا قوَ أمكوكم موكُ " فقوا( عمور ِون الخطوا
] فقوال ":يوا أ ُوا الكوا

أعكاقُ ذ فأعرا عكوِ الكَوي [

فقالإيوا رسوول هللا اضور

كن هللا قوَ أمكوكم موكُ وإنموا هو كخووانم بواألمل "

فقوا( عمور فقوال:يوا رسوول هللا اضور أعكواقُ ذ فوأعرا عكوِ الكَوي [

] فقوال لِكوا

مثول َلوك ذ فقوا( أِوو

بكور الصوَ ق رضوي هللا عكوِ فقالإيوا رسوول هللا نور أن قوفوو عوكُ وأن ققَول موكُ الفوَا ذ قالإفونه
رسوول هللا [

] موا ُوان يُوِ مون الْو

]

عون وجوِ

فوفوا عوكُ وقَول موكُ الفوَا ذ قوالإوأنزل هللا عوز وجولإ لوال ُ وا

مون

هللا سَق لمسك يُما أخنق عنا عظُ )ذ ذ
وقال األعمع عن عمر ِن مرة عن أِي عََْة عن عََ هللا قالإلما ُان و( ِوَر قوال رسوول هللا [
ما ققولون في األسار

]إ"

" فقال أِو بكرإيا رسوول هللا قوموك وأهِوك اسو طقُ واسو َُ لوول هللا أن وو عِوُْ

ذ ذ وقال عمرإيا رسوول هللا َونِوي وأخرجووي فقوَمُ فاضور أعكواقُ ذ ذ وقوال عَوَهللا ِون رواَو إيا رسوول هللا
] فِو ورْ عِوُْ قوْئَا
أن في واْ َثْر الُط ذ فأضر( الواْ عُِْ نا َار ف ألقُ يُِ فسك رسوول هللا [
ذ ف قا( فَخل ذ فقال نا إيأخون بقوول أِوي بكور ذ وقوال نا إيأخون بقوول عمور ذ وقوال نا إيأخون بقوول عَوَهللا ِون
رواَو ذ فو خورو عِوُْ رسوول هللا [
هللا لُشَْ قِو رجال يُِ َ

] فقوال ":كن هللا لِْوْن قِوو رجوال يُوِ َ و قموون ألوْن مون الِوَن وإن

قمون أقَ من الُجارة وإن مثِك يا أبوا بكور ُمثول كِراةُموُِوِ السوال( قوالإ فمون

قطوكي فّللانِ مكي ومن عصاني فّللانك رفوور رَوُ )وإن مثِوك يوا أبوا بكور ُمثول عُسو عُِوِ السوال( قوالإ كن قوونُِ
فّللانُ عطواْي وإن قْفور لُو فّللانوك أنو

الوز وز الُكوُ )ذ وإن مثِوك يوا عمور ُمثول موسو عُِوِ السوال( قوالإ رُكوا

ايمل عِ أمووالُ واقوَْ عِو قِووُُ فوال ْمكووا َ و

وروا الوونا

األلوُ )ذ وإن مثِوك يوا عمور ُمثول نوو عُِوِ
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السوال( قووالإ ر ال قوونر عِو األرا موون الموافر ن ْيووا اَر)ذ أنو عالو فووال وكفمن أَووَ مووكُ كال بفووَا أو ضورُ

عكق " ذ قال اِن مسووْإقِ إيا رسول هللا كال سُْل اِن ُِ وا فّللانوِ ونُر اإلسوال( فسوك
فما أر كي في و( أخو

رسوول هللا [

من أن ققع عِ ه َجارة من السما مكي فوي َلوك الْوو(  َ ,و قوال رسوول هللا [

كال سُْل ِن ُِ ا " ذ فأنزل هللا عز وجلإ موا َوان لكَوي أن يكوون لوِ أسور َ و
آخور اآليو ذ ذ ذ [ رواَ اإلموا( أَموَ وال رمون مون َوَ

]

]"

وثخن فوي األرا ذ ذ ذ)كلو

أِوي مواو و عون األعموع بوِ والُواَ فوي مسو َرُِ

وقال:صُُ اإلسكاْ ول يخرجاَ ] ذ
واإلفخوان المقصووْإال ق ْل َ و ق ووم قووُ المشورُْن وقشو َ قووُ المسوِمْن وهونا موا َوان كطْوي قَول أن

يكون لِكَي والمسِمْن أسر يس طقونُ و طِقونُ بالفَي ُما ََ في َِر ذ فواق
لقَ َان

هللا المسِمْن يُِ ذ

رزوة َِر هي المورُ األول ِْن المسِمْن والمشورُْن ذ وُوان المسوِمون موا ازلوون قِو والمشورُون موا

زالون ُثرة ذ وُان نقص عَْ المُوارُْن مون المشورُْن مموا يكسور قووُ ُ و ونل َُر وا ه و وجوزه عون موواوْة

المرة عِ المسِمْن ذ وُان هنا هَفاَ ََْ اَر ال يوَلِ المال الن يأخنونِ مُما يكونوا فق ار ذ
وُان هكالك موك آخر راْ ققر رَ في الكفو

وقثَْ ِ في القِو ذ ذ َلك هو الموك المَْور الون عَور عكوِ عمور

رضي هللا عكِ في صرام ونصاع وهو يقولإ" وَ

يوِ هللا أن لُل في قِوُكا هواْة لِمشرُْن " ذ ذ

لُن ن السََْن الطارد ن نُس

 -وهللا أعِو  -أن هللا  -سوطُانِ ُ -ورَ لِمسوِمْن أن يأخونوا األسور وو( ِوَر وأن

يفاْوه بمال ذ ولُنَ الظرو

 -قوال

الواقيُ ال ي ُان واجُُا الكص  -وهو واجُُا ُِما قموررَ هونَ الظورو

هللا قوال إ
(ما ُان لكَي أن يكون لِ أسر َ

ثخن في األرا)ذ ذ

عرا القرآن بالمسِمْن الن ن قَِوا الفَا في أسر المورُ األول إ
"ولنلك ه
(قر َون عرا الَنُا)ذ ذ
أ :فأخنقموه أسر َِل أن قق ِوه

وقَِ فُْ الفَا وأيِق موه

(وهللا ر َ اآلخرة)ذ ذ
والمسِمون عُِْ أن ر َوا ما ر َ هللا فُو خْر وأبق ذ واآلخرة قق

ي ال جرْ من كراْة عرا الَنُا

(وهللا عز ز َكُ )ذ ذ
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قووَر لم و الكصوور وأقووَرُ عُِووِ لُكمو ر ووَها موون قطووع ْاِوور المووافر ن لُُق الُووق و ططوول الطايوول ولووو ُ ورَ

المجرمون)ذ
(لوال ُ ا

من هللا سَق لمسك يُما أخنق عنا

عظُ )ذ ذ

ِ
وي ُقول هلِمون ِفوي أَ ِوَ ُ ِ
ِ
ِ
يِهْطواَ واقَُّقووْا ه ِ
ُُّوا َّ
َس َور ِكن
الكَِ ُّ
ْ
للا َرُفوور َّرَوُ َ )69يوا أَ َ
للا ك َّن ه َ
َ
يك هم َون األ ْ
َف ُمُِووْا م َّموا َرك ْمو ُ ْ ََوالَالَ َ َ
َ
ِ
يوَِ ِ ِ
ِك َخْ اَر ِْق ُم َخْ اَر ِم َّما أ ِ
للاُ َرُفور َّر َُِ )70
ُخ َن ِم ُ
كم ْ َوَ ْْف ْر َل ُم ْ َو ه
َْ ه
للاُ في ُقُِوُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ه

ولقَ سَق ق ا هللا بأن يْفر ألهل َِر ما يفوِون فوقواه سوَق ق واِِ فوُْ موا َوان يسو ُقِ أخونه الفوَا مون
الونا

الوظُ

مُرمو

ال لُو  -ومكُوا هونَ الفَيو ال وي عوقَووا فُْوا  -وُانو
ف داْه هللا ف الَ ومك فجول ركاِ الُر َوال َ
في الَياناَ قَُِ عِ أقطا الرسل  -منُ َار كياه ِ قو هللا وهوو ونُر لُو رَم وِ ومْفرقوِ ل ووادن مشواعره
قجاَ رُُ

