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اوَ    اْقَتَربَ  َه ْضِر َلاَّع رَّ َْ َْ ْْ ِياَ  ُها ََ ْْ ُه ْ ( َراا1ِللنَّاِس ِحَسااُه ُِ ِِْْه ْْ  َيا ُها ضهوُه ََ َُ َّْ اْساَت اْ َرْثاَإَّلع ِا ُِ هِِ ارع رَّا  رَّ ْْ ا  ِِ  َيْلَضبهاو َ  رِِ

َْا النَّْجَوى الَِّذي َ  (2) َأَسَر ََ ْْ ُه ِهَيًَّ قهلهوهه ُهواْ  َْ ََُذا َظَل َأنتهْْ  َُْل  ْثَر ََ ِهوَ  السِِ ْْ ْْ َأَيَت ْثلهكه َّْ َبَشٌر رِِ َ َ  ِا   (3) ِهْبِصره

  بالسورة التضريف

اوع ُذُ وع الرئيسَ الذي ِضالجه السور الُكيَّ . . رَو ِضالجاه ياَ ريانيناه  . . الضقهاإة السورة , ركيَّ ِضالج الَُو
َالبضث . َالرسالَّ    الكبهرة:رياني  التوحهإ , 

َرهاد الضقهاإة ُُاا السورة َسياق اوع بضارل الناواريك الكونياَّ الكبارى  ُنااء ُاذا  ر يالضقهاإة زا ء . يضالج ِلا  الَُو
َىلاو الجااإ  َُااَ الكاو  , يساهر ىلاو نواريسااه الكبارى   َاألرل ,  َا   ِقاو  ىلاو الثااذ الاذي قارا  ىليااه الساُا

َْ باا,  , ُْاا أ  ُاذا الكاو   الساُوا  الاذي ِاإُر باه َليسا  لبباا  َلاْ يشا َاألرل ,   خلقاه لاْ يللاذ لبباا , 

َرا ُهنُُا ْىبه (. . َاألرل  َرا خلقنا السُاء    با,ل: 

ْ . . ُاه  رجاالَ الكاو   َرا  َأيكااُر  ْ َأبصااُر َاساَ :الكبارى  ثاْ يجاوب بالنااس . . بقلاوهُْ  َاألرل . الر الساُاء 
َالقُر . . . َالنُار . الشُك  َحاإة الناواري روزُا َالَجاج . اللهل  ْ الاو  َ لاو أنظااُر َِصاريُا ,  ك التاَ ِثكُُاا 

َالُال  الذي ْ شري  له يَ الُل  , ُْا أنه ْ شري  له يَ َحإة نْلَّ ُذُ الوحإة ىلو  الللذ اللالذ الُإُر , 

  لو ْا  يهُُا آلَُّ اْ هللا لَسإِا(. .) . .

َحاإة ثْ َ لاو  َحإة النواريك التاَ ِثكاْ الثيااة ياَ ُاذُ األرل ,  ُْ الو  َزضلناا را   إررصا يوزه رإاْر الثيااة:  
َحإة النُايَّ التاَ ينتُاَ الهُاا َ لو  َحاإة الُصاهر ) :األحيااء الُاء ْل شَء حَ( َ لاو  كال نَاك ِائقاَّ الُاو (. . 

َ لهنا   . .(ِرزضو   الذي اليه ينتُو :  

َ   َالضقهإة َاحاإة ْاذل   َراا الرسال ىلاو راإار ا ِضاإن َثيقَّ اِْرباط ُتل  النواريك الكونيَّ الكبارى . يُاَ  ل را : 
َقاإ اقتما  رشاهأَّ هللا أ  يكاو  الرسال  اْ أرسالنا را  قبلا  را  رساوب اْ ناوحَ الياه أناه ْ الاه أناا ياىباإَ (. . 

َرا   قبل  اْ رزاْ نوحَ الهُْ(. . أرسلنا كلُْ ر  البشر:  

َثيقَّ اِْرباط ُنواريك الكو  الكبرى , يكذل  ر بسا  ُاذُ َُْا ألرل . يالسانَّ التاَ ْ ياَ ا الضقهاإة أ  الضقهإة 
ذ البا,ل َأ  يُ  َْلبته سنَّ الُيَّ:  ُال نقاذب باالثذ  , ِتللف أ  يغل  الثذ يَ النُايَّ  أل  الثذ قاىإة ْونيَّ 

َالُامرنه : ثْ ُاو ىلاو البا,ال يهإرغاه يا ِا َينجاَ هللا الرسال  َأ  يثال الُا ا بالظاالُه  الُكاذُه  ,  اذ(. .   زُا

َرا  نشا صاإقناُْ َأ  يارَّل األرل دباان هللاالوىاإ يْنجهنااُْ  لكناا الُساريه (. .  َُأ َلقاإ ْتبناا ياَ ):الصاالثو   اء 
  ال هور ر  بضإ الذْر أ  األرل يرثُا دباني الصالثو (. .
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الشااَء ىنااإ  بضاا  ثااْ يسااتضرل السااياق أرااَّ الرساال الواحااإة يااَ سلساالَّ ,ويلااَّ استضراَااا سااريضا . ي ااوب َراا 
َن -ىليااه الساا    -ىاارل حلقااَّ راا  قصااَّ اُااراهيْ  َيقصاار ىنااإ ااشااارة الااو  . َسااليُا  َىنااإ ااشااارة الااو نا

َ ساُاىهل , َلاوط ,  َُااَر  ,  َروساو ,  َيثهاو ,  , َ نرياك قصا  ناو, ,  رياا ,  َْز َِي الناو  ,  َِي الكَال , 
  َديسو ىلهُْ الس   .

حيااة الرسال ياَ  َقاائ  ُاذا اْساتضرال ِتجلاو الُضاانَ التاَ سابق  ياَ ساياق الساورة . ِتجلاو . ياَ صاورة َياَ
َنواريك .   َالإىوا  , بضإرا ِجل  يَ صورة قواىإ ىارَّ 

َِتُثل يهُا ِل  الُضانَ نَسُا يَ كذل    َاق  يو  القيارَّ . . صورة يتمُ  سياق السورة بض  رشاُإ القيارَّ   

َاحاإ , ُاو استجاشاَّ القلا  َُكذا األصاهل  انراا الثاذ البشاري  ِتجُ  اايقاىا  الُنوىَّ ياَ الساورة ىلاو ُاإب 
اه  ُْاه  ُْاا يصاَُْ ياَ ر لا   النااس ياَ الضقهاإة التاَ زااء ُُاا خااِْ الرسال ال ي ل يا  يتلقاُاا ْاايله  رضَر

َُاْ ياَ َُاْ  َْلاَّ الساورة:  اقتارب للنااس حسااُُْ  او  . راا ياِْهُْ را  ِْار را  رهُاْ رثاإَّل اْ اساتُضُو  رضَر
  .(. . . قلوهُْ يلضبو  . ْهيَّ

َزاإ . ْ ا  َزاإ . يا  رجااب للُاو ياَ اساتقبابُاذُ الرساالَّ حاذ   ل لا َْ رجال ; الرساالَّ ُاا أ  ُاذا الكاو  حاذ 

َآيا  هللا يَ الكو   َالرساالَّ را  لاإ  ِلا   َسن  اآليا  اللارقَّ    الكو  ْله . ِوحَ بْنه اللالذ القانر الواحاإ , 
  الواحإ . القانر اللالذ

َ يقاىاه الُوسايق نظاْ َرا   يتناساذ َ ُاو نظاْ التقريار , الاذيُاذُ الساورة را  ناحياَّ ُنائاه اللَظاَ  اوىُا ,  را  رَو
َاَثا بُوازنتاه وع . . يبإَ ُذا  ساوِرَ راريْ َ,اه راث  . يُنااا اايقااع  ُانظْ زو السياق يَ ىرل ُذا الَُو

َُنا اايقاع ُا .  ا . . الُستقر الرخَ الذي يناس  زُو َزُو وع السورة    الذي يناس  رَو

وحا بُوازنَّ نظاْ ق َي يإ َنظُُاا ُناا . -ىلياه السا    -صاَّ اُاراهيْ ُذا ََ بالتْرال ياَ الثلقاَّ  َْاذل  ياَ راريْ 
َأُياه  راريْ التَ أخذ  رنُا ُنا الثلقَّ التَ أخذ  رنُا ُناا . يََ ساورة أخاذ  حلقاَّ الثاوار الرخاَ ُاه  اُاراهيْ 

َالاانظْ َ لقاااء اُااراهيْ يااَ النااار . لهااتْ التناسااذ يااَ ال , . أرااا ُنااا يجاااء  حلقااَّ ِث اايْ األصاانا  َالجااو  ااوع  َُو
  َاايقاع .

  يَ ُذُ السورة يُمَ يَ أشواط أرهضَّ: َالسياق

َُاو يلَتُاا الاو الل ار القريا :األَب َُاَ ىناه ْايلاَّ  , الُثاإق َيباإأ بُ لا  قاوي المارها  , يُا  القلاوب ُا ا , 
و  . . . الخ. َُْ يَ َْلَّ رضَر   ْهيَّ: اقترب للناس حساُُْ 
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ا ُا ة أخارى بُشاُإ  ثْ ساانري  ياَ الغاَ  يضاشاوا را  رصاارع الغااُري  , الاذي  ْاانوا ىا  آياا  رهُاْ ْاايله  ,يُُ 
َأنشْنا بضإُا قوراا َْْ قصُنا ر  قريَّ ْان  ظالَُّ  ماو  .  . آخاري  ظالُه :  يلُاا أحساوا بْسانا اِا ُاْ رنُاا يْر

َارزضاوا الاو راا أِاريتْ ماوا  َيلناا   ا فياه ْ ِْر  ناا ْناا ظاالُه  . يُاا زالا  ِلا َرسااكنكْ لضلكاْ ِساْلو  . قالوا:ياا 

ْ   حتو زضلناُْ حصهإا خارإي (. . نىوُا

َهه  ىقهاإة ثْ َالجإ يَ نظا  الكو  .  َالثذ  َالجإ يَ الإىوة ,  َهاه   التوحهاإ يرهد ُه  الثذ  َناواريك الوزاون . 
َحإة َالضقهإة . َ َحإة الرسالَّ  ا ىلو الن رصإر َحإة اللالذ الُإُر َ َرصهُر َنُايتُا    ثو الذي أسلَناُ .الثياة 

َاْساتُ اء , ُهنُاا األرار  بالسالريَّ الشوط الثاانَ يهرزا  بالثاإيث الاو الكَاار الاذي  يوازُاو  الرساوب ال ي ل يْرا
َاُْتُا  . َْل را حولُْ يوحَ باليقظَّ  َحذ ,  َُناا يضارل  َُْ زإ  َالضذاب رانُْ قريا  . .  يستضجلو  الضذاب 

َيقارر أ  لايك لُاْ را  هللا راا  ا َيلَاتُْ رشاُإا را  رشااُإ القياراَّ . لاو راا أصااب الُساتُ ئه  بالرسال قابلُْ . 
َِ ويُاا َيوزاه ىاصْ . َي رقضتُاا  َِا  َُاَ ِانق  األرل را  أ,رايُاا ,  يلضال ُاذا  , قلاوهُْ الاو ِْرال ياإ القاإرة 

َارتإان الرخاء . .   أ  يوقظُْ ر  َْلتُْ التَ زاءُِْ ر  ,وب النضَُّ 

ُْذا الشوط ُتوزيه ال َينتَُ َ لاو الل ار الاذي يتُاإنُْ (باالوحَ رسوب ال ي ل الو ُيا  َظيَتاه:  قل:انُاا أناذْر
َْ يسُ  الصْ الإىاء اِا را َُْ يَ َْلتُْ سانَر  .(ينذَر   يَ َْلتُْ:     حتو ِنص  الُوازي  القسد 

َالضقهاإة . َيتمُ  َحاإة الرساالَّ  َيهُاا ِتجلاو  و رحُاَّ هللا ببباانُ ِتجلا كُاا الشوط الثالث استضرال أرَّ النبهاه  , 
َأخذ الُكذُه  . َ يثاُؤ لُْ    الصالثه  

َالُصاهر , ياَ رشاُإ را  رشااُإ القياراَّ أرا َاألخهار فيضارل النُاياَّ  َيتماُ  ختاا  الساورة :الُثهارة الشاوط الرابا  
َِلليَّ َ نذارا صريثا ,  ْ الُثتو  . . ُهنُْ بُثل را ُإأ :ايقاىا قويا ,    َهه  رصهُر

َنق  شبُاُِْ ىلو األنبياء 9 - 1األَب: الإرس   ِ  الكَار لغَلتُْ 

  نْخذ يَ نراسَّ الشوط األَب بالتَصهل . . َاآل 

او  . راا ياِْهُْ را  ِْار را  رهُاْ رثاإَّل اْ) َُاْ ياَ َْلاَّ رضَر َُاْ يلضباو  .  اساتُضُو اقترب للناس حسااُُْ 
َا النجاوى الاذي  ظلُاوا . ُال ُاذا اْ بشار َأسار َأناتْ ِبصاَر  ا قااب:رهَ أيتاْ . راثلكْ ْهياَّ قلاوهُْ  ِو  الساثر 

َُاو َاألرل  الضلايْ . ُال قالوا:أَاغاَّل أحا   , ُال ايتارُا , ُال ُاو شااىر , يليِْناا  الساُي  يضلْ القاوب ياَ الساُاء 
َراا أرسالنا قبلا  أرسال بآياَّ ُْاا لكناُاا . . أيُاْ يمرناو  ا  َلاو  . راا آرنا  قابلُْ را  قرياَّ ُأ رزااْ ناوحَ  اْ األ

َراا زضلنااُْ زساإا ْ الاهُْ , ياساْلوا ال الاذْر ا  ْناتْ ْ ِضلُاو  .  َراا ْاانوا خالاإي  . ثاْ ياْكلو   ُأ  ال ضاا  , 

لكنا صإقناُْ َُأ َر  نشاء    . .(الُسريه  الوىإ يْنجهناُْ 
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َُااْ ر لا  َاآلياا  ِضاارل  َُااْ يااَ َْلااَّ .  َالثساااب يقتارب  او   قااوي يُا  الغااايله  ُاا ا .  ىاا  الُااإى .  رضَر
َُااْ ْ يشااض َْلُااا زاااءُْ راا َالُوقااف زااإ  ااه .  َخ وِر َاْسااتُتار ,  القاارآ  َر  بااالُوقف  زإيااإ قاااُلُو باااللُو 

َُْ ُازلو  يلضبو  . .  ْهيَّ َالتَكهر . . .(قلوهُْ َاستُضُو  َالتإُر    َالقلوب َُ رَو  التْرل 

َُِا ب ياَ انُاا اَّ التاَ ْ ِضارب الجاإ , يتلُاو ياَ أخ ار الُواقاف ,  َِساتُتر  الجاإ راوا,  صاورة للنَاوس الَاْر   
َالاانَك (رهُااْ يااَ رواقااف القإاسااَّ . يالااذْر الااذي يااِْهُْ يااِْهُْ  راا  َْ ِقااإيك .  َقااار  فيسااتقبلونه ْ ىبااه  , ُاا  

َاْنثا ب   يا  ِصال  للنُاول َاْحتَااب التاَ َِارع را  الجاإ َالجاإب   َالقإاساَّ ِنتُاَ الاو حالاَّ را  التَاُاَّ 

َْ القيا  ُتكلي , بض ء َِغإَ الثياة يهُا ىا,لَّ ُهنََّْ اَْ  ع ُواز  ,    ! رخيصَّ ف . 

َاْساتُتار ْهار اْحتُااب . ا  َ, رريماَّ .  َ, اْستُتار التَ ِلُو بالُقإسا  ر قاوة زاانة شااىرة .  ياْحتُااب ر
َاسترخاء .   َاْستُتار يقإا  للشضور 

ء َرنُازاا للضُاال ,  , للثيااة االاذي  يصااَُْ القارآ  الكاريْ ْاانوا يوازُاو  راا يناا ب را  القارآ  ليكاو  نساتور  َُاْم
َيوازُاو  اقتاراب الثسااب ء روزاونَ  ياَ ْال زراا  . يثهثُاا  . بالغَلاَّ َقانونا للتضارال . . باللضا  .  َأرثااب ُاْم

َاْحتَااب َ, را  الجاإ  َالتاَ  َالقإاساَّ خلا  الار صاار  الاو ُاذُ الصاورة الُريماَّ الشاائَُّ التاَ يرساُُا القارآ  . 
َْ قوا   كلُا الو ُ ب ي الثياة ِثهل   ارغ , ْ ُإب له 

  يهُا: َرا ُهنُا ْا  الُمرنو  يتلقو  ُذُ السورة باُْتُا  الذي يذُل القلوب ى  الإنيا ِل 

ثاْ زااءُ ُاذا الرزال  . . يَ ِرزُاَّ األراإي لضاارر ُا  رهيضاَّ أناه ْاا  قاإ نا ب باه رزال را  الضارب ياْكر  رثاواُ  زاء
اا يقااب لاه:انَ اساتق ض  را  رسا َانيااَقاإ أصااب أَر َقاإ أرن  أ  أق ا  لا  رناه  ياَ وب هللا ال ي ل  الضارب . 