فال قْره المْفرة والرَم

وال قكسُْ ال قو وال ُرو والمخاف إ

ال يْطَا واققوا هللا كن هللا رفور رَُ )ذ ذ
(فمِوا مما ركم َال َ
ف ِمل قِو األسور لمسو قُْوي فُْوا الرجوا

موون الماضووي وُُُوواة أَوور( ممووا ُووانوا يُووِ وُكسو

وقطِوق فُْوا األمول وقشوُع فُْوا الكوور  ,وقوِقُوا بمسو قَل خْور
أرجو

ممووا فقووَوا موون مووال وْيووار ذ وُوووَ َلووك ُِووِ بووالمْفرة

والرَم من هللاإ
(يا أ ُا الكَي قل لمن في أ َيك من األسر إكن يوِ هللا في قِوُك خْ اَر ْقم خْو اَر مموا أخون موكم

و ْفور لمو

وهللا رفور رَُ )ذ ذ

هنا الخْر ُِِ موِق بأن قصِ قِوُُ ف فو

لكوور اإليموان يوُوِ هللا أن فُْوا خْو اَر  . .والخْور هوو اإليموان َ و

موا يُ واو كلو َُور وقكصوُص ذ الخْور مُور الخْور والون
مكِ و قو( عُِِ ذ

ال يسوم قوي موا خْو اَر كال أن يسو مَ مكوِ و كَثوق

كن اإلسوال( كنموا يسو طقي األسور لَيوِ لوِْمل فوي قِووُُ مكوامن الخْور والرجوا والصوال  ,ولْووق ,فوي فطورقُ
ال ُموا ُانو
أجُزة االس قطال وال ِقي وال أفر واالس جاب لَُِ ذ ال لُسو نلُ ان قاموَا وال لُسوخره اسو ْال َ
ف وَاَ الرومان وُما ق جِ ف وَاَ األجكا

واألقوا(
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ق جوِ

عوون الزهوور عوون جماعو سووماه قالإبوثو

قوور ع فووي فووَا أسوراه

ففووَ ُوول قووو( أسووْره بمووا رضووا ذ وقووال

]إ" هللا أعِو بّللاسوالمك فوّللان قمون ُموا ققوول فوّللان هللا

اليطا إيوا رسوول هللا قوَ ُكو مسوِمَا فقوال رسوول هللا [
يجز وك وأموا ظواهري فقوَ ُوان عِْكوا فاف وَ نفسوك واِكوي أخُوك نوفول ِون الُوار اِون عَوَ المطِو
أِي يال

وعقْول ِون

ِن عََ المطِ  ,وَُِفك ع ط ِن عمرو أخي ِكوي الُوار ِون فُور "إقوال "إموا َاي عكوَ يوا رسوول

هللا ! "قوالإ" فوأ ن الموال الون ْفك وِ أنو
لَكي الف ل وعََهللا وقث

" ذ قوالإ" وهللا يوا رسوول هللا كنوي ألعِو أنوك رسوول هللا ذ كن هونا لشوي موا عِموِ أَوَ

رْر ورْر أ( الف ل ذ فاَس
رسوول هللا [

وأ( الف ول قِو

لُواإكن أصوَ

فوي سوفر هونا فُونا الموال الون ْفك وِ

لوي يوا رسوول هللا موا أصوَ مكوي  -عشور ن أوُ,و مون موال ُوان مووي"  -فقوال

" ]:ال ذ َاي قوي أعطانوا هللا قووال مكوك " ذ ففوَ نفسوِ وُكوي أخو وِ وَُِفوِ ذ فوأنزل هللا عوز

وجلإ يا أ ُا الكَي قل لمن في أ َيك من األسر كن يوِ هللا في قِووُك خْو َار وْقم خْو َار مموا أخون موكم

لمو

و ْفور

وهللا رفوور رَوُ )ذ ذ قوال اليطوا :فأعطواني هللا مكوان الوشور ن األوُ,و فوي اإلسوال( عشور ن عَوََا ُُِو فووي

ََ مال ي ر بِ مع ما أرجو من مْفرة هللا عز وجل ذ
وفي الوق

الن يف

هللا لألسار نافنة الرجا المشر الرَُ

يُنره خُان الرسوول [

] ُموا خوانوا هللا مون

قَل فالقوا هنا المصْرإ
( وإن ر َوا خُان ك فقَ خانوا هللا من قَل فأمكن مكُ

وهللا عُِ َكُ )ذ ذ

ِ
ِ
ِ
للاُ َعُِِ ََ ِمُ
َم َم َن م ْك ُُ ْ َو ه
َوإِن ُ ِر َُوْا خَُ َان َ َك َفَق َْ َخ ُانوْا ه َ
للا من َقَْ ُل َفأ ْ
لقَ خانوا هللا فأقرُوا بِ رْرَ ول يفرْوَ سطُانِ بالرُوُُ
أراْوا خُان رسولِ [

)71

وهوو قوَ أخون الوُوَ عِو فطورقُ فخوانوا عُوََ ذ فوّللان

] وه أسر في َيِ فِْنُروا عا,ط خُان ُ األول ال ي أوقوو ُ فوي األسور ومككو

مكُ رسول هللا وأولُا َ  . .وهللا عُِ )بسراِره َكُ )في كيقا الوقا

ُِ إ

(وهللا عُِ َكُ )ذ ذ
قووال القريَووي فووي ال فسووْر قووال اِوون الورُيإلمووا أسوور موون أسوور موون المشوورُْن قمِو قووو( مووكُ باإلسووال( ول و

يم ووا يُووِ عز م و

وال اع رف ووا بووِ اع ارف وَا جادم وَا ذ و شووطِ أنُ و

أراْوا أن يقرُ ووا موون المسووِمْن وال طوووَوا موون

المشرُْن  -قال عِماؤناإكن قمِ المافر باإليمان في قِطِ وُِسانِ ول يمر يُِ عز م لو يكون مْمكوَا ذ وإَا وجوَ

مثول َلووك موون الموْمن ُووان ُواف َار ذ كال مووا ُوان موون الوسوسو ال وي ال يقووَر عِو ْفوُووا فوّللان هللا قوَ عفووا عكُووا
] الُقُقو فقووالإ وإن ر وَوا خُان ووك ).أ كن ُوان هوونا القوول موكُ خُانو
وأسوقطُا ذ وقووَ ِوْن هللا لرسووولِ [

This file was downloaded from QuranicThought.com

ومك اَر فقَ خانوا هللا من قَل)بكفره ومكره بك وق الُ لك ذ وإن ُوان هونا القوول موكُ خْو اَر و وِموِ هللا يُقَول
مكُ َلك و ووضُ خْ اَر مما خرو عكُ إو ْفر لُ ما ققَ( من ُفره وخُان ُ ومكره ذ

الَر الرابعإ 75 - 72قواعَ في عالق المج مع اإلسالمي مع المج مواَ األخر
وقخ السورة مووِ َُِوان يَُوو الوالقواَ فوي المج موع المسوِ  ,ويَُوو الوالقواَ ِْكوِ

وأخْ َار يخ هنا الَر

وُُان األَكا( المكظم لُنَ الوالقواَ وقِوك ومكوِ ق َوْن يَُوو المج موع المسوِ َاقوِ

وُْن المج مواَ األخر

والقاعووَة ال ووي كطِووق مكُ وا وال ووي يقووو( عُِْووا ُوونلك ذ ذ كنُووا لُس و
عالقواَ الجوكل  ,وال عالقواَ ال وار
ولُس

هي الويكُ

هي القومُ

وال عالقواَ الِْو
ولُس

عالقوواَ الووَ( وال عالقوواَ األرا وال

وال عالقواَ االق صواْ ذ ذ لُسو

هوي الق اربو  ,ولُسو

هي المصال االق صاْي ذ ذ كنما هي عالق الوقْوَة وعالقو القُواْة

وعالقو ال كظووُ الُرُووي ذ ذ فالوون ن آمك ووا وهوواجروا كلو ْار الُج ورة واإلسووال( م جوورْ ن موون ُوول مووا يمسووكُ