َلضقباا  راا  بضااإا . يقاااب ىااارر:ْ لااَ يااَ ق يضتاا  . ن لاا  الهااو  سااورة أُِلتنااا ىاا   حازااَّ ق ضااَّ ِكااو  لاا  
َُْ يَ و (. . َْلَّ الإنيا: اقترب للناس حساُُْ    رضَر

َالقلاوب  َُذا التاَ ِكَا  رهتتُاا بااللُو    . اللاراإة الُهتاَّ الُغلقاَُّاو يارق راا ُاه  القلاوب الثياَّ الُتلقياَّ الُتاْثرة , 
َْ ِتْثر بالذْر َيَّ ر  رقورا  الثياة . ألنُا َِواري خُونُا باْستُتار      خا

َيتاآرَر  خ ياَّ ,) َقاإ ْاانوا يتناازو  فيُاا ُهانُْ  َا النجاوى الاذي  ظلُاوا(. .  ىا  رساوب هللا ال ي ل:  يقولاو   َأسر
َأنتْ ِبصَر   ُل ُذا اْ بشر رثلكْ ا أي   .(? تِْو  السثر 

ُا ر  الثياة لْ يكونوا يُلكو  أنَسُْ ر  أ  ِت ل ب يُْ َيرْا   القرآ    يكانوا ُُذا ىلو رو  قلوهُْ 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ي ه  َقابَ  ُِ ا ُهاَو السَّ اء ََاأَلْرِل ََ َُ ا ْه اْلَقاْوَب ِياَ السَّ ْه  َرهَِِ َيْضَل الِ  (4) اْلَضِلاي اَغاَّله َأْحاَ  ع َُ َْ اْل َقاالهوْا َأ ُهاوَ  َُ اْل   َشااِىرٌ  اْيتَاَراُه َُ

لهاوَ    اا أهْرِساَل اأَلََّ َُ َْ َِِْْناا ِبآَياَّع  ْ ( َراا آَرَناْ  5َيْلَي ُه ْْ يهْمِرنهاوَ    َقاْبَل ا ُه َُاا َأَي َلْكَنا ُْ ا  َقْرَياَّع َأ َراا6رِِ ًْ  َأْرَساْلَنا ( ََ َّ ِرَزاا َقْبَلاَ  ِا
ُْلَ  ْْ َياْسَْلهوْا َأ ُِ ْكرِ  َنوِحَ ِاَلْه ُهوَ   ِا   الذِِ َْ َِْضَل  ْْ نته ْْ َزَسإًا َّْ 7ْه ُه َرا َزَضْلَنا انهوا َخاِلِإيَ    َيْْكهلهو َ  ( ََ َْ َرا    (8ال ََّضاَ  ََ

َراَّ ِاْثهُر ال ااَْ الاو الاتض   , يقولاو :ا  رثُاإا بشار . يلجاَْ   َ   راا  يكياف ياَ رقا ِمرناو  لبشار راثلكْ ا 
َِنقانَ  ل َأنتْ ِبصَر  ا  َفيكْ هزاء به السثر . يكيف ِجهأو  للسثر    ىهو  

ْ التاَ ىناإ َقاإ أخباُر هللا ُنجاوُا َأراُر الاو رهاه ,   ْ َْال الرساوب ال ي ل أراُر َُاا ِلا   َأ,لضاه  أنار ُهانُْ خ ياَّ   
َأثُر     ىلو ْهإُْ الذي يتقو  به القرآ  

َُو السُي  الضليْ(.) َاألرل ,    قاب:رهَ يضلْ القوب يَ السُاء 

َُو ر ل  ىلهُا  ر  نجوى يَ ركا  ىلو يُا َراا  الساُاء َُو الذي يضلْ القوب ياَ -األرل اْ  َاألرل . . . 
َر ل  رسوله ىلهُا  َُو ْاشَُا    السُي  الضليْ . َُو -ر  رماررة يثإثونُا اْ 

َقالوا:انااه َلقااإ َْيااف يتقونااه . يقالوا:انااه سااثر .  َا ْيااف يصااَو  ُااذا القاارآ   ااا رثُااإ  أحاا   حااار رلتل ااَّ يرُا
َيُا  َزىْ انهَير َقالوا:انه ايترُا  َقالوا:انه شضر .    ر  ىنإ هللا: َحَ . 

  ُل قالوا:أَغاَّل أح   , ُل ايترُا , ُل ُو شاىر(. .)

َلو   َلااْ َيثااا َنااه فيااه , ألنُااْ انُااا يتُثلااو   َْ ىلااو رأي ير يضللااوا أثااُر الُ لاا ب يااَ  أ  يثبتااوا ىلااو صااََّ لااه , 
َراا  ِضلهال الاو ِضلهال , حاائري  ْهاار  الاو تقلااو  را  انىااءنَوساُْ بشاتو الاتض   يا  يسات يضو    يهن انىااء , 
َلو : ي لبوا رستقري  . . ثْ يللصو  ر  الثرج بْ    ُإب القرآ  خارقَّ ر  اللوارق التَ زاء ُُا األ

َلو (. .)   يليِْنا بآيَّ ُْا أرسل األ

َيقاازااء  اللاوارق را  قبال , يلاْ يامر  ُُاا را  زااءُِْ , يثال ُُاْ الُا ا  َلقاإ هللا التاَ ْ ِتللاف ياَ  لسانَّ , 
  ُا ا ر  يكذُو  باللوارق:

لكناُا(. .)   را آرن  قبلُْ ر  قريَّ ُأ

َْ يرزاو لاه صا , . فيثاذ  , أ  ر  يبلغ به الضنان أْ يمر  باللارقَّ الُانيَّ الُثسوساَّ , ْ يبقاو لاه ىاذر ِل 
  ىليه الُ ا .

َِكرر التكذي  ُُا ,  َلقإ ء َِكرر ْذل  ُا ا الُكاذُه  . . يُاا باابِكرر  اآليا  ,  ساهمرنو  باللارقاَّ لاو  ُاْم
ء الُالكه    َُْ ليسوا سوى بشر ُْْم   زاءُِْ   
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  أيُْ يمرنو (. .)

ال الاذْر ا  ْناتْ ْ ِضلُاو  .) زضلنااُْ زساإا ْ ياْكلو   َراا َراا أرسالنا قبلا  اْ رزااْ ناوحَ الاهُْ , ياساْلوا ُأ
َرا ْانوا خالإ   ي (. .ال ضا  , 

كاا  الرسال را  قبال اْ  َراا اقتم  حكَُّ هللا أ  يكو  الرسل ر  البشر , يتلقو  الوحَ يهإىو  به النااس . يقإ
َرا زضل هللا لُْ أزسانا ثاْ زضلُاْ ْ َي أزسان .  ال ضاا  . يْكال ال ضاا  را  رقتمايا  الجساإيَّ  ياْكلو   رزاْ ِ

َالجسااإيَّ راا  رقتماايا  البشااريَّ . بشاار رللوقااو  لااْ يكونااوا خالااإي  . . ُااذُ ُااَ ساانَّ هللا بثكااْ أنُااْ  َُااْ , 
ل الُ رنة يليسْلوا   الكتاب الذي  ىريوا األنبياء ر  قبل . ا  ْانوا ُْ ْ يضلُو  . ُأ

َساالوُْْ الضُلااَ  . شااريضتُْ كااا  الرسال راا  البشاار ليبيشاوا حياااة البشاار   يتكاو  حياااُِْ الواقبيااَّ رصااإاق لقاإ
َنُاا رُثلاَّ ياَ  الواقبياَّ لنااس . يالكلُاَّ الثياَّنُوِزا حيا لُا يإىو  الياه ا َُِاإي , أل  النااس ير ُاَ التاَ ِامثر 
  شل  رترزَُّ الو حياة .

َْ َلو َْ يُشو  يَ األسواق ,    النساء . يضاشَر   كا  الرسل ر  ْهر البشر ْ يْكلو  ال ضا  , 

 

 

َر  نََّشاء ََ  ثهَّْ  ََ ْْ ُه ْه اْلَوْىَإ َيَْنَجْهَنا ُه َُْلْكَناَصَإْقَنا ْسِرِيه َ  َأ ُه   (9) اْل

َهاه  َْ َانَضااُِْْ لُاا ْانا  ُنااا َشايجَّ ُهانُْ  ْ ىوا,اف البشار  َُر يا  ُاْ يثساو   . النااس ِضاتلج ياَ صاإ
َيقتإَ  . َْ البشر يتْسو  ُُْ   , ُْ َاي  البشر التَ ِثْر   ن

َْ يثسو  رشاىُر , ي نه يقف ىلو  َأيُا  ْ ْ يتجااَب رضُاْ  , حياُِْ ُارشناديَّ ْ يثك رشاىر الذي  يإىُو
ُْ للضُال َرُُا ساُضوا را  قولاه يلا  يثاْر َهو  رضه .  َههانُْ را  ق يضاَّ ياَ الثاك  بُاا َْ يتجا يقاوب . لُاا ُهناه 

  َالشضور .

ا َأيُا القلاوب . رُُاا ِكا  ْلُاِاه  الاو ناديَّ ْ يصإق يضله قولاه . يا   ْلُاِاه ِقاف ىلاو أُاواب اآلِا  ْ ِتضاإُا
َدبارا َيمياإُا الضُال . ُاَ الكلُاَّ الُثُارة التاَ ِثارا  , اْنَضااب ِه ُليغَّ . يالكلَُّ البسي َّ التَ يصااحبُابارىَّ 

  اآلخري  الو الضُل .

اا ىا  انَضااْ   يكاو   كانوا يقترحو  أ  يكو  الرسوب ر  الُ ئكَّ , ْالذي  يقترحو  الهاو  أ  َالذي  الرساوب رنُ 
َيغَلاو  ىا  ُاذ َْ  َُاَ ُ الثقيقاَّ .البشار . . ْلُاْ يتضنتاو   أ  الُ ئكاَّ ْ يثهاو  حيااة البشار بثكاْ ِكااوينُْ 

ا . . ْ يُك  َْ بُشاىر ُذا الُللوق اآلنراَ ِي التكاوي   أ  يُك  أ  يثهُو َرقتمياِه ,  َاي  الجسإ  يثسوا ُإ
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َلُا يَ حياِه الواقبيَّ . اللاي َأ  ي ا َالُشاىر ,  َاي   بثياِاه نساتور  لهرساْ َأ  الرسوب يج  أ  يثك ُُذُ الإ
  الثياة الضُلَ لُتببيه ر  الناس .

َُاو أ  شاضور النااس باْ  الرساوب رلا  ْ يثهار ياَ نَوساُْ الر باَّ َُنالا  ِقلهاإُ ياَ ز ئياا   ياَ اىتباار آخار , 
لُْ يَ ِقلهإ رنُجه ياَ حياِاه الهورياَّ .  ر ُ  حياِه   ألنه ر  زنك ْهر زنسُْ , َ,بيضَّ ْهر ,بيضتُْ , ي 

ْ ر َحياة الرس   . الناس ل أسوة نايضَّ لغهُر

الرسال رناه , لهتصالوا  باختياار َِل  يوق راا ياَ ِلا  اْقتارا, را  َْلاَّ ىا  ِكاريْ هللا للجانك البشاري ْلاه , َُذا
َيتلقوا ىنه .   بالُأل األىلو 

َأزار  ىلاهُْ ْال راا لاذل  ْنة ىلاو البشار را  َ  يجاري  كلاه اقتما  سانَّ هللا الجارياَّ اختياار الرسال را  البشار   
َرا  أكال َآرااب .  َرا  آْ   َانَضااْ  .  َر  ىوا,ف  َزضلا  أكبار الرسال  لل ضاا  َرو  .  َرضاشارة للنسااء . . 

َخااُُِْ َصااح  الرساالَّ البا ياَّ أكُال نُاوِج لثيااة اانساا  ىلاو األرل , بكال راا يهُاا را   . . ياهُْ َأكُلُاْ 
َىُل َِجارب  َاي     . َحياة ن

َُ  ا سنَّ هللا يَ اختيار الرسل ِل  َر  رضُْ ,  َرثلُا سنته يَ انجائُْ    الظالُه  الُكذُه : الُسريه  . 

لكنا الُسريه (. .) َُأ َر  نشاء ,    ثْ صإقناُْ الوىإ , يْنجهناُْ 

َالُمرناو  رضُاْ يَُ َىاإُْ هللا النجااة ُاْ  َقاإ   . ْ حقيقياا يصاإقه الضُال    ايُاناا كذل  سنَّ زارياَّ ْسانَّ اختيااُر
َُأ َىإُ ,  ََز   ل  , الذي  ْانوا يسريو  ىلهُْ ,يصإقُْ    الثإ رضُْ . َيتجا

َلَ  نظر الكَار لُصارع السابقه  15 - 10الثانَ: الإرس   رَُُّ القرآ  

ه  الاذي  ْااانوا يوازُاو  الرسااوب ال ي ل بااساراب ُاذُ َ يذائااه  , ىلياه الساانَّ يلاوب هللا ُُااا الُشااْر َِكذيبااه , 
َينبُُْ الو أنه رحُ رانياَّ , يتبضُاا ُ كُاْ , اِا ُاْ ْاذُوا ُُاا ُْاا  بلارقاَّ َّ ُُْ لْ يرسال الاهَُْالُمرنه  رضه . 

َيللاذ رانُْ أراَّ ِا  سايانة ياَ الاهُْ كذب ر  قابلُْ . انُاا أرسال َيقاو  حيااُِْ ,   بكتااب يشاريُْ ألناه ُلغاتُْ , 

َِِرَ  به يَ سلْ البشريَّ: األرل َُو رَتو, للضقوب ِتإُُر ,    َِْر يَ الناس . 

ْ . أي  ِضقلو  ا(. .لقإ أن  )   لنا اليكْ ْتابا فيه ِْْر

 

 

ْْ َأَياَ  َِْضِقلهاوَ    َلَقإْ  ارهكه ْْ َتاباًا ِفياِه ِِ ِْ  ْْ ْْ  (10َأنَ ْلَناا ِاَلاْيكه ا َْ َُا َقْورااً  ََ َْْنا َبْضاَإ َأنَشا اًَّ ََ َُ اَناْ  َظاِل َْ َنا ِرا  َقْرَياَّع  ُْ  آَخاِري َ  َقَصا

ا (11) َِ َْْسَنا ِا ا َأَحَسوا َب َُّ وَ    َيَل ا َيْركهمه َُ ْن   (12ُهْ رِِ
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َليس  ْاللوارق الُانيَّ التَ ِنقمَ يَ ا  َْ يتاْثر ُُاا اْ  زهل رضج ة القرآ  رضج ة رَتوحَّ لألزياب ,  َاحاإ , 
َنُا ر  ِل  الجهل .   الذي  ير

َْرهاوا . يلاْ يكا  لُاْ َلقإ َرجإُْ حه  حُلوا رساالته يشارقوا ُُاا  لاْ يكا  رضُاْ ِْار , َ  قبلاه كا  به ِْر الضرب 
َلقاإ ظلا  ْ باه .  َِاذُْر َِاريضُْ ,الُاا استُساكوا ُُاذا الكتااب ,  البشاريَّ راا يض وناه للبشاريَّ يتضرياه لُاْ   ْ ِاذُْر

َناا َا باه البشاريَّ قر َا َساضإ  بُاا رضُاْ را  ِلا  الكتااب . حتاو اِا ِللاوا ىناه ِللا  ىانُْ , ,ويلاَّ َقاان  يساضإ

َا ِي  لل , البشريَّ ْ , َصار َْانوا بكتاَُُْانثد يهُا ُِْر َُاْ  يتل ف قايلَّ يتل َُْ الناس ,  الناس ر  حاولُْ 
  آرنو   

َراا يُلكااو  را  يكارة َراا لإلنساانيَّ ساوى ُااذُ  يقااإرونُا يُلا  الضارب راا  زان يقإروناه للبشاريَّ ساوى ُاذا الا ان . 
نتَا  باه . يْراا اِا ِقاإروا َريضتُْ , ألنُا ِجإ ىنإُْ را ِ َِِْرُْ الَكرة . ي   ِقإروا للبشريَّ بكتاُُْ ِاا ىريتُْ

َراا  يُاَّ ُاذا النسا  بغهار ُاذا الكتااب ا ا  بجنسيَّ الهُا ىرها يثس  َراا ِاا ا  لاْ  البشاريَّ الضرب . يُا ُْ ا 
َُاذُ َىقهاإُِْ َسالوُْْ الُساتُإ را  ِلا  الكتااب  لاْ ِضاريُْ ألنُاْ ىارب يثسا  .  . . الضقهاإة ِضريُْ اْ بكتااُُْ 

َي شاهأا ياَ ِااريخ َْ ياذل  ْ يساا لاه ياَ رضجاْ الثماارة   انُاا ىاريتُْ ألنُاْ يثُلاو  حماارة  راإلوب البشاريَّ , 
َيكِره . َرثله  َرضجْ الثمارة   َُذا ااس      أرر له رإلوله يَ ِاريخ البشريَّ 

ه  , الاذي  ْاانوا . . َُاو يقاوب للُشاْر كال زإياإ ياِْهُْ رناه بااللُو  يوازُاو   ِل  را ْا  يشهر اليه القرآ  الكريْ , 
َالتكذي : لقإ أن لنا اليكْ َالغَلَّ  ْ . أي  ِضقلو  ا(. كتابا َااىرال    فيه ِْْر

َْ ياِْهُْ باللارقاَّ التاَ َلقاإ َياذ سانته  . ي لبونُاا كانا  رحُاَّ ُُاْ أ  ينا ب هللا لُاْ ُاذا القارآ  .  يا  يْخاذُْ 
َُنا يضرل َاْ رشُإا بالَاصَُّ ْالقرى التَ ْذُ  ياستْصل  . .    ستأصاب:حيا ر  القصْ 

َأنشااْنا بضااإُا قورااا آخااري  . يلُااا أحسااوا بْساانا اِا) مااو  . ْ  ُااْ َْااْ قصااُنا راا  قريااَّ ْاناا  ظالُااَّ  رنُااا يْر
َرساااكنكْ لضلكااْ ِسااْلو  . . َارزضااوا الااو رااا أِااريتْ فيااه  مااوا  َيلنااا انااا ْنااا ظااالُه  . يُااا زالاا  ِلاا  :قااالوا ِْر يااا 

ْ حتو زضلناُْ حصهإا خارإي (. .   نىوُا

َالضنافأ َالقصْ َيلقَ ظل الشإة  َزرسُا اللَظَ يصور رضناُا ,  ا  الق   .  َالقمااء الثاساْ  َالتث ايْ شإ حْر
  َأنشْنا بضإُا قورا آخري (.) ىلو القرى التَ ْان  ظالَُّ . ي ِا َُ رإررة رث َُّ . .