بأرضوُ وْيواره وقوومُ ومصوالُُ  ,وجاهوَوا بوأموالُ وأنفسوُ فوي سوَْل هللا والون ن آووهو ونصوروه وْانووا
موُو لوقْوَقُ وُ,واْقُ فوي قجموع َرُوي واَوَ أولئوك بو وُ أولُوا بوور ذ ذ والون ن آمكووا ولو ُواجروا لوُل
ِْكُ وُْن المج مع المسِ والي

ألنُ ل

جرْوا بوَ لِوقَْة  ,ول َ كوا بوَ لِقُاْة ولو ِ زمووا بووَ ِ وُِمواَ

ال جموع الُرُوي الواَوَ  . .وفوي ْاخول هونا ال جموع الُرُوي الواَوَ قو َور ق اربو الوَ( أولو فوي المْو ار ورْورَ ذ ذ
والن ن َفروا بو ُ أولُا بور ُونلك ذ ذ هونَ هوي الخطوو الرُِسوُ فوي الوالقواَ واالرقطايواَ َ ,موا قصوورها
هنَ الكصو

الُاسم إ

كن الن ن آمكوا وهاجروا وجاهَوا بأموالُ وأنفسُ في سوَْل هللا والون ن آووا ونصوروا أولئوك بو وُ أولُوا بوور ذ
والن ن آمكوا ول ُاجروا ما لم مون وال و ُ مون قوي َ و

ُواجروا ذ وإن اس كصوروُ ذ ذ فوي الوَ ن ذ ذ فوِوُك

الكصور  -كال عِو قوو( ِْوكم وُْوكُ مْثوا  -وهللا بموا قومِوون بصوْر ذ والون ن ُفوروا بو وُ أولُوا بوورإكال

قفوِووَ قمون ف كو فووي األرا وفسواْ َُْوور ذ ذ والوون ن آمكووا وهوواجروا وجاهووَوا فوي سووَْل هللا والوون ن آووا ونصووروا
أولئوك هو المْمكوون َقواَ لُو مْفورة ورد ُور ذ والون ن آمكووا مون بووَ وهواجروا وجاهوَوا موكو فأولئوك موكم ذ
وأولو األرَا( بو ُ أول ِطور في َ ا هللا كن هللا بكل قي عُِ ذ ذ

والواليو ِوْن المسوِمْن فوي كبوان نشوأة المج موع المسوِ كلو
نصورة وأخووة قامو

ِوَر بقْو

مقوا( عالقواَ الوَ( والكسو

وو( ِوَر ُانو

واليو قووار وقمافول فوي الَياقوواليو

والق اربو ذ ذ َ و كَا وجوََ الَولو ومكون هللا لُوا ِْوو( الفرقوان فوي

الواليو والكصورة ورْ هللا المْو ار وال مافول فوي الوَياَ كلو ق اربو الوَ( ْاخول المج موع المسوِ ذ ذ فأموا

الُجرة ال ي يشْر كلُْوا الوكص و جوُِوا قوريَا ل ِوك الواليو  -الوامو والخاصو  -فُوي الُجورة مون ْار الشوري كلو
ْار اإلسووال(  -لموون اس و طا  -فأمووا الوون ن يمِمووون الُج ورة ول و ُوواجروا اس مسوواَاَ بمصووال أو ق اربوواَ مووع
المشرُْن فُْال لُل ِْكُ وُْن المج مع المسِ واليو

ُموا ُوان الشوأن فوي جماعواَ مون األعو ار أسوِموا ولو

ُاجروا لمثل هنَ المالبساَ وُنلك بور أفراْ في مكو مون القواْر ن عِو الُجورة  . .وهوْال وأولئوك أوجو
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هللا

عِ المسِمْن نصره  -كن اس كصروه فوي الوَ ن خاصو  -عِو قور أال يكوون االع وَا عِوُْ مون قوو( ِْوكُ
وُْن المج مع المسِ عَُ ألن عُوْ المج مع المسِ وخط ِ الُرُُ أول بالرعاي
ونُسو

أن هوونَ الكصووو

قرُْطِ الو و

واألَكووا( قوَل ْاللو ُايُو عِو يَُوو المج مووع المسووِ واالع طوواراَ األساسووُ فووي

وُ,موِ األساسوُ ذ ولمون هونَ الَاللو ال ق

المج مع ال ار خُ

والقواعَ األساسُ ال ي انَثق مكُا وقا( عُِْا ومكُجِ الُرُي وال زاماقِإ

كن الوَعوة اإلسوالمُ  -عِو
كل اإلسال( بقُاْة موُ
قور ف الكا

و الوضوو الموافي كال َُِوان قوار خي عون نشوأة هونا

]  -كنموا قمثول الُِقو األخْورة فوي سِسوِ الوَعوة الطو ِو

وَ مُموَ رسوول هللا [

الرسل المرا( ذ ذ وهنَ الوَعوة عِو موَار ال وار الطشور ُانو

قسو َُ

بّللالُُ الواََ ورُُ الُق ; وقوََْه لرُُ وَََ ونَن رُوُُ الخِق ذ ذ ول يكن الكا

أمو اَر واَوَاَإهو
 -يُما عَا

أفراَْا موَوْة في ف راَ قصْرة  -كمرون مََأ األلوةُو و جُوَون وجووْ هللا الَ و
َقُقو رُُو الُووق أو يشوورُون مووع هللا آلُو أخر إكمووا فووي صووورة االع قوواْ واليطوواْة وإمووا فووي صووورة الُاَمُ و
واالقطووا

كنموا هو ُوانوا يخطئوون مورفو

وُالهمووا قووري ُوواآلخر يخوورو بووِ الكووا

كمرونِ كَا يال عُِْ األمَ و رقوَون كلو الجاهُِو

موون ْ وون هللا الوون ُووانوا يورفونووِ عِ و

ال وي أخورجُ مكُوا و وووْون كلو الشوري بوالِل مورة أخور

ذ ذ كما في االع قاْ واليطاْة وإما في االقطا والُاَمُ

وإما فُْا جمُوا ذ ذ

هونَ يَُوو الوَعوة كلو هللا عِو موَار ال وار الطشور ذ ذ كنُوا قس َُ
وإخ وراجُ موون عطوواْة اليطوواْ كل و عطوواْة هللا وَووََ

وققالْوَه
عِ

ووَ ُوول رسووول ف و

ب وّللاخراجُ

اإلسوال()ذ ذ كسوال( اليطواْ لور اليطواْ

موون سووِطان اليطوواْ وَوواَمْ ُ وق وراِوُ و,ووُمُ

كلو سوِطان هللا وَاَمْ وِ وقور و ِ وَوََ فوي ُول قوأن مون قوْون الُُواة ذ ذ وفوي هونا جوا اإلسووال(
] ُما جا عِ أ وَ الرسول المورا( قَِوِ ذ ذ جوا لْورْ الكوا

َ مُمَ [

يُج

َِِ الن يُ و الكا

كلو َاَمُو هللا َشوأن الموون

أن قمون السِط ال ي قكظ َُاقُ هي السِط ال ي قكظ وجوَْ فوال يشونوا هو

بموكُ وسوِطان وقوَِْر رْور الموكُ والسوِطان وال وَِْر الون يصور الموون ُِوِ ذ ِول الون يصور وجووْه هو

أنفسُ في رْر الجان اإلراْ من َُاقُ ذ فالكا
وصُ ُ ومرضُ

وَُاقُ وموقُ

مُكوموون بقووانْن فطر و مون صوكع هللا فوي نشوأقُ ونمووه

ُما ه مُكومون ُِنَ القوانْن في اج ماعُ وعواقو موا يُول ُِو ن ُجو

لُورُ ُ االخ ُار و َاقُوا وهو ال يمِموون قْْْور سوك هللا ُِو فوي هونا َِوِ ُموا أنُو ال يمِموون قْْْور سوك هللا
في القوانْن المونُ ال ي قُكو هونا الموون وقصورفِ ذ ذ ومون فو كطْوي أن ثوُووا كلو اإلسوال( فوي الجانو

مون َُواقُ ; يُجوِووا قور و هللا هوي الُاَمو فوي ُول قوأن مكشوْون هونَ الُُواة قكسوُقاَ ِوْن الجانو
َُاقُ والجان

الفطر

اإلراْ

اإلراْ فوي

وقكسُقاَ ِْن وجوْه ُِِ بشطر ِ هن ن وُْن الوجوْ الموني ذ ذ

ولمون الجاهُِو ال وي ققوو( عِو َاَمُو الطشور لِطشور والشونوَ ُِونا عون الوجووْ المووني ; وال صواْ( ِوْن موكُ
الجان

اإلراْ في َُاة اإلنسان والجان

هلل وَََ ذ وال ي واجُُا رسول هللا [

الفطور ذ ذ هونَ الجاهُِو ال وي واجُُوا ُول رسوول بالوَعوة كلو اإلسوال(

] َِعوقِ  . .هنَ الجاهُِ ل قمن م مثِ في "نظر " مجرْة ذ ِول رُموا
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أَُانواَ لو قموون لُووا "نظر و " عِو اإليووال

كنمووا ُانو

م مثِو ْاِمواَ فووي قجمووع َرُووي ذ م مثِو فووي مج مووع

خاضع لقُاْة هنا المج مع وخاضع ل صوراقِ وُ,مِ ومفاةُموِ ومشواعرَ وققالْوََ وعاْاقوِ وهوو مج موع ع وو

ِوْن أفوراَْ َلوك ال فاعول وال مامول وال كاسوق والووال وال وواون الو وو

الون يجوول هونا المج موع ُوري  -بوّللاراْة

واعُ أو رْر واعُ  -لِمُافظو عِو وجووَْ والوَفا عون ُُانوِ والق وا عِو عكاصور الخطور ال وي قُوَْ َلوك
الوجوْ وهنا المُان في أي صورة من صور ال َُ َ ذ
ومن أجل أن الجاهُِ ال ق مثل في "نظر " مجرْة ولمن ق مثل في قجمع َرُي عِو هونا الكُوو فوّللان مُاولو

كلْا هنَ الجاهُِ ورْ الكا كل هللا مرة أخر ال يجود  -وال يجوَ قوْئَا  -أن ق مثول فوي "نظر و " مجورْة ذ
فّللانُا َْكئن القمون مكافئ لِجاهُِ القاِم فوالَوالم مثِ في قجمع َرُي ع و ف الَ عِو أن قموون م فوقو

عُِْا َما هو المطِوو فوي َالو مُاولو كلْوا وجووْ قواِ بالفوول إلقامو وجووْ آخور يخالفوِ مخالفو أساسوُ فوي
يَُو وِ وفوي مكُجوِ وفوي ُُِاقوِ وجزُِاقوِ ذ ِول ال ِوَ لُونَ المُاولو الجَ وَة أن ق مثول فوي قجموع ع وو َرُوي

أقو في قواعََ الكظر وال كظُمُ

ال ذ
وفي روابطِ وعالقاقِ ووقاِجِ من َلك ال جمع الجاهِي القاِ فو َ

والقاعَة الكظر ال وي يقوو( عُِْوا اإلسوال(  -عِو موَار ال وار الطشور  -هوي قاعوَة":قوُاْة أن ال كلوِ كال هللا" ذ
أ كفوراْ هللا  -سوطُانِ  -باأللوةُو والرُوُُو والقوامو والسووِطان والُاَمُو ذ ذ كفوراَْ ُِوا اع قوواَْا فوي ال وومْر

وعطاْة في الشواِر  ,وقر و في واقع الُُاة ذ فشوُاْة أن ال كلوِ كال هللا ال قوجوَ فووال وال قو َور موجووْة قورعَا
كال في هنَ الصورة الم مامِ ال ي قوطُْا وجوَْا جَيَا َقُقَُا يقو( عُِِ اع طار قاُِِا مسِمَا أو رْر مسِ ذ ذ

وموكو ققر ور هونَ القاعوَة مون الكاَُو الكظر و ذ ذ أن قوووْ َُواة الطشور بجمِ ُوا كلو هللا  ,ال يق وون هو فوي أ
قوأن مون قوْونُا وال فوي أ جانو
لْ طووَ ذ ذ وَك هللا هنا يج

مون جوانَُوا مون عكوَ أنفسوُ ; ِول ال ِوَ لُو أن رجوووا كلو َكو هللا فُْوا

أن يورفوَ من مصَر واََ َُِْ كيواَ وهوو رسوول هللا ذ ذ وهونا مثول فوي قوطر

الشُاْة الثاني من رُن اإلسال( األولإ"قُاْة أن مُمَاَ رسول هللا" ذ
هنَ هي القاعَة الكظر و ال وي مثول فُْوا اإلسوال( و قوو( عُِْوا  -وهوي قكشو مكُجوَا َوامالَ لُُِواة َوْن قطَوق فوي
قْون الُُاة ُُِا

واجِ بِ المسِ ُل فر من فرو الُُاة الفرْي والجماعُ

في ْاخول ْار اإلسوال( وخارجُوا

في عالقاقِ بالمج مع المسِ وفي عالقاَ المج مع المسِ بالمج مواَ االخر ذ ذ
ولمون اإلسوال( ُ -موا قِكوا  -لو يكون يمِوك أن مثول فوي "نظر و " مجورْة لُو كقُوا مون يو كقُوا اع قواَْا و زاولُوا

عطاْة ف طق مو كقوها عِ هنا الكُو أفراَْا ضمن المُان الو و لِ جموع الُرُوي الجواهِي القواِ فووالَ ذ فوّللان
وجوووْه عِ و هوونا الكُووو  -مُمووا َثوور عووَْه  -ال يمكوون أن ووْْ كل و "وجوووْ فوِووي" ليسووال( ذ ألن األف وراْ
الو وو لِمج موع الجواهِي سوُظِون م وطر ن َ موَا لالسو جاب لمطالو

"المسِمْن نظر َا "الَاخِْن فوي ال رُْو
هونا المج موع الو وو ذ سوْ ُرُون يوعوَا أو ُرهوَا ِووعي أو بْْور وعوي لق وا الُاجواَ األساسوُ لُُواة هونا
المج مووع ال وورور لوجوووَْ وسووَْافوون عوون ُُانووِ وسووَْفوون الوواموول ال ووي قُووَْ وجوووَْ وُُانووِ ألن الموواِن
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الو وو يقوو( ُِونَ الوظواِم بكول أع واِِ سووا أراْوا أ( لو ر وَوا ذ ذ أ أن األفوراْ "المسوِمْن نظر واَ" سوُظِون

يقومووون" فوووال" ِ قو و المج مووع الجوواهِي الوون يومِووون "نظر ووا" إلدال ووِ وسووُظِون خاليووا َُ و فووي َُانووِ قمووََ

بوكاصر الطقا واالم َاْ وسُوطونِ ُفايواقُ وخَوراقُ ونشوايُ لُُُوا و قوو  ,وَلوك ِوَال مون أن قموون َورُ ُ
في اقجاَ ققو ر هنا المج مع الجاهِي إلقام المج مع اإلسالمي
ومن ف ل يكن َِ أن ق مثل القاعَة الكظر ليسال( [ أ الوقْوَة ] فوي قجموع ع وو َرُوي مكون الُِظو األولو
ذ ذ ل يكن َِ أن كشأ قجمع ع وو َرُوي آخور رْور ال جموع الجواهِي  ,مكفصول ومسو قل عون ال جموع الو وو

الُرُي الجاهِي الن يس َُ
فوي رسوول هللا [

اإلسال( كلْا َ  .وأن يكون مُوور هونا ال جموع الجَ وَ هوو القُواْة الجَ وَة الم مثِو

] ومون بووََ فوي ُول ُ,واْة كسوالمُ قسو َُ

رْ الكوا

كلو ألوةُو هللا وَوََ ورُوُْ وِ وقوام وِ

وَاَمْ وِ وسوِطانِ وقور و ِ  -وأن يخِوع ُول مون يشوَُ أن ال كلوِ كال هللا وأن مُموَا رسوول هللا وال َ مون ال جموع
الو و الُرُي الجاهِي  -أ ال جمع الن جا مكوِ  -ومون ُ,واْة َلوك ال جموع  -فوي أيو صوورة ُانو
َانو