َىناإ اانشااء يوقا  َُاو َرا  يهُاا .  ىلاو القاو  الاذي   الَضال ىناإ القصاْ يوقا  الَضال ىلاو القارى ليشاُل راا يهُاا 
َُذُ حقيقَّ يَ ِاُِا . َيضهإَ  انشاء القرى . .    ينشَْ  

َر . . يالإرار َاانشاء يبإأ بالإياري  فيضهإَ  انشاء الاإ َالإيار .  ىارل ُاذُ الثقيقاَّ ياَ ُاذُ  َلكا  يثل بالإيار 
َُذا ُو الظل َالتإرهر ,    التصوير   القاُؤ بالتضبهر ىلو ,ريقَّ الُران الصورة يملْ ىُليَّ القصْ 
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َُاْ ْاالَهرا  ياَ ثْ َهاْس هللا يْخاذُْ ,  َّ القو  يَ ِلا  القارى  يما رهو  را  ُناا الاو  الُصاهإة ننظر ينشُإ حْر
  ُناا قبهل اللُون:

مو (. .)   يلُا أحسوا بْسنا اِا ُْ رنُا يْر

َقإ ِبه  لُْ أنُْ رْخوَِ  ُبْس هللا . يسارىو   َا ,  َىإ ما  َج ر  القريَّ ْر   الْر  ينجهُْ كْنُا باللر

 

 

 َْ  ْْ َرَسااِكِنكه ْْ ِفياِه ََ ِْاِرْيته اْرِزضهوا ِاَلو َرا أه وا ََ ْْ  َِْركهمه هَ   13ِهْساَْلهوَ    َلَضلَّكها ُِ نَّاا َظااِل ْه ْيَلَناا ِانَّاا  اا (14( َقاالهوا َياا ََ َُ َزاَلا   َي
ْْ َحِصهإًا َخاِرِإيَ    ُه ْْ َحتَّو َزَضْلَنا ُه َرا (15ِِِْلَ  َنْىَوا ِىِباهَ   خَ  ََ َْ اا  َُ ُه َراا َُْهَن اأْلَْرَل ََ اء ََ َُ ا َأ   َأَرْنَناا ( َلاوْ 16َلْقَنا السَّ

نَّا ْه نَّا ِا   ُه ِر  لَّإه ََّلْذَنا وًا َّْ ُْ   (17) َياِىِله َ  نَّتَِّلَذ َل

َلكنُاا ر  ماو     َا يا  يلثاذ ُُاْ حهاث يْر َْْنُاا ُاْ أسارع ىاإ اَّ بْس هللا .  كهار الَاْر ياَ الُصاهإة ُا  َِ حْر
  َْ شضور .

  يتلقو  التُكْ الُرير: ىنإئذ

َرساكنكْ لضلكْ ِسْلو ( ) َارزضوا الو را أِريتْ فيه  موا ,    ْ ِْر

هاإ َساكنكْ الُاري  . ْ َديشاكْ الْر َا الو رتاىكْ الُناَء  َىون موا ر  قريتكْ .  َا لضلكاْ ِساْلو  ىا   . ِْر ىاون
  ِل  ْله فيْ أنَقتُُو ا 

َاْستُ اء  ىان ُنال  رجاب لس َرا َْ لجواب . انُا ُو التُكْ    ماب 

َأناه ْ ىنإ َْ رُرب ر  بْس هللا الُثايد .  َْ ينقاذُْ يارار .  يانَضُْ ِل  ي يقو  فيشضَر  بْ  ْ رَر  ا  ,  ْر
َاْستغَار: َالتوهَّ  َلو  اْىتراب    فيثا

َيلنا   انا ْنا ظالُه (. .)   قالوا:يا 

َا  . يليقولوا  َلك  َْو  يقولو  حتو يقمولقإ يا  األ   َِلُإ األنَاس: األرر را يشاءَ  . ي نُْ لُتر

ْ حتو زضلناُْ حصهإا خارإي (. .)   يُا زال  ِل  نىوُا

َّ , َيا َْا  رنذ لثظَّ يُوج بالثْر َْ حياة    َّ فيه    فيه الثياة   َِم رب له ر  حصهإ آنرَ , ْ حْر

َُ ي 18 - 16الثالث: الإرس   َُّ البا,ل أرا  الثذالجإيَّ يَ خلذ الكو  
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ِْخاذ الُكاذُه  ُُاا .  َالتاَ يارهد الساياق ُاه  الضقهاإة التاَ سابذ الثاإيث ىنُاا , َساننُا التاَ ِجاري ىلهُاا , ُناا
َالجإ األصهل , اللذي  يقو  َهه  الثذ الكبهر  َاألرل  ُُُا يرهد ُهنُا  َا   َيتلابك ُُُاا خلاذ الساُا الكاو  ْلاه , 

  يَ صُيُه .

و   ي ِا َاللُو , ْاايله  كا  الُشْر َزاإ .  ىُاا يستقبلو  القرآ  ْلُا زاءُْ رنه زإيإ باللض   ياَ األرار را  حاذ 
َىُااا ينتظاار الُسااتُ ئه  . . ياا   ساانَّ هللا ر اارنة نايااذة  الُكااذُه  َ ِا ْااانوا يغَلااو  ىاا  يااو  الثساااب القرياا  , 

َالجإ   :األصهل رِرب َّ بالثذ الكبهر 

َراا ُهنُُاا) َاألرل  لاإنا . ا  ْناا يااىله  . ُال  را  ْىباه  . لاو أرنناا أ  نتلاذ لُاوا ِْلاذناُ َراا خلقناا الساُاء 
َلكْ ذ ,    رُا ِصَو (. . الويل نقذب بالثذ ىلو البا,ل يهإرغه ي ِا ُو زُا

َنُُر بثكَُّ , ْ لقإ َْ لُوا .  َهالجإ الاذي خلاذ باه  ز ايا خلذ هللا سبثانه ُذا الكو  لثكَُّ , ْ لببا  َْ ُوى , 
َأنا بالسُاء  َرا ُهنُُا أرسل الرسل ,  َيارل الَارائ  , َشارع التكااليف . . يالجاإ أصاهل ياَ  , الكتا  َاألرل 

أصهل يَ الضقهإة التَ أرانُا هللا للناس , أصاهل ياَ الثسااب الاذي يْخاذُْ  , ِإُهُر ,بيضَّ ُذا الكو  , أصهل يَ
  الُُا  . بضإ به

  رللوقاِه الثانثَّ الَانيَّ . ر    لإنه . لُوا ِاِيا ْ يتضلذ بشَءأ  يتلذ لُوا ِْلذُ ر -أران هللا سبثانه  َلو

َلاو  َُاو حارب ارتنااع  - النثااة ُْاا يقاوب -رجارن يارل زاإلَ:  لاو أرنناا أ  نتلاذ لُاوا ِْلاذناُ را  لاإنا(. . 
َقاوع يضال الشارط َقاوع يضال الجاواب ْرتنااع  وا يلاْ يكا  ياا  سابثانه لاْ يارن أ  يتلاذ لُا . ْرتنااع . َِهاإ ارتنااع 

َْ ر  شَء خارج   . ىنه ُناا لُو . ْ ر  لإنه 

َلاْ يوزاه الياه ارانِاه أصا : ا  ْناا -سابثانه  -يكاو  أل  هللا  َلا  َ   حارب نَاَ  . . يااىله  لاْ يارنُ اُتاإاء 
َالصيغَّ لنََ ارانة الَضل اُتإاء .   بُضنو را , 

 

ذٌ َنْقِذبه ِباْلَثذِِ َىَلو اْلَباِ,ِل َيَهْإَرغه  َُلْ  ُِ ُهَو َزا ا  َِ ْه  هه َيِ  َلكه ا َِِصَهوَ    ََ َُّ   (18اْلَوْيله ِر

َهااق  - سابثانه -ُو يرل زإلَ لتقرير حقيقاَّ رجارنة . . ُاَ أ  ْال راا يتضلاذ ُاذا  هللا  انُا قاإيْ ْ حاانَّل , 
َْ ْااا  رتضلقااا بثااانَّل ْ اللُااو أ  يتلااذ لُااوا لُااا ْااا  ُااذا -ساابثانه  -ْهاار يااا  . يلااو أران  السااُاء حانثااا , 

َرااا ُهنُُااا يكلُااا حااوانَّل . . كااا  يكااو  ِاِيااا راا  لإنااه ساابثانه . فيكااو  أزليااا با يااا , ألنااه يتضلااذ  انُااا َاألرل 
  البا يَّ . األزليَّ بالذا 

َالسنَّ الُ رنة أْ يكو  ُناا لُو , انُا يكو  ُناا زإ , انُا ُنااا حاذ , فيغلا  الثاذ  َيكاو   الناروس الُقرر 
  لضارل:األصهل ىلو البا,ل ا
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ذ(. .)   ُل نقذب بالثذ ىلو البا,ل يهإرغه ي ِا ُو زُا

َالضااإَب ىنااه الااو الثااإيث يااَ الواقاا )َ ااوع اللُااو    الااذي ِجااري بااه  الُقاارر ُل(لإلَااراب ىاا  الثااإيث يااَ رَو
وق البا,ل . َُز َُو ْلبَّ الثذ  َيقتميه الناروس .    السنَّ 

َّ .  َالتضبهر ِقاذب باه ىلاو البا,ال  . القاإرة يكْنُا الثاذ قذيَاَّ ياَ ياإيرسْ ُذُ السنَّ يَ صورة حسيَّ حيَّ رتثْر
ذ ُال  ُِا  . .   , فيشذ نراْه   ي ِا ُو زُا

رنَاَ ىا  خلقاَّ ُاذا  َالبا,ال َُ السنَّ الُقررة , يالثذ أصهل يَ ,بيضَّ الكو  , ىُهذ يَ ِكوي  الوزاون . ُذُ
َْ سال ا  لاه , ي اارنُ َْ بقااء لشاَء  , هللا الكو  أص  , ,اريء ْ أصاالَّ فياه ,  َيقاذب ىلياه باالثذ يهإرغاه . 

َْ حياة لشَء ِقذيه   هللا يتإرغه   يإ ي ارنُ هللا   

اا الضلايْ َلقاإ َاقا  الثيااة يلاالف ُاذُ الثقيقاَّ التاَ يقرُر َِلا  ياَ الَتارا  التاَ  . اللبهار يلهال للنااس أحياناا أ  
َيباإَ يهُاا َياا الثاذ يبإَ يهُا البا,ال رنتَشاا ْْناه ْالا  ,  َ   ُاَ اْ يتارة را  ال راا  , يُاإ  رن  ْْناه رغلاوب . 

َقارا   ; َاألرل َاُْات ء . ثاْ ِجاري السانَّ األزلياَّ البا ياَّ التاَ قاا  ىلهُاا ُنااء الساُاء للَتناَّ هللا يهُا را يشااء ,
َالإىوا  سواء بسواء .   ىلهُا الضقائإ 

َيَ أصالَّ الثذ يا َالُمرنو   َىإُ    َياَ نصارة الثاذ  ; َنظاراه َ ُنااء الوزاونبا  ْ يلالجُْ الش  يَ صإق 
اوا  بغلباَّ الذي يقاذب باه ىلاو البا,ال يهإرغاه . . يا ِا اُات ُْ هللا َأنْر البا,ال حهناا را  الاإُر ىرياوا أنُاا الَتناَّ   

َأحسوا أ  َُو يريإ أ  يضإُْ ْستقباب الثذ الُنتصر , رهُْ أنه اُْت ء     يرههُْ , أل  يهُْ َضَا أَ نقصا   

َيضاالجو  يج َأ  َْلُاا  يهُاا ضلُْ ساتار القاإرة , يهاإىُْ يجتااَز  يتارة الاب ء يساتكُلو  يهُاا الانق   الماضف . . 
َحقاذ ىلااو رااا يشاااء . أرااا الضا باَّ يُااَ رقااررة:  ُاال  أيااإيُْ ساارىوا الااو الضاا ج قصار هللا ىلااهُْ يتاارة اُْاات ء , 

ذ نقذب بالثذ ىلو البا,ل يهإرغه ي ِا ُو   يإ .وهللا يَضل را ير (زُا

َخموىُْ هلل 20 - 19الراب : الإرس   دبانة الُ ئكَّ 

َىلاو ُكاذا ه  , الاذي  يتقولااو  ىلاو القاارآ   َيصااَونه  ] الرساوب يقاارر القارآ  الكااريْ ِلا  الثقيقااَّ للُشاْر ي ل 
َُاو الثاذ الغالا  الاذي ياإرغ البا,ال َاْيتاراء .  َالشضر  اذ . . ثاْ يضقا  ىلاو ِلا  التقريار  , بالسثر  يا ِا ُاو زُا

َلكْب ْ ىا بَّ را يتقولو :     رُا ِصَو (. . الويل  نذاُر

َ ىراَاُْ . ثْ َالبباانة ياَ رقاُال ىصايانُْ  رُا  ُاْ أقارب رانُْ  نُوِزاا يضرل لُْ نُوِزاا را  نُااِج ال اىاَّ 
َدبانِه , ْ َر  ُذا يُْ نائبو  ىلو ,اىته    َْ يقصَر : يَتَر   الو هللا . 
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َر  ى) َاألرل .  َا   َْ يستثساَر  ,َله ر  يَ السُا َالنُاار ْ  يسابثو   نإُ ْ يستكبَر  ىا  دبانِاه  اللهال 
  يَتَر (. .

 

 

َلاهه  ََ  َىا ْ  ََ َْ َيْساَتْكِبره ُه  َراْ  ِىناَإ اأْلَْرِل ََ اََاِ  ََ َُ ا ََ    ِدَباَنِِاهِ  َرا  ِياَ السَّ ااَر 19َََْ َيْسَتْثِساره َُ النَّ وَ  اللَّْهاَل ََ ( يهَسابِِثه
 َْ  َ َ تهره ََ    (20) َيَْ ْْ يهنِشره ُه َ  اأْلَْرِل  ًَّ رِِ َُ َا آِل   (21َأِ  اََّلذه

َالضلااْ َراا  َْ يثصااهُْ اْ هللا .  َاألرل ْ يضلُُااْ اْ هللا ,  َا   َزااون  البشااري  يااَ السااُا ْ يسااتيق  اْ راا  
َالجا  َزاون الُ ئكاَّ  َالُمرناو  يساتيقنو  را   َلكنناا ْ نضارب ىان كاذل  البشار .  ُا ياَ القارآ  .  ُْ اْ راا لاذُْر

َقاإ يكاو   َأشاكاب ِناسا   ُنااا أخبرناا باه خاالقُْ .  اَ , ب باائ   ا  األَر ْ را  الضقا ء ياَ ْهار ُاذا الكْو ْهاُر
  َىلْ ِل  ىنإ هللا . . الكواك  ,بيضَّ ِل 

ناا ىلاْ را  ي ِا َِْر َاألرل(ىريناا رانُْ را  نضارب ,  َا   َله ر  يَ السُا َا   ْ نث  قرأنا:   نضلاْ للاالذ الساُا
  َر  يهُ  .َاألرل 

َْ نقهاإ راا نا  الان ) َلكنناا ْ نثاإن  ْ .  ىاراا َرا  ىناإُ(الَُُو  القريا  أنُاْ الُ ئكاَّ .  َْهاُر يشاُل الُ ئكاَّ 
َْ ِثإن َصَا ." َالَُُو  ر  التضبهر أنُْ ُْ األقرب الو هللا . يكلَُّ   ىنإ" بالقياس الو هللا ْ ِضنَ ركانا , 

َْ يستثساَر (َر  ىنإُ ْ يستكبَر  ى  دبانِاه) و    ء الُشاْر ياَ البباانة  - يقصاَر   أي -(كُا يساتكبر ُاْم
َْ َالنُار نَ  انق اع  َِسبي  باللهل    . . يتور . يثياُِْ ْلُا دبانة 

َالتضباإ َالبشر اَّ  . كالُ ئكاَّ يُلكو  أ  ِكاو  حيااُِْ ْلُاا دباانة نَ  أ  ينق ضاوا للتسابي   يااسا   يضاإ ْال حْر
  كان  رتاىا ِاِيا ب هبا  الثياة   َلو ِوزه ُُا صاحبُا الو هللا .َْل نَك دبانة اِا 

َااستإْب ىلو الوحإانيَّ 25 - 21اللارك: الإرس   اب اب شرا الكَار 

َرا  َياَ َاألرل  َا   َْ ينق ا  هلل الواحاإ , رالا  الساُا يجاَء اانكاار ىلاو  . ياهُ  ظال التسابي  الاذي ْ يَتار 
ْ ياَ َاساتنكار نىاوُا ه   َيضارل الساياق نلهال الُشاْر َناروساه  الوحإانياَّ اآللُاَّ .  را  الُشاُون ياَ نظاا  الكاو  

َر  ل الكتاب: الُنقوب الواحإ الإاب ىلو الُإُر الواحإ      ى  الكت  السابقَّ ىنإ ُأ

َا آلُااَّ راا  األرل ُااْ ينشااَر  ا لااو ْااا  يهُُااا آلُااَّ اْ هللا لَسااإِا .) هللا رب الضاارع ىُااا  يساابثا  أ  اِلااذ
َناهيصاَو  .  َا را  ن َُاْ يساْلو  . أ  اِلاذ اانكْ . ُاذا ِْار را  رضاَ  ? آلُاَّ ْ يساْب ىُاا يَضال  قل:ُااِوا ُُر

ْ ْ يضلُو  الثذ َرا أرسلنا ر  قبل  ر  رسوب اْ ناوحَ الياه أناه ْ  يُْ َِْر ر  قبلَ . ُل أكثُر و  .  رضَر
  . .(ياىبإَ   اله اْ أنا
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ء اآللُاَّ باْنُْىا  اِلااُِْ آلُاَّ ُاو ساماب اساتنكار ل َالساماب ََصاف ُاْم را  األرل أي  ينشاَر   لواقا  رانُْ . 
َيبضثاونُْ أحيااء . فياه ُِكاْ ُتلا  اآللُاَّ التاَ َُا يقيُاو  األراوا   يُا  أَب صاَا  االاه الثاذ أ  ينشار  . اِلاذ

َُا األروا  ر  األرل . يُل اآللَُّ التَ َْ ياإىو  لُاا ُاْ أنُاا ِللاذ حياا اِلذ ة أَ َِضل ُذا ا انُا ْ َِضال , 
َلو ر  صَا  االه . يَُ ِضهإ حياة .   اِ  ياقإة للصََّ األ

َاقا  ِل  َُنال  الاإلهل الكاونَ الُساتُإ را   لاو ْاا  يهُُاا آلُاَّ اْ ) :الوزاون رن ذ الواق  الُشُون يَ األرل . 
  هللا لَسإِا(. .

َينساذ ُاه  أز ائا ياالكو   اا  ُاذُ  ; زُيضاا هقاائْ ىلاو النااروس الواحاإ الاذي يارهد ُاه  أز ائاه زُيضاا    َهاه  حْر
اَّ الُجُاوع الُانظْ . . ُاذا النااروس الواحاإ را  َحْر َا   صان  األزا اء  َاحاإ . يلاو ِضاإن  الاذ َاحاإة الاه  ارانة 

َلتضاإن  الناواريك َالنااروس رظُار اارانة الناياذة  -لُاا  ِبضاا لتضاإن  اارانا  .  يااارانة رظُار الاذا  الُرياإة . 
َلوقا الوحإة التاَ ِن َْنضإر  - ه    َاِجاُاه َسالْو َِوحاإ رنُجاه  َالَساان  اَْا راب ساذ الجُااز الكاونَ ْلاه , 

َاق  رثسوس . الُلثإي  ِبضا لَقإا  التناسذ . . ُذا التناسذ الُلثوظ الذي ْ ينكُر أشإ   ألنه 

  ُوحإة ُذا ي ريَّ الَ رة السليَُّ التَ ِتلقَ ايقاع الناروس الواحإ للوزون ْله , لتشُإ شُانة َ  

 

 

ِ َربِِ  َلاوْ  اْبَثاَ   َّ َِا َيسه َساَإ ه َلََ َّ  َّْ اٌَّ ِا َُ اا آِل َُ ُِ اا َيِصاَهوَ    اْلَضاْرعِ  َكااَ  ِيه َُّ ْْ يهْساَْلهو َ 22َى ُها َضاله ََ اا َيَْ َُّ َْ يهْساَْبه َى  ) 

ره  (23) ْْ ََُذا ِِ  ْْ َُاِهوا ُهْرَُاَنكه ًَّ قهْل  َُ َِنِه آِل َا ِر  نه ََ  َر  َأِ  اََّلذه ِض ُهوَ  اْلَثذَّ رَّ َْ َيْضَل  ْْ ُه ره َر  َقْبِلَ َُْل َأْكَثره ْْ ِِ ََ  ْ ُه  َي

وَ    َه َّْ 24َرْضِر وبع ِا َرا َأْرَسْلَنا ِر  َقْبِلَ  ِر  رَّسه َّْ َأَنا َياْىبهإهَِ    نهوِحَ ( ََ َْ ِاَلَه ِا   (25ِاَلْيِه َأنَّهه 

َحااإة اللاا , النااروس َزإِاه , َ َحاإة اارانة التااَ أ الُنساذ , الااذي ْ يساان يااَ  الُاانظْ لذ الُااإُر لُاذا الكاو  َ
َْ خلل يَ سهُر:   ِكوينه , 

  يسبثا  هللا رب الضرع ىُا يصَو (. .)

َالضارع ررا  َُْ اء . ِنُ  هللا الُتضاالو الُساي ر:  رب الضرع( َاْساتض ء .  الُلا  يصَونه بْ  له شْر َالساي رة 
َالوزون ْله ُنظاره َ    يكذُُْ فيُا يقولو  . َالَسان س رته ر  اللللِنُ  ىُا يقولو  

َُْ يسْلو (. .)   ْ يسْب ىُا يَضل 

َُاو القااُر ياوق  َرتاو َرا  ِا الاذي يساْله    َ رانِاه ,ليقاَّ ْ  , دباانُ كاا  الُساي ر ىلاو الوزاون ْلاه يساْب   
َْ حتااو راا  الناااروس الااذي َِتلااذُ حاكُااا لنظااا ِِرماايه يثااإُا قهااإ راا  ارانة أخاارى ,  َالسااماب ُااَ    الوزااون ا 

َن َالُقااييك ,  ِرسْ َالثساب انُا يكونا  ُناء ىلو حإ َن  َاارانة ال ليقاَّ ُاَ التاَ ِما  الثاإ َرقياس يَو  . 
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َالللذ رْخوَِ  بُا ِم  لُْ ر  ِلا  ِم  َْ ِتقهإ بُا َالُقاييك اْ ُْا ِريإ .  َن  َن للكو  ر  الثإ يُاْ  الثاإ
  يسْلو  .

َلُااِا صان الللاذ ليساتبإ ُُاْ ا َ   َر أحياناا فيساْلو  ساماب الُنكار الُتضج : َراا الثكُاَّ ياَ ُاذا  هللا لغار كاذا . 
َْْنُا يريإَ  ليقولوا:انُْ ْ يجإَ  الثكَُّ   ِل  الصني    يَ الصني  ا 

َن َُاْ ََز  حاإ َن األنب الوازا  ياَ حاذ الُضباون , ُْاا يتجاا ََز  ياَ ُاذا حاإ اانساانَ القاصار  اانراا يتجاا
َُو رثصور يَ حهُ الذي ْ يض َالغايا   َاألسباب  َن رب الضلل    . . الُثإ

َياإُر ا  َيساي ر ىلاو ْال شاَء , ُاو الاذي يقاإر  َياإُر ْال شاَء ,  ْ يساْب ). َيثكاْ الاذي يضلاْ ْال شاَء , 
َُْ يسْلو (. .   ىُا يَضل 

َاقضاه يساْلُْ ىا  الاإلهل َ لاو ذي يساتنإَ  الياه ياَ الا النقلاَ زانا  الاإلهل الكاونَ الُساتُإ را  ,بيضاَّ الوزاون َ
  نىوى الشرا التَ ْ ِضتُإ ىلو نلهل:

َِْر ر  قبلَ(.) انكْ . ُذا ِْر ر  رضَ  َنه آلَُّ ا قل:ُاِوا ُُر َا ر  ن   أ  اِلذ

َُناا ِْر ر  سابقه را  يُذا َا  . الرسال ُو القرآ  يشتُل ىلو ِْر الُضاصري  للرسوب ال ي ل  َلايك فيُاا زااء
اء . يكل الإيانا و  ُاإىوى الشارا التاَ ِنقماُا  يُ    قائَُّ ىلو ىقهإة التوحهإ .به ِْر الشْر أيا  زااء الُشاْر

َْ يوزإ ر  الكت    ىلهُا نلهل: االسابقَّ ,بيضَّ الكو  , 

و (. .) ْ ْ يضلُو  الثذ يُْ رضَر   ُل أكثُر

  َرا أرسلنا ر  قبل  ر  رسوب اْ نوحَ اليه أنه ْ اله اْ أنا ياىبإَ (. .)

َُْو ق يالتوحهإ َِوحهاإ الُضباون  . ِثويال اىإة الضقهإة رناذ أ  بضاث هللا الرسال للنااس . ْ ِباإيل يهُاا  ِوحهاإ االاه 
َْ َالرهوهيااَّ    َْ يااَ الببااانة . . قاىااإة ثاُتااَّ ثباااو   رجاااب . ياا  انَصاااب ُااه  األلوهيااَّ  للشااارا يااَ األلوهيااَّ 

َاحإة رنُا . رتصلَّ النواريك الكونيَّ ,  ََُ   ُُذُ النواريك 

  َِنهإ ر اىْ الكَار يَ زضل الُ ئكَّ ُنا  هللا 29 - 26السانس: إرسال

ََُ احإى رقْو  الجاُليَّ ثْ َلإا .  ه  ر  الضرب أ  هلل    :السليََّ يضرل السياق لإىوى الُشْر

َُاْ) َلاإا . سابثانه   ُال دباان ركرراو  , ْ يسابقونه باالقوب ,   يضُلاو  . يضلاْ راا ُاه  باْرُر َقالوا:اِلاذ الارحُ  
َُْ ر  َْ يشَضو  اْ لُ  اِرمو ,  َرا خلَُْ ,  َر  يقل رنُْ: خشهته أيإيُْ    رشَقو  . 
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َقالهوا اْل ِدَبااٌن َرْكَررهاو َ  ََ اْبَثاَنهه َُ َلاإًا سه َُ ه ََ لهاوَ    (26) اََّلاَذ الارَّْح َُ ُهاْ ِباَْْرِرُِ َيْض ْه 27َْ َيْساِبقهوَنهه ِبااْلَقْوِب ََ َُاْهَ   َراا ( َيْضَلا
اِ  اْرََِماوَأْيا َُ َّْ ِل ضهوَ  ِا ْْ َََْ َيْشاََ ا ُه َراا َخْلََ ََ ْْ ُِ ُهاْ ِإي َِقهوَ    ََ اْ  َخْشاَهِتِه رهْشا ا 28رِِ ْْ ِانِِاَ ِاَلاٌه رِِ ُه اْل ِراْن َرا  َيقه َِناهِ  ( ََ  نه

هَ    ُِ َذِلَ  َنْجِ ي الظَّاِل َْ  َْ نَّ َُ   (29َيَذِلَ  َنْجِ يِه َز

َنه يذل  نج يه زُنْ . ْ انَ   ذل  نج ي الظالُه (. .اله ر  ن

َ  يقاإ نىاوى اِلاذ  لُاا ىاإة صاور ياَ الجاُلياا  الُلتلَاَّ . -سابثانه  -النباوة هلل  َنىاوى  ىريا  ىناإ رشاْر
َ الهُاون ياَ صاورة َىناإ رشاْر َ النصاارى ياَ  ُناوة الضرب ياَ صاورة ُناوة الُ ئكاَّ هلل .  َىناإ رشاْر الض يا  هلل . 

َْلُا ر  َالضصور . يا انثرا صورة ُنوة الُسي  هلل . .    الجاُليَّ يَ شتو الصور 

َُاو يارن َالَُُو  ُبياا  ,بيضاَّ الُ ئكاَّ .  ىلاهُْ أ  الذي يضنيه السياق ُنا ُو نىاوى الضارب ياَ ُناوة الُ ئكاَّ . 
َ زا ْ . (ركررو    ُل دبان -ُْا ي ىُو   -يُْ ليسوا ُنا  هلل  ىنإ هللا . ْ يقترحو  ىليه شهأا ِْنباا َ ,اىاَّ 

اَ ْ   باْرُرانُاا يضُلاو  ََر َْ يتقاإرو  بالشاَاىَّ اْ لُا  اِرمااُ هللا  َىلاْ هللا ُُاْ رثايد .  يقبال  أ  يناقشاو  . 
َُاْ ب بيضاتُْ خاائَو  هلل رشاَقو  را  خشاهته  َ,ااىتُْ التاَ ْ اساتثناء  َ,ُااِرُْ ىلاو قارهُْ -الشاَاىَّ فياه . 

َُاْ ْ ياإىو  األلوهيااَّ َْ انثاراب ىنُااا .  ا . ق ضاا يهُاا  ْ زاا اء را  يااإىَ  -زااإْ  -ا َلاو انىُو لكاا  زا اُؤ
َُاو َلكال  . زُانْ األلوهياَّ ْائناا را  ْاا  ,  ياذل  زا اء الظاالُه  الاذي  ياإىو  ُاذُ الاإىوى الظالُاَّ لكال حاذ , 

  شَء يَ ُذا الوزون . َلكل أحإ ,

َاهيَّ رستنكرة رستبضإة , ْ يإىهُا أحإ َْذل  ه  يَ صوِرُا ُذُ  لاذاق ز اءُاا  َلاو انىاُاا . ِبإَ نىوى الُشْر
  األليْ  

و   يلُك الوزإا  بُشُإ الُ ئكَّ ,ائضه  هلل , رشَقه  ر  خشهته . ُهنُا َْذل  َيإىو    الُشْر َلو     يت ا

َاألرل 33 30الساب : الإرس َا   َهإايَّ خلذ السُا   ِإُهر هللا للكو  

َاألنلاَّ النقلياَّ  َىناإ َاألنلاَّ الوزإانياَّ التاَ  ; للتضاإن النافياَُّاذا الثاإ را  ىارل األنلاَّ الكونياَّ الشااُإة بالوحاإة   
َُااْ  رجااالَ ِلُااك القلااوب . . يجااوب السااياق بالقلاا  البشااري يااَ َيااإ القااإرة ِااإُُر بثكُااَّ ,  الكااو  الماالَُّ , 

َّ ىلو و  ى  آياُِا الُضرََ   َالقلوب: األنظار رضَر

َزضلناا را  أَ َاألرل ْانتاا ِرقاا يَتقناُُاا .  َا   َا أ  الساُا كال شاَء حاَ   أيا  يمرناو   الُااء لْ ير الاذي  َْار
َزضلنا يهُا َاسَ أ  ُِهإ ُُْ ,  َزضلنا يَ األرل ر َزضلناا الساُاء ساقَا رثَوظاا  يجازا ا  سب  لضلُاْ يُتاإَ    

َُو و  .  َالقُر . ْل يَ يل  يسبثو  . . الذي َُْ ى  آياُِا رضَر َالشُك  َالنُار    خلذ اللهل 
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ل لألنظاار , انُاا َيهُااا راا زولاَّ يااَ الكاو  الُضااَر اللاا  حاه  يتْرلااه  يثهار َالقلاوب ْايلااَّ ىا  آياِااه الكباار , 
َالثك اليقظ . َالقل  الواىَ    بالبصهرة الَُتوحَّ 

َاألرل ْانتاا ِرقاا يَتقتاا , رساْلَّ زاإيرة بالتْرال , ْلُاا َِقرياُر َا   َلاَّ  ِقاإر  أ  الساُا النظرياا  الَلكياَّ ياَ رثا
ر الكونيَّ , يثار  حوب ُذُ ا َألاف ىاا   التاَ لثقيقََِّسهر الظوُا َرنُاا القارآ  الكاريْ رناذ أكثار را  ثا َّل رائاَّ  أ

.  

َرنُااا  الشاُك ْالُجُوىاَّ الشُسايَّ الُملَااَّ را  -القائُاَّ الهاو  ُاَ أ  الُجُوىاا  النجُياَّ  يالنظرياَّ َِوابضُاا 
َأخاذ  أشاكالُا َالقُار . . ْانا  ساإيُا . ثاْ انَصال   َياَّ األرل  ثاْ  َأ  األرل ْانا  ق ضاَّ را  الشاُك الكر

َهرن  . .   انَصل  ىنُا 

َِقاو  نظرياَّ أخارى  َلكا  َقاإ ِانق  ْااإا .  ر  ِصال  ُاذُ ليسا  ساوى نظرياَّ يلكياَّ . ِقاو  الهاو   لتَساهر الظااوُا
  الكونيَّ بَرل آخر يتثوب الو نظريَّ . .

 

 

َلْْ  ََ اَنَتا َأ َْ اأْلَْرَل  اََاِ  ََ َُ َا َأ َّ السَّ ََره َْ ُه  َرِْقاً  َيَر الَِّذيَ   َتْقَنا َِع َأَياَ  َيََ ءع َحا َْ الَّ َشا ْه ااء  َُ َزَضْلَنا ِرَ  اْل ا ََ  (30) يهْمِرنهاو َ  َُ

 ْْ ُِ هَإ ُِ ُِ ََ َأ  َِ اِس َزَضْلَنا ِيَ اأْلَْرِل َرََ َزَضْلَنا ََ َتإهََ    ََ ُْ ْْ َي ُه بهً  َلَضلَّ ا ِيَجازًا سه َُ   (31ِيه

ْهار رساتيقنَّ , ِقبال  نظرياَّ تيق  ىلاوْ نثااَب أ  نثُال الان  القرآناَ الُسا -أصاثاب ُاذُ الضقهاإة  - َنثا 
َِري  ْإا . لذل  ْ نثاَب يَ ُذُ الظ ب أ  نويذ َالنظريا  التاَ ِساُو ىلُياَّ  ُه  الهو   النصوي القرآنيَّ 

ََُ شَء آخر ْهار الثقاائذ الضلُياَّ َِجُاإُ  الثاُتاَّ .  َِثاوب الُااء بلاارا  القاُلاَّ للتجرهاَّ ْتُاإن الُضاان  باالثرارة 
َنة َُاَ شاَء آخار ْهار النظرياا  الضلُياَّ  الو . . بالبر ُهناا را  قبال  كُاا -آخر ُذا النوع ر  الثقائذ الضلُيَّ . 

  . -يَ الظ ب 

َلاْ يجاَء ليكاو  ىلُاا ِجريبياا ْاذل  . انُاا ُاو ا  للثيااة ْلُاا . رانُج  رانُج القارآ  لايك ْتااب نظرياا  ىلُياَّ 
َلتقاويْ الُجتُا  َنُ .  َين لاذ ياَ حاإ َاْن ا ق . نَ  أ  ياإخل ياَ  ساُ لي لتقاويْ الضقال ليضُال  للضقال بالضُال 

ََِصهليا  ىلُيَّ بثتَّ . يُذا ا ز ئيا   َ , ق سراحه . رتَر   للضقل بضإ ِقويُه 

ااا ُنااا:  أ  َقااإ َا  يشااهر القاارآ  أحيانااا الااو حقااائذ ْونيااَّ ُْااذُ الثقيقااَّ التااَ يقرُر َاألرل ْانتااا ِرقااا  السااُا
َنث  نساتيق  ُاذُ الثقيقاَّ لُجار  َنُاا ياَيَتقناُُاا( َر َا   . القارآ  ن  َ   ْناا ْ نضارب رناه ْياف ْاا  يتاذ الساُا

َا  ىا  َنتقبال النظرياا  الَلكياَّ التاَ ْ ِلاالف ُاذُ الثقيقاَّ الُجُلاَّ التااَ  . األرل َاألرل . أَ يتاذ الساُا
ا َْ ن لا  ِصاإيقا . القرآ  قرُر َراء أياَّ نظرياَّ يلكياَّ ,  رياا  البشار ياَ نظ للقارآ  َلكننا ْ نجري باالن  القرآناَ 

َقصااارى رااا يقاااب:ا  النظريااَّ الَلكيااَّ َُااو حقيقااَّ رسااتيقنَّ    الهااو  ْ ِضااارل الَُُااو  اازُااالَ لُااذا  القائُااَّ . 
  الن  القرآنَ الساُذ ىلهُا بْزياب  
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َزضلنا ر  الُاء ْل شَء حَ(فيقرر ْاذل  حقيقاَّ خ هارة . يْرا اا  يضاإ ش ر اآليَّ الثانَ:   َِقريُر الضلُااء ْشاَُا 
َِقريُرأررا ى َيُجإَ  "ناَر " ُْتإائه الهُا      الُاء ُو رُإ الثياة األَب . أ  ظيُا . 