فوي صوورة ُ,واْة ْ كُو  ,مون المُكو والسوَن والسوُرة والوورافْن ومون كلوُْ

واج ماعُ واق صاْي ُال ي ُان

سووا

أو فوي صوورة ُ,واْة سُاسوُ

لقر ع وأن يُصر وال َ في ال جموع الو وو الُرُوي اإلسوالمي الجَ وَ وفوي

ُ,اْقِ المسِم ذ
لو يكون ِوَ أن ُقوق هونا مكون الُِظو األولو لوَخول المسوِ فوي اإلسوال( ولكطقوِ بشوُاْة أن ال كلوِ كال هللا وأن
مُمووَا رسووول هللا ذ ألن وجوووْ المج مووع المسووِ ال ُقووق كال ُِوونا ذ ال ُقووق بمجوورْ ُ,ووا( القاعووَة الكظر و فووي

قِوو أفوراْ مُموا قَِو ُثورقُ

ال

مثِووون فووي قجموع ع ووو م كاسوق م ووواون لوِ وجوووْ َاقوي مسو قل يوموول

أع اؤَ عمالَ ع و اَ َ -أع ا الماِن الُي  -عِ قأصْل وجوَْ وقومُقِ وقوسُوِ وعِ الَفا عون َُانوِ
ضَ الووامول ال وي قُواج وجووَْ وُُانوِ ذ و ومِوون فوي هونا قُو

ُ,واْة مسو قِ عون ُ,واْة المج موع الجواهِي قوكظ

قُورُُ وقكسوقِ وقوجُوِ ل أصوْل وقومْوق وقوسوُع وجووْه اإلسوالمي  .ولمكافُو ومقاومو وإ ادلو الوجووْ اآلخور

الجاهِي ذ
وهكنا وجَ اإلسال( ذ ذ هكنا وجَ م مثال في قاعَة نظر مجمِ  -ولمكُا قامِ  -يقوو( عُِْوا فوي نفول الُِظو
قجموع ع وو َرُوي مسو قل مكفصول عون المج موع الجواهِي ومواجوِ لُونا المج موع ذ ذ ولو وجوَ قوَ فوي صوورة
"نظر " مجرْة عن هونا الوجووْ الفوِوي ذ ذ وهكونا يمكون أن وجوَ اإلسوال( مورة أخور ذ ذ وال سوَْل إلعواْة نشوأقِ
في ظل المج مع الجاهِي في أ دمان وفي أ مكان بْْر الفقِ ال رور لطَُو نشأقِ الو و الُرُُ .
وَْن نَري يَُو هنَ الكشأة وأسرارها الفطر

ونَري موُوا يَُوو هونا الوَ ن ويَُوو مكُجوِ الُرُوي -عِو موا

ِْكوا فوي مقَمو سوورة األنفوال فوي الجوز ال اسوع  -نوَري مووِ موَلوالَ هونَ الكصوو

واألَكوا( ال وي نواجُُوا فوي

خ وا( هونَ السوورة فوي قكظوُ المج موع المسوِ وقكظوُ عالقاقوِ موع الموْمكْن المُواجر ن المجاهوَ ن  -بططقواقُ -

والن ن آووا ونصروا وعالقاقِ مع الن ن آمكوا
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ْل ِ َّ ِ
ِك َّن َّال ِون ن آمكووْا وهواجروْا وجاهوَوْا ِبوأَموالِ ُِ وأ ُ ِ ِ
ص ُوروْا أ ُْوَلو ِوئ َك َب ْو ُ ُوُ ْ أ َْوِلَُوا َب ْوور
َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َنفس ِوُ ْ فوي َسوَِ ِ ه
َْ ْ َ
للا َوالون َن َآووْا َّوَن َ
ِ
َّ ِ
الكصور ِكالَّ
واجروْا وإِ ِن اس َكصور ُ ِ
اجروْا ما َل ُم ِمن و َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
وُ ْ فوي ال هوَ ِن َف َوَِ ْوُ ُم ُ َّ ْ ُ
الَ ُ همون َق ْوي ََ و ُ َُ ُ َ ْ َ ُ
ه َ
آم ُكوْا َوَل ْ ُ َُ ُ َ
َوالن َن َ
عَِ َقو( ِْك ُم وُْكُ ِمْثَا وللا ِبما قَومُِو َن ب ِ
صْر َ )72و َّالن َن ََُف ُوروْا َب ْو ُ ُوُ ْ أ َْولَُِوا َب ْوور ِكالَّ قَْف َوُِووَُ قَ ُمون ِف َْكو
َ
َ
ْ ََْ ْ َ ََْ ُ ه
َ هُ َ ْ َ
ِفي األ َْر ِ
ا َوَف َساْ َََِْر( ) 73
ْار اإلسوال( ال وي قُكمُوا قور و هللا وقوَِر أمرهوا القُواْة المسوِم

كلو

ولو

ك وموا كلو المج موع المسوِ الون

أصط يمِك ْا َار يقُ فُْا قر و هللا و ُقق فُْا وجوَْ المامل بوَما قُقق لِ وجووَْ فوي مكو نسوَُا بوالوال

لِقُاْة الجَ َة وال جمع في قجمع ع و َرُي مس قل ومكفصل عن المج مع الجاهِي ومواجِ لِ ُِنا الوجوْ

المس قل الممْز ذ

وجَ هْال األفراْ سوا فوي مكو

أو فوي األعو ار َوول المَ كو ذ يو كقوون الوقْوَة ولموكُ ال ك ومون لِمج موع

الن يقو( عِ هنَ الوقَْة وال َ كون فوال ْ كون َامِ لِقُاْة القاِم عُِِ ذ ذ

وهْال ل يو َروا أع ا في المج مع المسِ

ول يجوول هللا لُو واليو  -بكول أنووا الواليو  -موع هونا المج موع

ألنُ بالفول لُسوا من المج مع اإلسالمي ذ وفي هْال نزل هنا الُك إ
(والن ن آمكوا ول ُاجروا ما لم من وال ُ مون قوي َ و

ُواجروا ذ وإن اس كصوروُ فوي الوَ ن فوِوُك الكصور

كال عِ قو( ِْكم وُْكُ مْثا )ذ ذ
وهونا الُكو مكطقوي ومفُوو( موع يَُوو هونا الوَ ن  -ال وي أسوِفكا  -وموع مكُجوِ الُرُوي الوواقوي  .فُوْال األفوراْ
لُسووا أع وا فوي المج موع المسوِ
قرق

ومون فو ال قموون ِْوكُ وُْكوِ واليو ذ ذ ولمون هكواي رابطو الوقْوَة وهونَ ال

 -وََها  -عِ المج مع المسِ قطواَ قجاَ هْال األفراْ الُِو كال أن يو وَ عِوُْ فوي ْ وكُ

مووثالَ عوون عقْووَقُ ذ ف وّللاَا اس كصووروا المسووِمْن  -فووي ْار اإلسووال(  -فووي مثوول هوونا ُووان عِ و

يُف كووا

المسووِمْن أن

كصوروه فوي هونَ وَوَها ذ عِو قور أال يخول هونا بوُوَ مون عُووْ المسوِمْن موع موسوكر آخور ذ ولوو ُوان هونا

الموسوكر هووو المو ووَ عِو أولئوك األفوراْ فووي ْ ووكُ وعقْووَقُ ! َلووك أن األصول هووو مصووُِ المج مووع المسووِ
وخط وِ الُرُُو وموا رقو

عُِْوا مون قووامالَ وعقووْ ذ فُونَ لُوا الرعايو أوالَ َ و قجواَ االع وَا عِو عقْوَة

أولئك الن ن آمكوا  ,ولمكُ ل ك موا لِوجوْ الفوِي لُنا الَ ن الم مثل في ال جمع اإلسالمي ذ ذ

. .وهنا يوطْكا مَ األهمُ ال ي يوِقُا هنا الَ ن عِ ال كظُ الُرُي الن يمثل وجوَْ الُقُقي ذ ذ
وال وقْ عِ هنا الُك إ
(وهللا بما قومِون بصْر)ذ ذ
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فمل عمِم قُ

بصرَ  -سطُانِ  -ر مَاخِِ ومخارجِ ومقَماقِ ون اِجِ وُواعثِ وآفارَ .