َنُاا يااَ القارآ  الكااريْ ْ يثهار الضجا  َُاَ َر َ   ْاا   َْ ي ياإنا يقهنااا  ياَ حقيقااَّ ِثهار اْنتبااُ حقااا .  نَوساانا , 
ُانناا بْناه را  ىناإ هللا . ْ را  كال راا يقارُر را  اي ياَ بصإق ُذا القرآ  . ينث  نستُإ اْىتقاان بصاإقه الُ لاذ

َزُاىتاه  الضلُيَّ روايقَّ النظريا  أَ الكشوب َاِْرقااء لاإاَر   َأقصاو راا يقااب ُناا ْاذل :ا  نظرياَّ النشاوء  له . 
  رَُو  الن  القرآنَ يَ ُذُ النق َّ بالذا  . ِضارل ْ

َيساتنكر  هللا ائا  صان أكثر ر  ث ثَّ ىشر قرنا ْا  القارآ  الكاريْ يوزاه أنظاار الكَاار الاو ىج َرنذ ياَ الكاو  , 
َنُا ربثوثَّ ياَ الوزاون: أيا  يمرناو   َُْ ير َْال راا حاولُْ ياَ الكاو  يقاون الاو اايُاا  باللاالذ  ? أْ يمرنوا ُُا 

  الُإُر الثكيْ ا

  يُمَ يَ ىرل رشاُإ الكو  الُائلَّ: ثْ

َاسَ أ  ُِهإ ُُْ(. .)   َزضلنا يَ األرل ر

َا فيقارر َحَاظأ  ُاذُ الجبااب الر َْ ِما رب .  يتثقاذ ياَ صاور  التاواز   ساَ ِثَاظ ِاواز  األرل يا  ُِهاإ ُُاْ 
َالماغد َُاو يلتلاف را  بقضاَّ  الاإاخلَ شتو . يقإ يكاو  ِوازناا ُاه  الماغد اللاارزَ ىلاو األرل  ياَ زويُاا , 

ا  َز الجبااب ياَ رَو َقإ يكو  ُار َىلاو أياَّ حااب يُاذ رضاانْ الو بقضَّ: ا  آخار . .  ا ْنلَاال األرل ياَ رَو
ا . يلنترا للبثوَّل الضلُيَّ ْشف ال ريقَّ التاَ ياتْ ُُاا ُاذا ُتواز   الن  يثب  أ  للجباب ى قَّ َاستقراُر  األرل 

َلنكتف ر  الن  القرآناَ الصاانق باللُساَّ الوزإانياَّ التواز   َهتتبا  ياإ  َالتْرال يذل  رجالُا األصهل .  الُاوحَ , 
  القإرة الُبإىَّ الُإُرة لُذا الكو  الكبهر:

  لنا يهُا يجازا سب  لضلُْ يُتإَ (. .َزض)

َِتلذ سب  َ,رقا . . َِْر ا الضاليَّ ,  ََُ الَجوا  ُه  حوازُ    ُذُ الَجاج ِْر الَجاج يَ الجباب 

 

 

َزَضْلَنا وَ    ََ َه ا رهْضِر َُ ْْ َىْ  آَياِِ ُه ْثَهوظًا ََ اء َسْقًَا رَّ َُ ُهوَ  (32السَّ ا ََ َُ النَّ لٌّ ِياَالَِّذي َخَلَذ اللَّْهَل ََ ْه َر  َُ اْلَق َك ََ ُْ  َر ََالشَّ

ْلَإ َأَيِ  33َيْسَبثهوَ    َيَل ع  َرا َزَضْلَنا ِلَبَشرع رِِ  َقْبِلَ  اْلله ا َّ  ( ََ ْه اْلَلاِلاإهََ    رِِ ا ُه 34َْي َنْبلهاوْه اْوِ  ََ َُ اِئَقاَّه اْل َِ اكع  اَل َنَْ ْه  ) 

رِِ  ِ َلْهَنا ِهْرَزضهوَ    ِبالشَّ اْلَلْهِر ِيْتَنًَّ ََ ََ35)  

َْ , ثْ يشهر ر  ,رب ُنا الو شاْ  آخار ياَ ىاالْ الضقهاإة  خََ ر  ااشارة الو اُْتإاء يصور الثقيقَّ الواقضَّ أ
  يُتإَ  يَ يجاج الجباب   كُا . يلضلُْ يُتإَ  الو سبهل يقونُْ الو اايُا  ,
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  َزضلنا السُاء سقَا رثَوظا(. .)

َنثا  نارى يوقناا راا يشابه  َالساُاء َالقارآ  يقارر أ  الساُاء ساقفكال راا ىا  .  رثَاوظ را   . رثَاوظ الساقف . 
َرثَاوظ را  الاإنك باىتبااُر ررا ا َُاْ ىا   للضلاو الللال بالنظاا  الكاونَ الاإقهذ .  الاذي ِتنا ب رناه آياا  هللا . .  

و (. .   آياُِا رضَر

َالقُر ْل يَ يل  يسبثو (.) َالشُك  َالنُار    َُو الذي خلذ اللهل 

ا َاللهل َثيقاََّالنُاار ظاُِر َالقُار زرراا  ُاائ   لُُاا ى قاَّ  َالشاُك  اانساا  ياَ األرل .  بثيااة ا  ْونهتاا  . 
َياَ َالنُاار ,  َالتْرال ياَ ِاوالَ اللهال  اَّ َهالثيااة ْلُاا . .  َالقُار . ُُاذُ الإقاَّ التاَ ْ ِلتال رارة    حْر الشاُك 

َحاإة الناار . . َهُذا اا,ران الذي ْ يكف لثظَّ َحاإة اللاالذ زإير بْ  يُاإي القلا  الاو  َحاإة اارانة , َ وس , َ
  . القإير الُإُر

َااُت ء بالثياة 35 - 34الثار : الإرس   الُو  ىلو ْل رللوق 

َِصااريَه   َياَ َِكويناه  الثياااة البشااريَّ يااَ  َنااواريك نُايااَّ الشاوط ياارهد السااياق ُااه  نااواريك الكااو  يااَ خلقااه 
ا: َرصهُر َنُايتُا    ,بيضتُا 

ْ   الللإ . أي   ر  يُْ اللالإَ  ا ْل نَك ِائقَّ الُو  ,َرا زضلنا لبشر ر  قبل) َاللهار يتناَّ ,  َنبلْو بالشار 
  َ لهنا ِرزضو (. .

َْال راا لاه ُاإء يلاه نُاياَّ . َراا كاا  الرساوب ال ي ل  َ ِا زضلناا لبشار را  قبلا  الللاإ . يكال حاانَّل يُاو ياا  . 
َ ِا ْاانوا ْ يللاإَ  يُاا لُاْ ْ َْ  و  يضُلا يُو  يُال ُاْ يللاإَ  ا  َراا لُاْ ْ يتبصاَر   و ا  ال الُاِو ىُال ُأ

  يتإَُر  ا

َُذُ َُ السانَّ التاَ) لُاا اساتثناء . يُاا أزاإر  لايك كل نَك ِائقَّ الُو (. ُذا ُو الناروس الذي يثكْ الثياة . 
  األحياء أ  يثسبوا حساب ُذا الُذاق  

َىا بااَّ الُ اااب للرحلااَّ القصااهرة ىلااو األرل  انااه َ لااو هللاالُااو  نُايااَّ ْاال حااَ ,  الجُياا  . يْرااا رااا  يرزاا  . 
  :َاُت ء يصه  اانسا  يَ أثناء الرحلَّ ر  خهر َشر يُو يتنَّ له

َاللهر يتنَّ(. .) ْ بالشر    َنبلْو

َراإى صابُر ىلاو المار , َاُْات ء ثقتاه ياَ رهاه ,  َراإى بالشار رَُاو  أراُر . لهتكشاف راإى احتُااب الُبتلاو , 
  . . ء باللهر يُو يَ حازَّ الو ُيا َرزائه يَ رحُته . . يْرا اُْت 
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َ   خهل للناس أنه نَ  اُْت ء بالشر . . ا    اُْت ء باللهر أشإ َ,ْة , 

َلك  القلَّ القلهلَّ َُ التَ ِصُإ ل ُت ء ا    . باللهر كثهري  يصُإَ  ل ُت ء بالشر 

َلك  قلهله  ُْ الذي  ي كثهَر   َالمضف .  َالقاإرة  اُْت ء صبَر  ىلويصبَر  ىلو اُْت ء بالُرل  بالصاثَّ 
َيكبثو  زُا, القوة الُائجَّ يَ ْيانُْ الجارثَّ يَ   . أَصالُْ . 

َلكا  قلهلاه  ُاْ كثهَر   َْ ِاذب .  َى نَوساُْ  َالثرراا  يا  ِتُاا يصابَر  ىلاو الثاراء  الاذي  يصابَر  ىلاو الَقار 
َرا يثهرانه ر  شُوا  َرا يغريا  به ر  رتاع ,    ! عَأ,ُا َالوزإا  . 

 

 

ا َِ  ِ َُاَذا ََ ًَا َأ ُها ه  َّْ ََنَ  ِا َا ِا  َيتَِّلاذه اره ََ َْ ََ    الَّاِذي َرآَا الَّاِذيَ   ااِيره َْ  ْْ ُها   ِ َُ ِر الارَّْح ْْ ُهاْ ُِاِذ ََ ْْ اَتكه َُ ِلاذَ  (36َياْذكهره آِل  خه

ْْ آَياَِِ َيَ  َِْسَتْضِجلهوِ    نَسا ه ِرْ  َىَجلع َسْهِريكه َيقهولهو َ  (37ااِْ نتهْْ َصاِنِقهَ   َرَتو  ََ ْه   (38ََُذا اْلَوْىإه ِا  

َيصابَر  ىلاو التُإياإ كثهاَر   َااياذاء يا  يلَاهُْ ,  َلكا  قلهلاه   َالوىهاإ يصابَر  ىلاو التضاذي   بُْ .  يا  ياُر
َالُناص  ائ     َالثراء   َالُتاع ُْ الذي  يصبَر  ىلو ااْراء بالْر

َلكا  قلهلاه كثهاَر   َالجارا,    ثاْ ْ يصااُو   . َالُارا,   ُاْ الاذي  يصابَر  ىلاو الإىاَّيصابَر  ىلاو الكَاا, 
َهاْسترخاء الذي يقضإ َا,   الُُْ بالثري الذي يذب أىناق الرزاب .    َيذلل األر

َيجناإ األىصااب , يتكاو   ا  َراَّ  َيساتثث الُقا كلُاا ربباْة ْسااتقباب  القاوى  اُْات ء بالشاإة قاإ يثهار الكبريااء , 
َالصُون لُا . أرا الر  َينيُُاالشإة  َرَّ   َيَقإُا خاء يهرخَ األىصاب  َالُقا   القإرة ىلو اليقظَّ 

َِلا  شاْ  البشار . . اْ  ! اُْات ء يجتاز الكثهَر  ررحلَّ الشإة ُنجا, , حتو اِا زاءُْ الرخاء سق وا يَ لذل 
  :[ ر  ىصْ هللا يكانوا رُ  قاب يهُْ رسوب هللا ال ي

َ    شاكر ليك ِاا ألحإ اْ للُامر  , ا  أصااُته ساراءىجبا ألرر الُمر  ا  أرُر ْله خهر , َ " يكاا  خهارا لاه , 
َُْ قلهل     أصاُته َراء صبر يكا  خهرا له " . . 

َلاو را  اليقظاَّ لُاا ياَ اُْات ء بالشار . ياليقظَّ َحاإُا  َالصالَّ للنَك يَ اُْت ء باللهر أ باا  ياَ الثااله  ُاَ 
  المُا  . .

َاستضجالُْ الضذابالَُو 47 - 36الثانيَّ: الوحإة   بالضذاب َُِإيإُْ وع:استُ اء الكَار بالرسوب 
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َياَ  الُإياإ ِلا  الشاوط البضهاإ بضاإ الوحاإة رقإراَّ َياَ سان  الاإىوا  ,  َياَ ناواريك الوزاون ,  ياَ أرزااء الكاو  , 
ااإ السااياق الااو رثاال رااا ُااإأ بااه يااَ ر لاا  السااورة ىاا  اسااتقباب َيااَ رصااائر البشاار ,  رصااارع الغاااُري  . . يِر

ه ا ْ ىلو الشرا . . لُشْر َ صراُر َاستُ ائُْ به  َرا رضه ر  الوحَ      للرسوب ال ي ل 

ْ رااا يسااتضجلو   ثااْ َاسااتضجالُْ بالضااذاب . فيثااذُر ْ ىا بااَّ  . بااه يتثااإَّل ىاا  ,بيضااَّ اانسااا  الضجااوب ,  َينااذُر
َيضاارل لُاْ رشااُإا را  ِقلا  ظاا ب الغاالبه  َرشاُإا راا   ياَ الااإنيا . الُساي ري  اْساتُ اء بالرساوب ال ي ل 

  ىذاب الُكذُه  يَ اآلخرة .

َالجا اء ُناواريك َيلتْ َالج اء يَ يو  القيارَّ . يهرهد الثساب  َي ارة اانساا  َسانَّ  الكاو   الشوط ُإقَّ الثساب 
َيَ الإىوا  . .   هللا يَ حياة البشر 

ْ ى  44 - 36األَب: الإرس َىجُ  َاستضجالُْ بالضذاب    نيضه استُ اء الكَار بالرسوب 

َُْ ُذْر  ِاَ  ذا الذي يذْر آلُتكْ    َا . ُأ َا ا  يتلذَا اْ ُ    ُْ ْايَر  . الرحُ  رآا الذي  َْر

َرااإُُر , ليسااتنكَر  ىلااو الرسااوب ال ي ا  ء الكَااار يكَااَر  بااالرحُ  , خااالذ الكااو   أ  يااذْر آلُااتُْ  [ ُااْم
  َُو أرر ىجه  زإ ىجه    . . يتلوروا األصنا  بالسوء , ُهنُا ُْ يكََر  بالرحُ  نَ  أ  يتثرزوا أَ

ااذا الااذي يااذْر آلُااتكْ ) لهلقااو  رسااوب هللا ال ي ل بااالُ ء , يسااتكثَر  ىليااه أ  يناااب راا  أصاانارُْ ِلاا : َ نُااْ ُأ
َْ يساتكثَر  ىلاو أنَساُْ  َا أ  -َُاْ ىبهاإ را  ىبهاإ هللا  -ا( اوا ىُاا أنا ب لُاْ را  قارآ  . .  يكَار َيضَر باه , 

ْ لألرور   الذي الَسانََُ رَارقَّ ىجهبَّ ِكشف ى  رإى  َِقإيُر   أصاب ي ِرُْ 

ْ ر  ىاقبته . ثْ َيثذُر ْ به الرسوب ال ي ل ر  ىذاب      ب بضه ىجوب: َاانسا  ُْ يستضجلو  بُا ينذُر

َيقولو :رتو ُذا الوىإ ا )   صانقه   (. . كنتْ خلذ اانسا  ر  ىجل . سْريكْ آياَِ ي  ِستضجلو  . 

َُاو يُاإ ُبصاُر نائُاا الاو رااخلاذ اانساا  را  ىجال(. . ي) َِكويناه .  اللثظاَّ الثاَارة  َراء الضجلاَّ ياَ ,بضاه 
َيريإ ليثقذ ْل را يل ر له بُجرن أ  يل ر َله ُهإُ ,  َلاو  , ُباله يريإ لهتنا َيريإ أ  يستثمار ْال راا يوىاإ باه 

َ يااذاُؤ . ِلاا  اْ أ  َيكاال األراار هلل ياا  يتصاال كااا  يااَ ِلاا  َاارُر  َي ُااأ  ,  يتضجاال قماااءُ .  بااا  يهثباا  
  . َا,ُأنا  َاايُا  ثقَّ َصبر

 

 

ْه النَّاارَ  َلاوْ  ُِ اوُِ اوَ  َىا  َهزه َْ َيكهََ َا ِحاهَ   اره ََ َْ ْه الَّاِذيَ   ََ    َََْ  َيْضَلا ْْ يهنَصاره ُها  َََْ ْْ اوِرُِ ُه ْ َبْغتَاًَّ 39َىا  ظه ُِ ِِْْه اْل َِا َُ ) 

 ْْ ُه ته َُ ْْ  َيَتْب ُه َُا َََْ  ََ   َيَ  َيْسَتِ يضهوَ  َرنَّ َلَقإِ 40يهنَظره ِ ئَ  ( ََ ُْ ْ رَّا اْسته ُه َا ِرْن لع رِِ  َقْبِلَ  َيَثاَق ِبالَِّذيَ  َسِلره  َكانهوا ُِرهسه
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ِ ئهو    ُْ ارِ 41ِبِه َيْسَت َُ النَّ ْ ِباللَّْهِل ََ ْه اوَ    ِرا َ  ( قهْل َر  َيْكَلمه َه اْ َرْضِر ُِ اِر َرهِِ ْْ ْْ َىا  ِِ ُها اْل  َُ  ِ َُ ْْ 42الارَّْح ا ُه اٌَّ  ( َأْ  َل َُ  آِل

 َََْ ْْ ُِ ِس َْ َيْسَتِ يضهوَ  َنْصَر َأنَه َِنَنا  ْ رِِ  نه ُه َنضه ُْ نَّا يهْصَثبهوَ    ُهْ َِ   (43رِِ

ء َيسْلو  رتو ُذا الوىإ . الوىإ َُْم و  ْانوا يستضجلو  بالضذاب ,  َىاذاب الاإنيا . . يُاا  بضذاب الُشْر اآلخارة 
ْ ة ,ُو ِا القرآ  يرسْ لُْ رشُإا ر  ىذاب اآلخر    را أصاب الُستُ ئه  قبلُْ ر  ىذاب الإنيا: َيثذُر

َْ ُْ ينصَر   لو  ْ َْ ى  ظُوُر ُْ النار  َزُو َا حه  ْ يكَو  ى   ُل ِاِْهُْ بغتاَّ يتبُاتُْ ,  . يضلْ الذي  َْر
َلقاإ اساتُ ى ء َْ ُاْ ينظاَر  . .  َا رانُْ راا ْاانوا باه  ُرسال يا  يسات يضو  رنُاا  را  قبلا  يثااق بالاذي  سالر

  يستُ ئو  .

َاستضجالُْ . لو َلكَوا ى  استُ ائُْ  َا راِا سيكو  . . يضلُو  را سيكو  لكا  لُْ شْ  ْهر شْنُْ ,    يلهنظر

اَّ رلبلاَّ  ُا َلو  ياَ حْر َْء ِنوشاُْ الناار را  ْال زانا  , فيثاا أ   -َراء السا ور  را  يرساُُا التضبهار -ُاْ أ
َلكاانُْ ْ  , ْ َىاا  ظُااوُر  ُْ َزااُو ِلقَااتُْ النااار راا  ْاال زاناا  , ياا  ُااْ  َْْنُااا يساات يضو  . يكَااوا النااار ىاا  

َْ ُْ يمخَر  ىنُا ,   ُْ يُُلو  الو أزل قري  . َْ يست يضو  رنُا , 

يكاا  الارن ُاو ُاذُ البغتاَّ (صاانقه  الُباْتَّ ز اء اْساتضجاب . يلقاإ ْاانوا يقولاو :  رتاو ُاذا الوىاإ ا  ْناتْ َُذُ
َِشل اارانة  ْ ى التَ ِذُل الضقوب ,  َِضجُ  َالتْزهل . التَكهر ,  َِثررُْ رُلَّ اانظار    َالضُل , 

يقإر ىلهُْ ىاذاب اْستأصااب  لْ ىذاب اآلخرة . يْرا ىذاب الإنيا يقإ حل بالُستُ ئه  قبلُْ . ي ِا ْانوا ُْ ِل 
َا َليثااذر َالغلاا  ْهاار رُنااوع .  َاألساار  َ ْ يُصااهر الُسااتُ ئ اْسااتُ اء , يضااذاب القتاال  ه  بالرساال ُرسااولُْ . 

ب , زر  به السنَّ التَ ْ   َشُإ  به رصارع الُستُ ئه  . ِتللف رضَر

َيُنضُْ ر  الضذاب يَ الإنيا أ  َالنُار ْهر الرحُ  ,    اآلخرة ر  نَ  هللا ا أَ ا  لُْ ر  يرىاُْ باللهل 

او  . أ  لُاْ) َالنُاار را  الارحُ  ا ُال ُاْ ىا  ِْار رهُاْ رضَر ْ باللهال  َنناا ا ِ آلُاَّ قل:ر  يكلْم ُانضُْ را  ن
َْ ُْ رنا يصثبو (.   ْ يست يضو  نصر أنَسُْ , 

َلايك ا  َالنُاار . َصاَته ُاَ الرحُاَّ الكبارى ,  َْ حاا  .  را  هللا ُاو الثاارس ىلاو ْال نَاك باللهال  َناه راع  ن
  ياسْلُْ:ُل لُْ حارس سوُا ا

َُاو الاذي يكلاُم َُاو َللتاوهيخ ىلاو َْلاتُْ ىا  ِْار هللا ,  :  , َالنُاار ْ باللهالساماب لإلنكاار ,  َْ راىاَ لُاْ ساوُا
و (.    ُل ُْ ى  ِْر رهُْ رضَر

َنناا ا(يتكاو  ُاَ ثْ َِثَظُاْ  التاَ يضهإ ىلهُْ السماب يَ صورة أخرى:  أ  لُْ آلُاَّ ُِانضُْ را  ن ِثرساُْ اِ  
ء اآللُااَّ  ْ يسات يضو  نصار أنَسااُْ(يُْ را  بااب َلاو ا ْا  يُاْم َْ ُا أ   . ْ ْ رنااا ْ يسات يضو  نصار سااوُا
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َا القاوة را  صاثبَّ القاإرة َرهُُاا يقاوب لُُاا:  انناَ رضكُاا  - لُاْ يصثبو (فيساتُإ َروساو  كُاا اساتُإُا ُااَر  
َأرى(. .   أسُ  

َليك لُا رإن ر  هللا ِستُإ رنه القوة . ا    ىاز ة ىاز ة . يَُ ُذُ اآللَُّ رجرنة ر  القوة ُذاُِا , 

َخوائاه را  الُن اذ ُاذا الجاإب التُكُاَ الاذي يكشاف ىا  سالف راا َهضاإ و   يمارب  . . َالاإلهل يضتقاإُ الُشاْر
َزإانُْ َيكشف ى  ىلَّ لجازتُْ   ثْ يلُك  َُاو يوزُُاا الاو ِْرال  لُسَّ السياق ى  رجانلتُْ    ُِا  القلاوب , 

َُاَ ِ اوي رقضاَّ األرل ِثا  أقاإا  َِقا  أ,رايُاا يتارنُْ الاو حها  رنُاا رناَ  صاغهر ,  , الغاالبه  ياإ القاإرة , 
 ! َالسل ا  َالُنضَّ بضإ السضَّ

 

 

الْ  اره َأَياَ   َُ ُه ْه اْلضه ُِ ْْ َحتَّاو َ,ااَب َىَلاْه ُه ء ََآَبااء َُامهَْ ْه  َياَرَْ َ  َرتَّْضَناا  ا ُه اا َأَي َُ ا ِراْ  َأْ,َراِي َُ ا َِِْْ اأْلَْرَل َننقهصه  اْلَغااِلبهو َ  َأنَّاا َنا

(44)  َْ َُ ه الَصا َِ َََْ َيْسا اا أهناِذرهكهْ ِبااْلَوْح َُ ََ    َىاءالاإَ  قهاْل ِانَّ ا َراا يهناَذره َِ اْ  َىاَذابِ 45ِا َثاٌَّ رِِ ْْ َنَْ ُه اْت َلاِأ  رَّسَّ  َرهِِا َ  ( ََ

هَ    ُِ نَّاا َظااِل ْه ْيَلَنا ِانَّا  َنَما ه 46َلَيقهوله َّ َيا ََ اَواِزي َ  ( ََ َُ اٌك َشاْهأاً  اْل ْه َنَْ  َكااَ  ِرْثَقااَب َحبَّاَّع  ََِ   اْلِقْساَد ِلَهاْوِ  اْلِقَياَراَِّ َياَ  ِهْظَلا
ََو َُِنا َْ ا ََ َُ َِْهَنا ُِ ْ  َخْرَنبع َأ   (47) َحاِسِبه َ  رِِ

ْ حتااو ,اااب ىلااهُْ الضُاار . أياا  يااَر  أنااا نااَِْ األرل) َآباااُؤ ء  راا  أ,رايُااا ا أيُااْ  ننقصااُا ُاال رتضنااا ُااْم
  الغالبو  ا(. .

َالتارب يَساإ القلا  يُو َالُتااع ِارب .  َّل الاذي أيساإ ي اِرُْ .  َينتُاَ الاو  إَيبلا الُتاع ال ويل الُاوَر الثاك . 
َان ُااس البصاهرة نَ  ِْرال آياِاه . ُاو اُْات ء بالنضُاَّ حاه  ْ يساتيقظ اانساا   َُاذا َاضف الثساسايَّ باا  , 

َيصلُا نائُا َيراقبُا ,    ي  ِنساُ . , با  لنَسه 

َزإانُْ بضرل الُشُإ الذي يقا  ْال ياو  ياَ زانا  را  زنباا  األرل َر  وى رقضاَّ ِ ا حهاث ثْ يلُك السياق 
َْانا  َيا   صاغهرة  َِاتقل  . يا ِا ُاَ ن َِنثسار  اا  . اربرا,ورياا  الاإَب الُتغلباَّ  َ ِا ُاَ رغلوهاَّ ىلاو أرُر

َْان  َ ِا َُ قلهلَّ الضإن  َْان  يائمَّ باللهرا  . . . كثهرة َْان  ْالبَّ .    قلهلَّ اللهرا  

َي األ َالتضبهر  َِ َِنق  األ,راب  ََُ ِ وي الرقضَّ  اَّ  ي ِا بضان . . .يرسْ يإ القإرة  ُو رشُإ سااحر فياه الثْر
َفيه الرهبَّ الُليََّ     الل يََّ , 

  أيُْ الغالبو (ا ي  يجري ىلهُْ را يجري ىلو األخري  ا)

َقوع الضذاب 46 - 45الثانَ: الإرس   اانذار بالقرآ  قبل 

  :ذاراان ظل ُذا الُشُإ الذي ِِرضش له القلوب يمرر الرسوب ال ي ل أ  يلقَ ْلَُّ َيَ
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َْ يسُ  الصْ الإىاء اِا را ينذَر (. .) ْ بالوحَ    قل:انُا أنذْر

َا ياإ القاإرة أ,ارايُْ ,  َِقا  أ  يكونوا ُْ الصْ الذي  ْ يسُضو    يت اوى رقضاَّ األرل ِثا  أقاإارُْ , يليثذر
َرا ُْ فيه ر  رتاع      َِتثيَُْ 

ْ ألنَسُ َيتاب    ْ حه  يُسُْ الضذاب:السياق ايقاىه الُمثر يَ القلوب , فيصوُر

َيلنا انا ْنا ظالُه (. .)   َلأ  رستُْ نَثَّ ر  ىذاب ره  ليقول :يا 

َلكنُااا ُنااا ِ لااذ يااَ الضااذاب . ْْنُااا ليقاااب:ا  أخااف َالنَثااَّ راا  ىااذاب رهاا   رسااَّ ِ لااذ ْالبااا يااَ الرحُااَّ . 
َلكاا  حهااث ْ يجااإي اْىتااراب . يلقااإ ساابذ ة رشااُإ القاارى التااَ سااياق السااور  يااَ ِ لقُااْ يجااَْر  باااْىتراب . 

َيلنا انا ْنا لُا:  يا  ْ حتو زضلناُْ حصهإا خارإي (. . . ظالُه  أخذُا بْس هللا , ينانى ُأ   يُا زال  ِل  نىوُا

َياَ الوقا  َ ِ  َللهار رناه أ  يساُضوا ناذير الاوحَ  َا  .  قبال أ  ُِساُْ  , رتسا  يُاو اْىتاراب بضاإ ياوا  األ
  نَثَّ ر  الضذاب  

  الثساب الضانب الإقهذ يَ اآلخرة 47الثالث: الإرس

  الشوط باايقاع األخهر ر  رشاُإ يو  الثساب: َيلتْ

َ   ْاا  رثقااب حباَّ را ) ََْاو ُناا  خارنب َنما  الُاوازي  القساد لهاو  القياراَّ يا  ِظلاْ نَاك شاهأا .  أِهناا ُُاا . 
  حاسبه (. .

َُاا َالثبااَّ َأخَااه يااَ الُهاا ا  ,  َْ ِمااي  .  الثساااب َ ْ ِتاارا يااو راا  خاارنب ِصااور أصااغر رااا ِاارُا الضهااو  
  َالُه ا  الإقهذ يشهل ُُا أَ يُهل  

او   يلتنظار َلهبااانر الغاايلو  الُضَر َليصاغ قلا  الاو الناذير .  قبال أ  يثااذ  الُساتُ ئو   نَاك راا قاإر  لغاإ . 
  ينه ,يُناا ىذاب اآلخرة الذي ِضإ رواز  الإنيا النذير يَ الإنيا أَ يَ اآلخرة . ي نُْ ا  نجوا ر  ىذاب

 

 

َلَقإْ  راً  ََ ْْ ِِ َياء ََ َِ ََ  اْلَهْرَقاَ  ََ َُاره َِْهَنا رهوَسو ََ ُهتَِّقه َ  آ ا َ  (48) لِِْل ُهاْ رِِ اْ ِباْلَغْهاِ  ََ ُه ااَىَِّ  الَّاِذيَ  َيْلَشاْوَ  َرهَّ َِقهوَ   السَّ رهْشا
ُه َأَيَْنتهْْ 49  ٌر َرَباَرٌا َأنَ ْلَنا ْْ ََُذا ِِ ََ    َلهه  ( ََ   (50رهنِكره

َْ يُُل رثقاب حبَّ ر  خرنب . ي    ِظلْ نَك شهأا , 
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َِلتقاَ  َ,باائ  ِاِربد راوازي  اآلخارة الإ يقاَّ , ُناواريك الكاو  الإ يقاَّ , بسان  الاإىوا  , َُكاذا َالنااس .  الثيااة 
ََُ رثور السورة األصهل . لقميَّ كلُا رتناسقَّ روحإة يَ يإ اارانة الواحإة رُا يشُإ   التوحهإ 

َرشاُإ ر  رْو  األنبياء 92 - 48:الثالثَّ الوحإة وع:لق ا    الشاوط الثالاث يساتضرل ُاذا الوحاإة رقإرَّ الَُو

َيَصاال ِْاار بضمااُْ أرااَّ َزااه الثصاار . يشااهر الااو بضمااُْ رجاارن اشااارة    ر ااْو  َِصااه  الرساال . ْ ىلااو 
  َرلتصرا .

َىواقا  الُكاذُه  َِتجلو َىنايته ُرسله ,  َالثلقا  رحَُّ هللا  بضاإ أ  زااءُِْ البهناا  .  بالرسال يَ ُذُ ااشارا  
َهالمر , َا اُْت ء . َْيف كُا ِتجلو بض  اْختبارا  للرسل باللهر    ازتاز

َال رياذ , لجُاىاَّ كذل  َحاإة الضقهاإة  ىلاو راإار ال راا     الرسال ِتجلو سنَّ هللا يَ ارسااب الرسال را  البشار . َ
َالُكا  . َاحإة ىلو ِباىإ ال را     حتو لكْنُْ أرَّ 

َحإانياَّ اارانة الُاإُرة , لا َِ َحإانياَّ األلوهياَّ الُبإىاَّ , َ َحإانياَّ احاإى نْئال  النااروس الاذي يارهد سان  هللا  َ
َزَُّ َيوزُُا زُيضا  َيملف ُهنُا ,  َأنا رهكْ ياىبإَ ( , َاحإة يَ الكو  ,  َاحإ:     الو رضبون 

َُاَر   50 - 48األَب: الإرس   لق َّ ر  قصَّ روسو 

َِْارا للُتقاه  . الاذي  يلشاو  رهُاْ بالغها َلقإ آِهنا روسو َ ) اياء  َُاْ را  السااىَّ رشاَقو   , ُاَر  الَرقا  ََ
َُذا ِْر ربارا أن لناُ , أيْنتْ له رنكَر  ا(.  .  

ه  ْانوا يستُ ئو  بالرسوب ال ي ل ألناه بشار . َلقإ كاانوا يكاذُو  باالوحَ  َأنُاْ سبذ يَ سياق السورة أ  الُشْر
َيقولو :انه سثر أَ ش   ضر أَ ايتراء ., 

َُااذُ نُااِج لُااا يُاا ب  راا  ُاو ِا يكشااف لُاْ أ  ارساااب الرسال را  البشاار ُاَ الساانَّ الُ ارنة ,  َأ  نااَ  قبال . 
َُاَر  آِاُُا   كتابا . هللا الكت  ىلو الرسل ليك ُإىَّ رستغرهَّ يُاُُا ِا  روسو 

َحاإة حتاو ياَ اْساْ  َيسُو ََُ صََّ القرآ  . يُناا  الُن لاَّ ْلُاا يرقاا   الكتا  . ِلا  أ ُذا الكتاب "الَرقا " 
َهاه  رانُج ياَ َالما ب ,  َهاه  الُاإى  َالبا,ال ,  َاِجااُ . يُاَ ياَ  الثيااة ُه  الثاذ  َاِجااُ ياَ الثيااة  َرانُج , 

َيَ ُذُ الصََّ َالقرآ  . ِلتقَ ىُورُا يرقا  .    التوراة 

َالضقهاإة , َظلُاا  الظا ب  َزضال ظلُاا  يتاُو يهُاا  َُاَ َالبا,ال .التاوراة ْاذل  , َياء(يكشاف ظلُاا  القلا  
َ   القلاا  البشااري ليظاال رظلُااا حتااو َيماال يهُااا المااُهر .  فيااه شااضلَّ اايُااا  , يتنهاار زوانبااه ,  ِشاارق  الضقاال 

َْ َيستقيْ له اِجاُه ,  َالتقإيرا  . ِلتلد َيتكشف له رنُجه ,  َالُضانَ    ىليه القيْ 
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ْ با   َزضل َِبقو لُْ ِْرا يَ الناس .التوراة ْالقرآ   ِْرا للُتقه (ِذُْر كاا  ُناو اسارائهل قبال التاوراة ا  َراِا , 
َاايذاء . َيستثهَ كانوا أِْء ِث  سياط يرىو  , يذب  أُناءُْ َيستذلُْ بالسلرة    نساءُْ 

َلاْ َيلا  َُ الُتقاه   الاذي  يلشاو  رهُاْ بالغها (أل  الاذي  ِستشاضر قلاوهُْ خشايَّ هللا  َُاْ را  السااىَّ ) , يار
ء ُاْ الاذي  ينتَضاو  بالماياءرشاَقو (ف َيساتضإَ  ُاْم َيساهَر  ىلاو ُاإُا , فيكاو  ْتااب هللا لُاْ  , يضُلو  لُاا 

َيري  لُْ ِْرا يَ ْ هللا ,    . الناس ِْرا , يذُْر

َْ ىجباا , انُاا ُاو ِل  َُذا ِْر ربارا أن لنااُ(يليك ُاإىا  َُاَر  . .   َياَّ  أرار شْ  روسو  رسابوق َسانَّ رضر
َقإ سبق  به  أيْنتْ له رنكَر     ? الرساْ  ا(يُاِا ِنكَر  رنه , 

  رشاُإ ر  قصَّ اُراهيْ ر  قوره 73 - 51الثانَ: الإرس

َْتاُُُا يِرإ السياق الو حلقَّ ْارلَّ ر  َهضإ َُاَر   َُاو زاإ الضارب  قصَّ ااشارة السريضَّ الو روسو  اُاراهيْ , 
َهانَ الكببَّ التَ يثشإَ  يهُاا األصانا  , َُاو الاذي ح اْ األصانا  را  قبال . ى َيضكَاو   األكبر  لهُاا بالبباانة , 

َُو ه ُنا  َيث ْ األصنا  . يستنكر َالسياق يضَر  الشرا 

 

 

َلَقإْ  هَ    ََ ُِ نَّاا ِباه َىااِل ْه ُه ِر  َقْبله ََ َْ رهْشَإ َُْراِهي َِْهَنا ِا ا ِاِْ  (51آ َُ ْْ َل اِثهاله الَِّتاَ َأناته َُ َُاِذُِ التَّ َقْوِراِه َراا   َىااِكَهو َ  اَقااَب أِلَُِياِه ََ

اا َىاُِاِإيَ    (52) َُ َزْإَنا آَباءَناا َل اَ بع َرِباه ع   كهناتهْْ  ( َقااَب َلَقاإْ 53َقالهوا ََ ََ ْْ ِياَ  ْه ْْ ََآَبااؤه َأْ   ِبااْلَثذِِ  ( َقاالهوا َأِزْأَتَناا54َأناته
ِىِبهَ    ْْ َربَ 55َأنَ  ِرَ  ال َّ َهكه اََا ِ  ( َقاَب َُل رَّ َُ اأْلَْرِل الَّ  السَّ ِلكهْ رِِ َ ََ َِ َأَنا َىَلو  ِإي َ  ِذي َيَ َرُه َّ ََ ُِ ا   (56) الشَّ

َُاَ رقسااَُّ الاو رشاااُإ رتتابضاَّ , ُهنُاا َالثلقاَّ َياَّ ُناا ُااَ حلقاَّ الرسااالَّ .  َُاَ ِبااإأ  يجااوا  الُضر صااغهرة . 
َيضنااَ بااه ألكباار الااذي الااو التوحهااإ . يُااذا ُااو الرشااإ ا الُإايااَّ بااشااارة الااو رااا ساابذ ُإايااَّ اُااراهيْ الااو الرشااإ . 