وُموا أن المج موع المسوِ مج موع ع وو َرُوي م كاسوق م مافول م وواون جموع فوي وال واَوَ  ,فمونلك المج موع
الجاهِيإ
(والن ن ُفروا بو ُ أولُا بور)ذ ذ
كن األموور بطَُو ُوا ُونلك ُ -موا أسوِفكا ذ كن المج موع الجواهِي ال ُوري ُوأفراْ كنموا ُوري ُكواِن ع وو

قكووَفع أع وواؤَ بطَُوو وجوووَْ وقمو كووِ لِووَفا الووناقي عوون وجوووَْ وُُانووِ ذ فُ و بو ووُ أولُووا بووور يطو وَا

وَكموَا ذ ذ ومون فو ال يمِوك اإلسوال( أن وواجُُ كال فوي صوورة مج موع آخور لوِ َاَ الخصواِص ولمون َِرجو

أعمق وأم ن وأقو ذ فأما كَا ل واجُُ بمج مع والؤَ بو ِ لطور فس قع الف ك ألفراَْ من المج موع الجواهِي
-ألنُ ال يمِمون مواجُ المج موع الجواهِي الم مافول أفوراْاَ  -وققوع الف كو فوي األرا عامو بِْطو الجاهُِو عِو

اإلسال( بوَ وجوَْ ذ و قع الفساْ في األرا بطعُان الجاهُِ عِ اإلسوال( ويعُوان ألوةُو اليطواْ عِو ألوةُو
هللا ووقو الكا

عَََْا لِيطاْ مرة أخر ذ وهو أفسَ الفساْإ

ْل ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ص ُوروْا أُوَلو ِوئ َك ُهو ُ اْل ُم ْْ ِم ُكوو َن ََهقوَا َّل ُُو َّم ْْ ِف َورة َوِرْد ََ ِور
اه ُوَوْا فوي َسوَِ ِ ه
واج ُروْا َو َج َ
آم ُكووْا َو َه َ
للا َوالون َن َآووْا َّوَن َ
َوالون َن َ
)74
(كال قفوِوَ قمن ف ك في األرا وفساْ َُْر)ذ ذ
وال يكون بوَ هنا الكن ر نن ر وال بووَ هونا ال ُون ر قُون ر ذ ذ والمسوِمون الون ن ال يقُموون وجووْه عِو أسوا
ال جموع الو وو الُرُووي َ الووال الواَوَ والقُوواْة الواَوَة ,

ُمِوون أمووا( هللا  -فوو موا ُمِووون فوي َُوواقُ

َاقُا  -قطو قِك الف ك في األرا  ,وقطو هنا الفساْ المَْر ذ
ف يووْ السُا القرآني لُقرر أن اإليمان الُق كنما مثل في هنَ الصورةإ
(والن ن آمكوا وهاجروا وجاهَوا في سَْل هللا والن ن آووا ونصروا أولئوك هو المْمكوون َقواَ لُو مْفورة ورد ُور )ذ
ذ

أولئووك ه و المْمكووون َق وَا ذ ذ فُوونَ هووي الصووورة الُقُقُ و ال ووي مثوول فُْووا اإليمووان ذ  .هوونَ هووي صووورة الكشووأة
الُقُقُ والوجوْ الُقُقي لُنا الَ ن ذ ذ كنوِ ال وجوَ َقُقو بمجورْ كعوالن القاعوَة الكظر و

وال َ

وال بمجورْ اع كاقُوا

بمجرْ القُا( بالشواِر ال وََي فُْا ذ ذ كن هنا الَ ن مكُ َُواة ال مثول فوي وجووْ فوِوي كال كَا قمثول
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فوي قجموع َرُوي ذ ذ أموا وجووَْ فوي صوورة عقْوَة فُوو وجووْ َكموي ال يصوط [ َقواَ ] كال َوْن مثول فوي قِوك
الصورة الُرُُ الواقيُ ذ ذ

وهوْال المْمكووون َقواَ لُو مْفورة ورد ُوور ذ ذ والوورد وونُر هكووا بمكاسوط الجُوواْ واإلنفووا

واإل ووا والكصورة

وقمالُف هنا ُِِ ذ ذ وفوقِ المْفرة وهي من الرد المر ِ .ل هي أَر( الرد المر ذ

فو

ُِووق بالططقو األولو موون المُوواجر ن المجاهووَ ن ُوول موون ُوواجر بوووَ َلووك و جاهووَ  -وإن َانو

ْرج ُ ُما ققرر الكصو

لِسووابقْن

القرآنُ األخر  -كنما هنا كلُا في الوال والو و في المج مع اإلسالميإ

(والن ن آمكوا من بوَ وهاجروا وجاهَوا موك فأولئك مكم )ذ ذ
ولقووَ ظوول قوور الُج ورة قاِم وَا َ و ف و
مج مووِ ذ فوال هجورة بووَ الفو

َووْن ْان و

مك و

أرا الووور ليسووال( ولقُاْقووِ

ولمون جُواْ وعمول ذ ُموا قوال رسوول هللا [

وان و ظ

الك وا

فووي

] رْور أن َلوك كنموا ُوان فوي جولو

اإلسال( األول ال ي َك فُْا األرا ألفا وماِ ي عا( ققر طَا لو كقطوع فُْوا َكو قور و اإلسوال( وُ,وا( القُواْة
المسِم عِو قور و هللا وسوِطانِ ذ ذ فأموا الْوو( وقوَ عواَْ األرا كلو الجاهُِو وارقفوع َكو هللا  -سوطُانِ -
عون َُواة الكوا

فوي األرا وعواَْ الُاَمُو كلو الطواروَ فوي األرا ُُِوا وْخول الكوا

فوي عطواْة اليطواْ

بوَ كَ أخورجُ اإلسوال( مكُوا ذ ذ اآلن قَوَأ جولو جَ وَة أخور ليسوال( ُ -الجولو األولو  -قأخون  -فوي ال كظوُ
َ

ُ -ل أَكامُا المرَُِ

قك ُي كل كقام ْار كسال( وهجرة ف قم َ ظوالل اإلسوال( مورة أخور  -بوّللاَن هللا

 فال قووْ هجرة ولمن جُاْ وعمل ُما ََولقوَ َانو

في الجول األول ذ ذ

لف ورة الَكوا األولو لِوجووْ اإلسوالمي أَكامُوا الخاصو

وقمالُفُوا الخاصو  . .قوا( الووال فوي الوقْوَة

مقوا( الووال فوي الوَ( فوي ُول صوورَ وأقوكالِ وفوي َول ال زاماقوِ ومق

وُاقِ ذ بموا فوي َلوك اإلر وال مافول فوي

الَياَ والمْوار( ذ ذ فِموا أن اسو قر الوجووْ اإلسوالمي ِْوو( الفرقوان فوي ِوَر عوَل

الالدم لومُِ الَكا األول

أَكوا( قِوك الف ورة االسو ثكاُِ

المواجُ ل مالُفُا االس ثكاُِ ذ وُان من هنَ ال ووَ الَ عووْة ال ووار وال مافول فوي

الَياَ ورْرها كل القراب  -ولمكِ في كيار المج مع المسِ في ْار اإلسال(إ
وأولو األرَا( بو ُ أول ِطور في ُ ا

َّ ِ
آم ُكوْا ِمن
َوالن َن َ
ِب ُك ِهل َقي َعُِِ
ْ

هللا ذ ذ

كم وأُولُووْا األَرَوا ِ( بو وُ أَوَلو ِ وطور ِفوي ُِ وا ِ ِ
ِ ِ
للا
َ
ه
اج ُروْا َو َج َ
َْ
للا ِك َّن ه َ
َب ْو َُ َو َه َ
ْ َ َْ ُ ُْ ْ
اه َُوْا َم َو ُم ْ َفأ ُْوَلوئ َك م ُ ْ َ ْ
)75
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فوال بوأ

بووَ اسو قرار الوجووْ الفوِوي ليسوال( مون أولو و َو القرُو فوي ْاخول اإليوار الووا( ذ ذ كن هونا َِوي
موا ْا( أن لووُل

جانطواَ فطر وَا فوي الووكفل اإلنسوانُ ذ وال ضورر موون قَُِو المشواعر الفطر و فوي الووكفل اإلنسوانُ
هكاي ما يوارا هنَ المشاعر مون قموالُف الوجووْ اإلسوالمي ذ ذ كن اإلسوال( ال يُطو المشواعر الفطر و
ي ططُا ذ ي ططُا ل س قُ مع الُاجاَ الوُِا لِوجووْ اإلسوالمي فم و انق و
كيووارَ الوووا( ذ وموون ف و قمووون لووطور الف وراَ االس و ثكاُِ فووي الُرُ و

ولمكوِ

هونَ الُاجواَ عواْ َُِْوا  -فوي

قمالُفُووا الخاص و

ال ووي لُس و

وارْة فووي

األَكا( الكُاُِو ليسوال( ال وي قُكو المج موع اإلسوالمي المسو قر اآلمون فوي َُاقوِ الواْيو ذ ذ وُونلك كطْوي أن

نفقِ قمالُف مرَِ الَكا األول

ويَُو اإلسال( الوام وأَكامِ األخر ذ ذ

كن هللا بكل قي عُِ ذ ذ
وهوو ال وقْو

المكاسو

عِو هونَ األَكوا( وال كظُمواَ والمشواعر وقوَاخُِا وقكظُمُوا وقكسوُقُا  .فُوي مون الوِو

المَُُ بكل قي ذ عِ هللا قوال ذ ذ
خاقم الَر
وُووَ فوّللان اإلسوال(  -وهوو َكوي األمو المسوِم عِو هونَ القاعوَة وفوق هونا الموكُ

و قوُ وجوْهوا عِو أسوا

ال جموع الو وو الُرُوي و جوول آصورة هونا ال جموع هوي الوقْوَة  -كنموا َوان يسو َُ
وققو ُووا وقمكْكُووا وإعال هووا عِ و جمُووع الجوانو

كِوراد "كنسوانُ اإلنسوان"

األخوور فووي الموواِن اإلنسوواني ذ وُووان يم ووي فووي هوونا عِ و

مكُجِ المطرْ في ُل قواعََ وقوُِماقِ وقراِوِ وأَكامِ ذ ذ
كن المواِن اإلنسواني يشو ري موع الماِكواَ الُْوانُو ِ -ول الماِكواَ الماْيو  -فوي صوفاَ قووه أصوُا
الوِمُو

"الجُالو

" مورة بأنوِ َْووان ُسواِر الُْووان ومورة بأنوِ مواْة َسواِر الموواْ ولمون اإلنسوان موع اقو راَِ فوي هونَ

"الصفاَ" مع الُْووان وموع المواْة لوِ "خصواِص" قمْوزَ وقفورَْ وقجوول مكوِ ُاِكوَا فر وََا ُ -موا اضوطر أصوُا
"الجُالو الوِمُو " أخْو اَر أن يو رفووا والُقوواِق الواقوو قِووو أعكوواقُ لُووا يُ ووطرون لُوونا االع و ار فووي رْوور
كخال

وال صراَ

واإلسووال(  -بمكُجووِ الرُوواني  -يومووَ كلو هوونَ الخصوواِص ال ووي قمْووز "اإلنسووان" وقفوورَْ ِووْن الخالِووق فَْردهووا
و كمُْا و وُِْا ذ ذ وهوو َوْن يجوول آصورة الوقْوَة هوي قاعوَة ال جموع الو وو الُرُوي ال وي يقوُ عِو أساسوُا
وجوْ األم المسِم

كنما يم ي عِ خط ِ قِك ذ فالوقَْة ق وِق بأعِ ما في "اإلنسان" من "خصاِص" ذ ذ

كنووِ ال يجووول هوونَ اآلص ورة هووي الكس و

وال الِْ و

وال األرا وال الجووكل وال الِووون  ,وال المصووال

وال

المصْر األرضي المش ري ذ ذ فُنَ ُُِا أواصر يش ري فُْا الُْوان مع اإلنسان ذ وهي أقطِ قوي وأقور قوي
كل أواصر القطُع وإل اه ماماَ القطُوع  ,وإلو الُظْورة والمرعو والثْوا الون

فواه بوِ القطُوع أموا الوقْوَة

ال ي قفسر لينسان وجوَْ ووجوْ هنا المون من َولِ قفسْ َار َُُِا ُما قفسر لوِ مكشوأ وجووَْ ووجووْ الموون مون
This file was downloaded from QuranicThought.com

َولِ ومصْرَ ومصْر المون مون َولوِ وقورَْ كلو ُواِن أعِو مون هونَ المواْة وأََور وأسوَق وأبقو
آخوور وِووق ِروَووِ وإْ ارَووِ الممْووز لووِ موون سوواِر الخالِووق  ,والوون
"كنسانْ ِ" في أعِ مراقَُا ; َْ

فُوي أمور

كفوورْ بووِ عوون سوواِر الخالِووق والوون يقوورر

يخِم و ار َ ساِر الخالِق ذ

فو كن هونَ اآلصورة  -آصورة الوقْوَة وال صوور والفمورة والموكُ  -هوي آصورة َورة يمِوك الفورْ اإلنسواني اخ ُارهوا
بمُر كراْقِ الواعُ ذ فأما أواصر القطُع قِوك فُوي مفروضو عُِوِ فرضوَا لو يخ رهوا وال َِْو لوِ ُونلك فُْوا ذ
ذ كنوِ ال يمِوك قْْْور نسوطِ الون نمواَ ; وال قْْْور الجوكل الون قسِسول مكوِ وال قْْْور الِوون الون ولوَ بوِ ذ فُونَ

َُِوا أموور قوَ ققوررَ فوي َُاقوِ قَول أن ولوَ لو يكون لوِ فُْوا اخ ُوار وال يمِوك فُْوا َِْو َ . .ونلك مولوََ فوي
أرا بوْكُوا ونطقوِ ِِْو بوْكُوا بُكو هونا المولوَ وارقطايوِ بمصوال ماْيو موْكو ومصوْر أرضوي مووْن  -موا
ْامو

هونَ هوي أواصور قجمووِ موع رْورَ ُُِ -وا مسواِل عسوْرة ال ْْْور ومجوال "اإلراْة الُورة " فُْوا مُوَوْ ذ ذ

ومن أجل هنا ُِِ ال يجوُِا اإلسال( هي آصرة ال جمع اإلنساني ذ ذ فأما الوقْوَة وال صوور والفمورة والموكُ  ,فُوي
مف وَو ْاِموَا لالخ ُوار اإلنسواني و مِوك فوي ُول لُظو أن يوِون فُْوا اخ ُوارَ

وأن يقورر ال جموع الون

ر وَ أن

ك مي كلُِ بكامل َر ِ فال يقََْ في هونَ الُالو قْوَ مون لونوِ أو لْ وِ أو جكسوِ أو نسوطِ أو األرا ال وي ولوَ

فُْا أو المصال الماْي ال ي ق ُول ِ ُول ال جمع الن

ر ََ و خ ارَ ذ

. .وهكا ُرام اإلنسان في ال صور اإلسالمي ذ ذ
ولقوَ َوان مون الك واِ الواقيُو الطواهرة لِموكُ اإلسوالمي فوي هونَ الق وُ

وإلقامو ال جموع اإلسوالمي عِو آصورة

الوقَْة وََها ْون أواصر الجكل واألرا والِوون والِْو والمصوال األرضوُ القر طو والُوَوْ اإلقُِمُو السوخُف

وإلِراد "خصواِص اإلنسوان" فوي هونا ال جموع وقكمْ ُوا وإعالُِوا ْون الصوفاَ المشو رُ ِْكوِ وُوْن الُْووان ذ ذ

َوان مون الك واِ الواقيُو الطواهرة لُونا الموكُ أن أصوط المج موع المسوِ مج مووَا مف وَوَا لجمُوع األجكوا
واألل ووان والِْوواَ ِووال عوواِق موون هوونَ الوواِووق الُْوانُ و

خصاِص األجكا

السووخُف

! وأن صووَ

الطشر وُفاياقُا وانصُرَ في هنَ الَوقق وقمادج

قوَ نسََُا قصْرة ; وصكو

واألقووا(

فووي ِوقق و المج مووع اإلسووالمي

وأنشأَ مرُطاَ ع وو اَ فاِقواَ فوي ف ورة

هنَ الم ِ الوجْط الم جانس الم كاسوق َ وارة راِوو ضوخم قُوو خالصو الطاقو

الطشر في دمانُا مج مو ذ عِ بوَ المسافاَ وَُ ير االقصال في َلك الزمان .