  . الُقا  ِنصرب اليه لَظَّ الرشإ(يَ ُذا

َْنا به ىالُه (. .)   َلقإ آِهنا اُراهيْ رشإُ ر  قبل , 

َهاستضإانُ لثُل األرانَّ التَ يثُلُا الُرسلو  . آِهنا َْنا ىالُه  بثاله    رشإُ , 

َقوره:را ُذُ التُاثهل التَ أنتْ لُا ىاكَو  ا(. .)   اِ قاب ألُيه 

َاللش  باساُُا:  ُاذُقول يكان  َاساتنكر (التُاثهال ته ُذُ نلهل رشإُ . . سُو ِل  األحجار  َلاْ يقال انُاا آلُاَّ , 
َقتُْ ْلاه ياَ دبانُِاا )كلَُّ أ  يضكَوا ىلهُا بالببانة . َ ىاكَو (َِهإ اْنكباب الإائْ الُستُر . َ ُْ ْيقمو  
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َُاو يسالف َلكانُْ . َيبشاضه يتضلقاو  ُُاا . يُاو ىكاوب رضناوي ْ زرناَ .  ْ ُاذا التضلاذ  رنكباه  أُاإا  ُتصاويُر
  ىلو ُذة التُاثهل  

َحجتُْ أ  يكا    زواُُْ 

َزإنا آباءنا لُا ىاُإي ( )   قالوا:

َالنَساَ ناخال قوالا  التقلهااإ الُهتاَّ , ياَ رقاُال َُاو َان  قااه  حرياَّ زاواب ياإب ىلاو التثجار الضقلاَ  اايُاا  , 
اع َاألََ َِقويْ األشياء  َالتإُر ,  َِثارر را  القإاساا   . ْالتقلهإيَّ بقيُُا الثقيقيَّ للنظر  ياايُاا  باللاَّ , قاَّ 

ُيَّ التقلهإيَّ ,   الُتثجرة التو ْ ِقو  ىلو نلهل: َالوراثا  الُو

ْ يَ َ ب ربه (. .) َآباْؤ   قاب:لقإ ْنتْ أنتْ 

َْ لتللا  ىلهُاا َرا ْ ِساتثقُا . ياالقيْ ْ ِنبا   قإاساَّ كان  دبانة اآلباء لتكسا  ُاذة التُاثهال  يُاَّ ليسا  لُاا , 
َِقإيسُْ , انُا ِنب  ر    الُتثرر ال لهذ . التقويْ ر  ِقلهإ اآلباء 

َهُذُ الصراحَّ يَ الثكْ , َىنإرا   يسْلو : راحوا َازُُْ اُراهيْ ُُذُ ال  قَّ يَ التقإير , 

  قالوا:أزأتنا بالثذ أ  أن  ر  ال ىبه  ا(. .)

َلاْسااماب الُ ىا ع الضقهااإة ,  َُاو َلكنااه ْااذل   يتثقااذ الااذي ْ ي ُااأ  الاو رااا ُااو ىلياه , ألنااه لااْ يتااإُُر  رنااه . 
َالتقلهإ . يُو ْ يإري أي  ْ َ, ُتْثهر الُو َالر ْ  األقواب رض ل الَكر  َالببانة ِقاو  ىلاو اليقاه  ْ ىلاو الاُو حذ . 

 ضقهاإة التوحهاإ الناصاضَّ الواَاثََُّذا ُو التيه الذي يلبد فيه ر  ْ يإينو  ب ! نلهل الُ ى ع الذي ْ يستنإ الو

َالمُهر . الُستقيَُّ   يَ الضقل 

َيكُر , يقولُا يْرا َاثذ ىارب ُرهه , رتُثل له يَ خا,ُر    الُمر  الُ ُأ  ايُانه: كلَُّ اُراهيْ يُو رستيق  

َأنا ىلو ِلكْ ر  الشاُإي (.) َاألرل الذي ي ُر  ,  َا     قاب:ُل رهكْ رب السُا

َاحاإ . رب ا يُاو َاألرل . رهوههتاه ناشاأَّ ىا  ْوناه اللاالذ .رب  َا   َرب الساُا صاَتا  ْ ِنَكاا :  يُُاا لنااس 
َاألرل الذي ي ُر (. . يُذُ َُ الضقهإة َا   و   الُساتقيَُّ  ُل رهكْ رب السُا الناصاضَّ , ْ ُْاا يضتقاإ الُشاْر

َأ  اللاالذ ُاو هللا . ثا أنُاا أ  اآللَُّ أرهاب , يَ الوق  الذي يقاَر   ْ ُاْ يضباإَ  ِلا  اآللُاَّ التاَ ْ ْ ِللاذ , 
  يضلُو    َُْ ِللذ شهأا

َأناا ىلاو ِلكاْ را  الشااُإي (. . انه َاق  ْ شا  فياه:   َثوق الذي يشُإ ىلو  لاْ  -ىلياه السا    - َ ُاراهيْ َاثذ 
َْ َلْ يشُإ خلذ نَسه  َاألرل ,  َا   و, . . قوره يشُإ خلذ السُا   َلك  األرر ر  الَو
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َِا َِّ  ْْ  (57ِكهَإ َّ َأْصَناَركهْ َبْضَإ َأ  ِهَوَلاوا رهاْإُِِريَ   أَلَ  ََ ا ُه ْْ ِاَلْياِه َيْرِزضهاو َ  َيَجَضَل ا ُه ْْ َلَضلَّ ا ُه ِبهارًا لَّ َْ  َّْ اَذاًِا ِا َقاالهوا َرا   (58) زه
هَ    ُِ اَ  الظَّااِل ُِ ِتَناا ِانَّاهه َل َُ َُاَذا ِبآِل ْْ يهَقا َقاالهوا (59َيَضاَل  ُه ْضَنا َيتًاو َياْذكهره ُِ ْه  َسا ُْاَراِهي ِهوا ( َقاالهوا60ابه َلاهه ِا ْْ ِباِه َىَلاو َأْىاههِ   َيا

   ََ إه َُ ْْ َيْش ُه ْه   َأَأن َ  ( َقالهوا61النَّاِس َلَضلَّ َُْراِهي ِتَنا َيا ِا َُ ََُذا ِبآِل   (62َيَضْلَ  

َاثقاه  . . ا  ْال راا ياَ الكاو   َالثبو  َ   ْال ُوحاإة اللاالذ ا لهن اذ الو حإ أ  يشُإ الُمرناو  ىلياه  لُاإُر . 
َيصاريه  ُوحإانياَّ را يَ ْيا  اانسا  لهُتف باه الاو ااقارار َهوحاإة النااروس الاذي ياإُر الكاو   اللاالذ الُاإُر , 

.  

  أررا ْ رزضَّ فيه: آلُتُْ يضل  اُراهيْ لُ  ْا  يوازُُْ ر  قوره ُُذا الثوار . أنه قإ اىت   يَ شْ  ثْ

  رإُري (. . َِا  ألكهإ  أصناركْ بضإ أ  ِولوا)

َْ ياذْر الساياق ْياف َيتارا َا راا اىت راه را  الكهاإ لألصانا  ربُُاا ْ يَصا  ىناه . .  َلضلُاْ ْاانوا  رن ىلياه . 
ُو     ر ُأنه  الو أنه ل  يست ي  آللُتُْ ْهإا . يتْر

  يجضلُْ زذاِا اْ ْبهرا لُْ لضلُْ اليه يرزضو (. .)

َاألخشااب الُُشاَُّ . . اْ ْبهاراآللَُّ الُضبونة الو ق   صغهرة ر  ا َِثول  اه اُاراهيْ  األصانا  لثجاارة  يقاإ ِْر
َُااو حاَاار َقضاا  الواقضااَّ  َلضلُااْ حهنأااذ  يلااْ  لضلُااْ اليااه يرزضو (فيسااْلونه ْيااف  يااإي  ىاا  صااغارر اآللُااَّ   

َُِاي  . , يرازضو  القميَّ ْلُا , يهرزضو  الو صواُُْ و  رنه را يَ دبانة ُذُ األصنا  ر  سلف    َيإْر

َلكانُْ لاْ يرزضاوا الياه يساْلونه َىان َا آلُاتُْ زاذاِا اْ ِلا  الكبهار    الاو أنَساُْ يساْلونُا:ا  ْانا   َْ القاو  لهار
َقا  نَ  أ  ِاإي  ىاا  َقا  لُاا راا  اا ْياف لاْ ياإي  ىنُاا ا لاْ يسااْلوا  أنَساُا ُاذُ آلُاَّ يكياف  َُاذا ْبهُر شااهأا . 

َالتإُرقإ ى ل  ىقولُْ ى  ال اللرايَّ أنَسُْ ُذا السماب , أل  ْ ى  التْرل  أل  التقلهإ قإ ْل أيكاُر  . تَكهر , 

  :الصني  ي ِا ُْ يإىو  ُذا السماب ال بيضَ لهنقُوا ىلو ر  ح ْ آلُتُْ , َصن  ُُا ُذا

  قالوا:ر  يضل ُذا بآلُتنا انه لُ  الظالُه (. .)

َرا  رضاه دباانة ُاذُ التُاثها ىنإئاذ أ  يكهاإ آللُاتُْ بضاإ  َيتوىاإُْ ل ,ِاذْر الاذي  ساُضوا اُاراهيْ ينكار ىلاو أُياه 
  انصرايُْ ىنُا  

ْ يقاب له اُراهيْ(. .)   قالوا:سُضنا يتو يذُْر
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ياسااتنكر دبااانة  , رشااإُ ْااا  شااابا صااغهر الساا  , حهنُااا آِاااُ هللا -ىليااه الساا    -راا  ُااذا أ  اُااراهيْ  َيبااإَ
َحَ اليه َلك  أكا  قإ أ َح ُُا ُذا التث يْ .  ِلا  الثاه  ا أ  ُاو الُاا  ُاإُا الاو الثاذ  ياَ بالرساالَّ األصنا  

  ىلو قوره را ُْ فيه ا َاستنكر قبل الرسالَّ . يإىا اليه أباُ ,

  ُو األرز  . . ُذا

ياَ قاولُْ:  يقااب لاه  ألراُر احتُاب أ  يكو  قولُْ:  سُضنا يتو(يقصإ به الو ِصاغهر شاْنه ُاإلهل ِجُاهلُْ َُناا
َ يانة ُهته ,  َلكنناا نارز  أناه ْاا  يتاو حاإيث السا   ? لاه أنه رجُاوب ْ خ ار اُراهيْ  (للتقلهل ر  ُأ قاإ يكاو  . 

  يَ ِل  الثه  .

  قالوا:يِْوا به ىلو أىه  الناس لضلُْ يشُإَ (. .)

س األشُان   َقإ َ ى   يضلته ىلو رَؤ َا الو التشُهر به ,    قصإ

  قالوا:أأن  يضل  ُذا بآلُتنا يا اُراهيْ ا(. .)

َُاَ زاذاِ رُشاَُّ . يْراا اُاراهيْ يُاو ياتُكْ ُُاْراا ي الاو  يصار  يُاْ َُاو يارن  َيسالر َ  ىلاو أنُاا آلُاَّ  رانُْ , 
َقلبااه الواصاال ياا  َُااْ ْثهاار . ِلاا  أنااه ينظاار بضقلااه الَُتااو,  َأ  يجهاابُْ  يُلاا  َحااإُ  َيساالر ,  اْ أ  يُاا أ ُُااْ 

  ازابَّ ِناس  ُذا الُستوى الضقلَ الإَ :

( ْ ْ ُذا . ياسْلُو   ا  ْانوا ين قو (. .قاب:ُل يضله ْبهُر

 

 

اانهوا َينِ قهاوَ    َقابَ  َْ ْْ ِا   ُه َُاَذا َياْساَْلهو  ْْ ُه ِبهره َْ ُهوَ    َيَرَزضهاوا (63َُْل َيَضَلهه  ْْ َأناتهْه الظَّااِل ْْ َيَقاالهوا ِانَّكها ُِ ِسا َّْ  (64ِاَلاو َأنَه  ثها

ء َينِ قهاوَ    َُامهَْ َ  َراا  ُْ ْْ َلَقْإ َىِل ُِ ؤهَِس وا َىَلو ره ْْ َشاْهأًا َََْ  َقاابَ  (65نهِكسه ضهكه َْ َيانََ ِ َراا  ََ  ِرا  نهَِ   َّ ْْ  َأَيَتْضبهاإه اَركه  َيمه

ِ َأَيَ   (66) ا َِْضبهإهََ  ِر  نهَِ   َّ َُ ِل ََ ْْ نتهْْ  (67) َِْضِقلهو َ  أهبِع لَّكه ْه ْْ ِا   َتكه َُ َا آِل ره قهوُه ََانصه   (68) َياِىِله َ  َقالهوا َحرِِ

َالبثاث ىا   -السا    ىلياه -ُاذا الجاواب السااخر . يا  ناىاَ لتساُيَّ ُاذُ ْذباَّ را  اُاراهيْ  َاَ  ياَ َالتُكْ
را  ُاذا بكثهار   انُاا أران أ  يقاوب لُاْ:ا  ُاذُ  أيسار ِضلهلُاا بشاتو الضلال التاَ اختلاف ىلهُاا الَُساَر  . يااألرر

رثلُا حراكاا . يُاَ زُاان ْ انراا لاه أنا أ  ُذا الصنْ الكبهر الذي ْ يُل   كن  التُاثهل ْ ِإري ر  ح ُُا ا 
َالُسااتثهل . ياا  ِضريااو  ا  . أصا  أنااا الااذي  كناا  َأنااتْ ْاذل  رثلُااا رساالوهو اانراا ْ ُِهااَ   ُااه  الجاائ  

ْ ا  ْانوا   !(ين قو   ح ُتُا أ  ا  ُذا التُثاب ُو الذي ح ُُا    ياسْلُو

This file was downloaded from QuranicThought.com



َرنُْ الاو شا َيبإَ ْ ُ ا ,  يرزضاوا الاو أنَساُْ , يقاالوا:انكْ ):َالتَكار َء را  التاإُرأ  ُذا التُكْ الساخر قإ ُُ 
  أنتْ الظالُو (. .

َراا ياَ دباانُِْ لُاذُ َْانا  َا راا ياَ راوقَُْ را  سالف ,  َأ  ِتَات   التُاثهال باانرة خهار أ  يستشاضر را  ظلاْ . 
َا ِل  السلف الذي يْخذَ  به   نَر  .َِل  الظلْ الذي ُْ فيه سا , أنَسُْ بصهِرُْ ألَب ررة يهتإُر

َاحإة ىان  بضإُا َلكنُا َ ْ خَقَّ  َاحإة أىقبُا الظ   ,  َرمَّ    الو اللُون: قلوهُْ لْ ِك  اْ 

ء ين قو ( ) سُْ . لقإ ىلُ  را ُْم   ثْ نكسوا ىلو رَؤ

س   ُْاا َحقا َْان  الثانيَّ نكساَّ ىلاو الارَؤ َلو رزضَّ الو النَوس ,  التضبهار القرآناَ الُصاور  يقاوب لقإ ْان  األ
َالتااإُر .ال ااَّ يااَ الاانَك للنظاار  َلااو حْر َْ  أرااا ضجها  . . ْاناا  األ الثانيااَّ يكاناا  انق بااا ىلااو الاارأس ياا  ىقاال 

َ ْ ي   قولُْ ُذا ء ْ ين قو  ا  األخهر َِكهر .  َأيَّ حجَّ اُراهيْ أقوى ر  أ  ُْم   ُو الثجَّ ىلهُْ . 