لقووَ اج مووع فووي المج مووع اإلسووالمي الم فووو إالورُي والفارسووي والشووامي والمصوور
والُكووَ والروموواني واإلرر قووي واألنَونسووي واإلفر قووي ذ ذ ذ كل و

والمْرُووي وال رُووي والصووْكي

آخوور األقووا( واألجكووا

ذ وقجموو

خصاِصووُ

َُِوا ل ومول م مادجو م واونو م كاسوق فوي ِكوا المج موع اإلسوالمي والُ وارة اإلسوالمُ ذ ولو قمون هونَ الُ وارة
ال خم وماَ ما" عرُُ " كنما ُان

ْاِماَ "كسالمُ " ذ ول قمن وماَ ما "قومُ " كنما ُان ْاِماَ" عقَْي " ذ ذ

ولقَ اج مووا ُُِ عِو قوَ( المسواواة وُاصورة الُو
َفاياقُ

وأِردوا أعمق خصاِص أجكاسُ

وُشووور ال طِوع كلو وجُو واَوَة  . .فَونلوا جمُووَا أقصو

وصوَوا خالصو قجوارُُ الشخصوُ والقومُو ال ار خُو فوي ِكوا هونا
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المج مع الواََ الن

ك سَون كلُِ جمُواَ عِ قَ( المساواة وقجمع يُوِ ِْوكُ آصورة ق وِوق ِورُُ الواَوَ وقَورد

فُْا" كنسانْ ُ " وََها ِال عاِق ذ ذ وهنا ما ل

جمع قَ أل قجمع آخر عِ مَار ال ار ! . .

لقوَ َوان أقوُر قجموع بشور فوي ال وار القوَي هوو قجموع اإلمَرايور و الرومانُو موثالَ  .فقوَ ضوم
م وَْة ولْاَ م وَْة وأرضوْن م ووَْة ذ ذ ذ ولمون هونا َِوِ لو يقو عِو آصورة "كنسوانُ " ولو

عُِا ُالوقَْة ذ ذ لقَ ُان هكاي قجموع يطقوي عِو أسوا
ناَُ

وقجمع عكصر عِ أسا

يطقو األقو ار

بالفوول أجكاسواَ
مثول فوي ُ,مو

ويطقو الوَْوَ فوي اإلمَرايور و ُُِوا مون

سُاْة الجكل الروماني  -بصف عام  -وعَوْيو سواِر األجكوا

األخور .

.ومن ف ل رقفع قَ كل أفق ال جمع اإلسالمي ول َْ الثمار ال ي آقاها ال جمع اإلسالمي ذ
َونلك قامو

فوي ال وار الُوَ

ال  . .ولمكوِ ُوان ُوال جمع
قجموواَ أخور ذ ذ قجموع اإلمَرايور و الَر طانُو موث َ

الروموواني الوون هووو ور ثووِ قجمو وَا قومُ وَا اس و ْاللَُا

يقووو( عِ و أسووا

سووُاْة القومُ و اإلنجِْز و

واس و ْالل

المس ومراَ ال ي ق مُا اإلمَرايور  . .ومثِِ اإلمَرايور اَ األورُُ ُُِاإاإلمَرايور و األسوطانُ والَرقْالُو فوي
وق

ما واإلمَرايور الفرنسُ ذ ذ وُُِا في َلك المس و الُابَ الطشع المقْ
خطو َوواجز الجوكل والقوو( واألرا والِْو والِوون ذ ولمكُوا لو

وأراَْ الشْوعُ أن ققُ قجمووَا مون نوو آخور
ققموِ عِو قاعوَة "كنسوانُ " عامو ذ كنموا أقام وِ عِو

القاعوَة" الططقُو " ذ ذ فموان هونا ال جموع هوو الوجوِ اآلخور

لِ جمع الروماني القَي ذ ذ هنا قجمع عِ قاعَة يطق "األق ار " وَلوك قجموع عِو قاعوَة يطقو "الصووالُك" [
الَرولْ ر ا ] والوايف ال ي قسوَْ هي عايف الُقَ األسوْ عِ ساِر الططقاَ األخر !
وما َان لمثل هنا ال جمع الصْْر أن ثمر كال أسوأ ما في الماِن اإلنساني ذ ذ فُو اِ وَا قواِ عِو أسوا
الصووفاَ الُْوانُ و وَووَها وقكمْ ُووا وقمكْكُووا باع طووار أن" المطال و

والجكل"  -وهي مطال

كِوراد

األساسووُ " لينسووان هووي "الطوووا( والمسووكن

الُْوان األولُ  -وُاع طار أن قار اإلنسان هو قار الطُ

عن الطوا(

لقَ قفرْ اإلسال( بمكُجِ الرُاني في كِراد أخص خصواِص اإلنسوان وقكمْ ُوا وإعالُِوا فوي ِكوا المج موع اإلنسواني
ذ ذ وما زال مفرَْا ذ ذ والون ن يووَلون عكوِ كلو أ موكُ آخور  ,يقوو( عِو أيو قاعوَة أخور مون القوو( أو الجوكل
أو األرا أو الططق ذ ذ كل آخر هنا الك ن السخُف ه أعوَا اإلنسوان َقوَا هو الون ن ال ر وَون لُونا اإلنسوان

أن فورْ فوي هونا الموون بخصاِصوِ الوُِوا ُموا فطورَ هللا وال ر وَون لمج مووِ أن ك فوع بأقصو َفايواَ أجكاسوِ
وخصاِصووُا وقجارُُووا فووي ام وزاو وقكاسووق ذ ذ وه و فووي الوق و

َاقووِ يسووطُون ضووَ ال ُووار و ومِووون ضووَ خووَ

الصووْ اإلنساني لُووْوا باإلنسان كل ال جمع عِ مثول موا ق جموع عُِوِ "الَُواِ " مون الُظْورة والموأل بووَ أن
رفوِ هللا كل َلك المقا( المر الن

جمع يُِ عِ ما ِْق أن ق جمع عُِِ "الكا "

This file was downloaded from QuranicThought.com

وأعج الوج

أن يسم ال جمع عِ خصاِص اإلنسان الوُِا قوصطاَ وجموْاَ ورجيُ

مثل خصاِص الُْوان ققَماَ ورُ,اَ ونُ
عِ أسا

وأن ققِ

وأن يسوم ال جموع عِو

القُ واالع طواراَ َُِوا ال لشوي كال لُِورو مون ال جموع

الوقَْة ذ ذ خصُص اإلنسان الوُِا ذ ذ

ولموون هللا رالو

عِ و أم ورَ ذ ذ وهوونَ االن ماسوواَ الُْوانُو الجاهُِ و فووي َُوواة الطشوور

لوون يك و

لُووا الطقووا ذ ذ

وسوُكون موا ر وََ هللا َ مواَ ذ ذ وسو ُاول الطشور َاَ وو( أن ققوُ قجمواقُوا عِو القاعوَة ال وي ُور( هللا اإلنسوان

ُِا ذ وال ي قجمع عُِْا المج مع المسِ األول فمان لوِ قفورَْ ال وار خي الفواِق ذ وسو طق صوورة هونا المج موع قِوو

عِ األفق ق طِع كلُْوا الطشور وهوي قُواول مورة أخور أن قرقو فوي الطر وق الصواعَ كلو َلوك المرققو السوامي
الن ِِْ

كلُِ في و( من األيا( ذ ذ
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