َُو الصبور الثليْ . َر  هذ ىلو ْهر ىانِه  َز ثْ يجبُُْ بضنف ََ   الثليْ: صبر أل  السلف ُنا يجا

َلُا ِضبإَ  ر ) ْ ا أب لكْ  َْ يمْر   هللا أي  ِضقلو  ا ( نَ   قاب:أيتضبإَ  ر  نَ  هللا را ْ ينَضكْ شهأا 

َز ْل ََُ َالضج  ر  السلف الذي يتجا َ يظ النَك ,    . رْلوب قولَّ يظُر يهُا َهذ الصإر , 

ِْلا  أخااذُِْ الضا ة بااااثْ ُْاا ِْ ىناإ َيضاوُز يهلجااَْ  الاو القااوة  , الااإلهل خااذ ال غااة نائُاا حااه  يَقاإَ  الثجااَّ 
َالضذاب الغليظ:   الغاشَُّ 

َا آلُتكْ ا  ْنتْ ياىله (. .) َانصر   قالوا:حرقُو 

َْ ِثاَب فيالُا َْ َرا    ََُ ْ ُِل  ألنَسُا نَضا  ا دبانُا ,    َْ لببانُا نصرا   لُا ر  آلَُّ ينصُر

َل) ) َأحب ا  ْال ْهاإ . ِلا قالوا:حرقُو الكلُاَّ الضلياا التاَ ْ  أنُاا ك  ْلَُّ أخرى قإ قهل  . . يْب لا  ْال قاوب , 
  ِرن:

  قلنا:يا نار ْونَ ُرنا َس را ىلو اُراهيْ(. .)

  ُرنا َس را ىلو اُراهيْ . . يكان 

  ? كيف
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َِن َلُااِا َحاإُا . َ كونَ(ُااذُ ُاَ الكلُاَّ التااَ ِكاو  ُُاا أكااوا  ,  َِللاذ ُُااا  ُُاا شاْنساْب ىاا  ُاذُ  ىاوالْ , 
  نواريك: انُا أرُر اِا أران شهأا أ  يقوب له:ك  فيكو (.

ب أ  النااار ِثاارق األزسااا  ياا  َالُشااُون الُضااَر يالااذي قاااب  ? الثيااَّ نسااْب:كيف لااْ ِثاارق النااار اُااراهيْ , 
َُاَ ء راإلولُا ىناإ قولُاا الواحاإة التاَ ِنشاَ الكلُاَّ للناار:كونَ حارقاَّ . ُاو الاذي قااب لُاا:كونَ ُارنا َسا را . 

  ْهر رْلوب . أَ كيَُا ْا  ُذا الُإلوب . رْلويا للبشر

 

 

ْلَناا َْ   قه ُْاَراِهي َساَ رًا َىَلاو ِا اوِنَ َُاْرنًا ََ ْه َا69َياا َنااره  َأَرانه ْه اأْلَْخَساِريَ    ِباهِ  ( ََ ُه لهو,اًا ِاَلاو70َكْهاإًا َيَجَضْلَناا ُه ََ ْهَناا َنجَّ ََ ) 

هَ   الَِّتَ َبارَ  اأْلَْرلِ  ُِ ا ِلْلَضاَل َُ َُْبَنا َلهه 71ْكَنا ِيه ََ اِ ً َزَضْلَناا َصااِلِثهَ    ِاْسَثاقَ  ( ََ ْه َيْضقهوَب َناِيَلًَّ ََ ُهْْ  (72ََ َزَضْلَناا اًَّ  ََ َُّ َأِئ
ْْ ِيْضلَ  ُِ َحْهَنا ِاَلْه َْ َأ ََ  ِبَْْرِرَنا ََ إه ُْ َْ  اْلَلْهَرا ِ  َي َكاِة ََ ِ يَتاء ال َّ َ ِة ََ ِ َقاَ  الصَّ   (73) َىاُِِإي َ  انهوا َلَناََ

َْياف أركا  أ  يكاو  ا  ? الذي  يقيسو  أىُاب هللا سبثانه الو أىُاب البشر ُْ الذي  يسْلو :كيف ْا  ُذا ا 
َاخاات ب األناِااه  , و  اخاات ب ال بيضتااه  ,  َلو  أ  يللقااوا  ياا نُْ يْرااا الااذي  يااإْر َْ يثااا ْ يسااْلو  أصاا  , 

َالتثلهاال  يالُسااْلَّ َ .ِضلااه  . ىلُيااا أَ ْهاار ىلُاا ليساا  يااَ ُااذا الُهااإا  أصاا  . ليساا  يااَ رهااإا  التضلهاال 
َْل رنُج يَ ِصور رثل ُذُ الُضج ا  ْهر رانُج ااحالاَّ الاو القاإرة َرقاييك بُوازي  البشر  الُ لقاَّ البشر . 

َىلُُْ َن  القلهل ُو رنُج ياسإ ر  أساسه , أل  أىُاب هللا ْهر خاَضَّ لُقاييك البشر    .الُثإ

يا ِا ُاَ ُارن َسا    بالناار ىلهنا يقد أ  نمر  بْ  ُذا قإ ْا  , أل  صانضه يُل  أ  يكو  . أرا ْياف صان  ا 
َْياف صان  باا ُراهيْ يا  ِثرقااه الناار . . ياذل  رااا ساك  ىنااه القرآناَ ألنااه ْ سابهل الااو انراكاه بضقاال  الاان  ا 

َليك لنا سوى الن  َن .    ر  نلهل . القرآنَ البشر الُثإ

قاإ ْ ُِا  الُشااىر  َلكنُاا كا  ِثويل الناار ُارنا َسا را ىلاو اُاراهيْ اْ راث  ِقا  نظاائُر ياَ صاور شاتو . اَر
َْرها  ا ُذا الُثل الساير الجاُر . يكْ ر  َيقا   َالجُاىاا  را  شاْنُا أ  ِكاو   ِثيد كُا يُُ  باألشلاي 

َ   ُاَ اْ لَتاَّ صاغهرة َْ  , القاصاَُّ القاَايَّ ,  َُاَ يا ِا ُاَ ِثهاَ  َِضاون بااللهر  َْ ِلُاإ ,  َِانضش  ُِها  , 
  الشر الُست هر .

َالجُاىاا ) ا  َياَ حيااة األيكاار  ; َاألراْ ياا ناار ْاونَ ُارنا َسا را ىلاو اُراهيْ(لتتكارر ياَ حيااة األشالاي 
َ   َُ اْ رر  للكلَُّ التَ ِب ل ْل َالإىوا  .  َ ْ ِارن َِثيد ْل ْهإ , ألنُا الكلَُّ الضلياا التا , قوب َالضقائإ 

   

َا به ْهإا يجضلناُْ األخسري (. .)   َأران
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َُاو رلا  اآلرارهاه  َقإ َن"  َي أ  الُلا  الُضاصار اُاراهيْ ْاا  يلقا  "باالنُر َالُاأل  . باالضراق ر لا  ُاو  َأناه قاإ ُأ
َايا  يَ أنجاو َليك لنا ىلهُا را  نلهال . الُُاْ أ  هللا قاإ  , َِصه ِه ر  قوره بضذاب ر  ىنإ هللا . ِلتلف الر

َزاه أرياإ اُراهيْ ر  الكهإ الذي َهااء الكائاإَ  لاه بلساارة راا بضاإُا خساارة  يجضلنااُْ األخساري (ُكذا ىلاو   باه , 

  نَ  ِثإيإ   اا, ق

نا يهُا للضالُه (. .) َلو,ا الو األرل التَ باْر   َنجهناُ 

َاُ  أخيه لوط . يكان  رُبد الوحَ يتارة  ََُ َربضاث الرسال را  نسال  , ,ويلاَّأرل الشا  التَ ُازر الهُا ُو 
اَّ َيهُاا ُْر َثاانَ الثارره  .  َيهُاا األرل الُقإساَّ .  َالنباوة  اللصا  اُراهيْ .  اَّ الاوحَ  َالارزق , الاو زانا  ُْر

  زه  بضإ زهل .

َزضلناااُْ أئُااَّ يُااإَ  ) َْاا  زضلنااا صااالثه  .  َيضقااوب نايلااَّ ,  َُبنااا لااه اسااثاق  َحهنااا الااهُْ يضاال  , بْررنااا َ َأ
َ قا َْانوا لنااللهرا   اة ,  َ يتاء الْ    . .(ىاُإي    الص ة 

ااَّ -ىليااه الساا    -ِاارا اُااراهيْ  لقااإ ااه هللا األرل الُباْر َقورااا . يضَو اا   َُأ خهاارا راا  َ,نااه .  َ,نااا َ,نااا 
َىول ر  له .  َحَهإُ يضقوب ُأ  خهرا ر  ُأ ه اُنه اسثاق  أرَّ ىظيَُّ الضإن قوراا خهارا را  قوراه  ِريته َىَو

َزضاال راا  نساال َأ  يقيُااوا  ; هللا ه أئُااَّ يُااإَ  الناااس بااْرر.  َحااو الااهُْ أ  يَضلااوا اللهاارا  ىلااو اخت يُااا ,  َأ
وا َيِم اة الص ة ,  َنضُا  اللاُِاَّ . الْ  َنضاْ الجا اء ,  قساُُا  التاَ َْاانوا ,اائضه  هلل ىاُاإي  . . يانضْ الضاول , 

  بصبُر الجُهل . ال ئقَّ هللا اُراهيْ . لقإ اُت ُ بالمراء يصبر , يكان  اللاَُِّ الكريَُّ

  لق َّ ر  قصَّ لوط 75 - 74الثالث: الإرس

َنجهناُ ر  القريَّ التَ ْان  ِضُل اللبائث , انُْ) َىلُا      قو  سوء ياسقه  . كانوا َلو,ا آِهناُ حكُا 

 

 

لهو,اً  ُه ِرَ  اْلَقْرَيَِّ الَِّتَ ََ ْهَنا َنجَّ ِىْلًُا ََ ْكًُا ََ ُه حه َِْهَنا ا َكاَنا  آ َُ اانهوا َقاْوَ  َساْوءع َياِساِقهَ   َّْض َْ  ْْ ا ُه ُه  (74له اْلَلَباِئاَث ِانَّ َأْنَخْلَناا ََ 

ااِلِثهَ    ِتَناا ِانَّاهه ِراَ  الصَّ َُ نهوحاًا ِاِْ 75ِياَ َرْح َلاهه ِراَ  اْلَكاْربِ  َنااَنى ( ََ ُْ َأ ُه ََ ْهَناا  (76) اْلَضِظايِْ  ِرا  َقْباله َياْساَتَجْبَنا َلاهه َيَنجَّ

ُه ِرَ   َنَصْرَنا ُهوا ِبآَياَِِناََ ذَّ َْ ْْ  اْلَقْوِ  الَِّذيَ   ُه ِضهَ    ِانَّ َُ ْْ َأْز ُه َرْقَنا ْْ َنَ 77َكانهوا َقْوَ  َسْوءع َيَْ َناَه ا َ  ( ََ َُ اَلْي سه ااِ  ِياَ  ََ َُ ِْ َيْثكه ِا
ْه  َن َْ َشْ  ِفيِه  ِْ َنََ ِإيَ    اْلَقْو ِ  اْلَثْرَِّل ِا ُِ ْْ َشا ُِ ُِ ْك نَّا ِلثه ْه ََ78)  

  تنا انه ر  الصالثه (. .يَ رحُ َأنخلناُ

َقإ صث  ىُه اُاراهيْ َقصَّ َُو يشهر الهُا ُنا رجرن اشارة .  الضاراق الاو الشاا  ,  را  لوط قإ سبق  رَصلَّ . 
َُاَ اِياا  َْان  ِضُل اللبائث .   .  َ َها  حيااء أَ ِثارج . يُْلا   الَاحشاَّ َأقا  يَ قريَّ سإ را  الاذْور زُارة 
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لُااا:  انُااْ ْااانوا َُأ َأنخلناااُ يااَ رحُتنااا اناه راا  قااو  هللا القرياَّ  لااه اْ اررأِااه .  َُأ َأنجااو لو,اا   سااوء ياسااقه (. 

َر ِ يإخل هللا فيه ر  يشاء , ي ِا ُو آر  ناىْ . .(الصالثه  َى    . ررحو  َْْنُا الرحَُّ رْ

  لق َّ ر  قصَّ نو, 77 - 76الراب : الإرس

  الو نو, اشارة سريضَّ ْذل : َيشهر

َنصارناَُنوحا اِ نانى ر  قبل ي) لاه را  الكارب الضظايْ .  َُأ القاو  الاذي  ْاذُوا بآياِناا ,  را  اساتجبنا لاه , ينجهنااُ 
  انُْ ْانوا قو  سوء يْْرقناُْ أزُضه (. .

َُو ساااُذ ) نااناُ  حاه  -ىلياه الساا    -اشاارة ْاذل  ْ َِصاهل يهُاا . اثباا  اساتجابَّ هللا لناو,  َُاَ را  قبال(
َلقاإ انجااُ هللا  َلاوط .  لاه ْاذل  . اْ اررأِاه ,اُراهيْ  لا  َُأ َُاو  الكارب الضظيْ(الاذي َصاَه  َُأ قوراه بال وياا  

  بالتَصهل يَ سورة ُون .

َن َسليُا  82 - 78اللارك: الإرس   لق ا  ر  قصَّ نا

َن َسليُا : ثْ   يَصل بض  الشَء يَ حلقَّ ر  قصَّ نا

َْنا) َن َسليُا  اِ يثكُا  يَ الثرَّل اِ نَش  فيه ْنْ القو     َْا   . لثكُُْ شااُإي  َنا يَُُناُاا ساليُا  . 
َال هار . َن الجبااب يسابث   َىلُا . َسلرنا ر  نا َىلُنااُ صانضَّ لباوس لكاْ لتثصانكْ  َْناا آِهنا حكُا  يااىله  . 

  ر  بْسكْ , يُل أنتْ شاكَر  ا(.

َْناا بكال شاَء َلسليُا  ناا يهُاا ,  را  الشايا,ه  را  َ  . ىاالُه  الري  ىاصاََّ ِجاري باْرُر الاو األرل التاَ باْر
َْنا لُْ حايظه  . . َيضُلو  ىُ  نَ  ْذل  ,    يغوصو  له , 

َاة يَ َِصاهلُا:ا  رزلاه  نخا  َقصَّ َن َسليُا  يقوب الر َن , أحاإُُا صااح   ىلاو الثرَّل التَ حكْ يهُا نا نا
َقهل حإيقاَّ ْار   ثاَ ا  ْانْ ُاذا قاإ نَشا  ياَ حر :الثارَّل َاآلخار صااح  ْانْ . يقااب صااح  -حرَّل أي حقل 

َن يلْ ِبذ رنه شهأا . يثكْ -أي ان لق  فيه له   - لصاح  الثرَّل أ  يْخذ ْانْ خصاُه ياَ رقاُال حرثاه .  نا
َرر صاح  الغنْ بسليُا    َن . يإخل سليُا  ىلو أُيه يقاب:ياا نباَ هللا ا  القمااء ْهار راا  يْخبُر .  بقماء نا

َاني  الثرَّل الو صااح  يقاب:كيف ا قاب:اني  الغنْ الو صاح  الثرَّل لهنتَ  . قمه  ليقاو  ىلياه  الغانْ ُُا , 
صااح  الثارَّل حرثاه , َصااح  الغانْ  فيْخذ حتو يضون ُْا ْا  . ثْ يضهإ ْل رنُُا الو صاحبه را ِث  يإُ .

َأرمَ َن:القماء را قمه  .    سليُا  . حكْ ْنُه . . يقاب نا

َْاا  هللا َْا  َحكْ سليُا  يَ القمايَّ ازتُاانا رنُُاا .  َن  ساليُا  حكُاا أحكاْ  ياْلُْ  حاَارا حكُُُاا ,حكْ نا
َُو أصوب . َيُُه ِل  الوزه   ,  
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َلكا  حكاْ لقإ َُاذا ىاإب يثسا  .  َن ياَ حكُاه الاو رجارن التضاوي  لصااح  الثارَّل .  ِماُ   ساليُا  اِجاه نا
َالتضُهار . َزضال الضاإب نايضاا الاو البنااء  َالتضُهار ,  صاوِره  ُاو الضاإب الثاَ اايجااَُ ياَ َُاذا را  الضاإب البنااء 

َ لُا  َُو يت  ر  هللا    ر  يشاء . يُبه البانيَّ الإايضَّ . 

َليك َلقإ َىلُا(. .  َْ  آِهنا حكُا  َالضلْ:   َن َسليُا  ْ ُُا الثكَُّ  ََِ نا َن ر  يَ أ   قماء نا

َُاا َنا ُْ َُّ ْرَنا َيََ َسالَّ ِىْلُاًا ََ ْكُاًا ََ َِْهَناا حه اِ ً آ ْه اَ  ََ َُ اَلْي ََن اْلِجَبا َرا َ  سه نَّاا َيااِىِلهَ   َناَه ْه ُه  (79اَب يهَسابِِْثَ  ََال َّْهاَر ََ َناا ُْ َىلَّ ََ 

لْ  َُ ْْ َي ْْ ِلتهْثِصَنكهْ رِِ  َبِْْسكه ََ    َأنتهْْ  َصْنَضََّ َلبهوسع لَّكه   (80َشاِكره

  َلك  قماء سليُا  ْا  أصوب , ألنه ر  نب  االُا  . , خ ْ

  بالوالإ:يضرل السياق را اخت  به ْ  رنُُا . يهبإأ  ثْ

َىلُنااُ صانضَّ لباوس لكاْ) َْناا يااىله  .  َال هار .  َن الجبااب يسابث   را  بْساكْ , يُال  لتثصانكْ َسالرنا را  نا
  أنتْ شاكَر  ا(.

َن  َقإ ه -ىليه الس    -ىرب نا ََُ ِساُي  هلل ْا  يِرلُا بصاِو ا حولاه  , الثناو   بُ ارهُر .  يتتجااَب أصاإاُؤ
َال هر . . َِرز  رضه الجباب   ,  

َينااب  قلاا  الوزااون رضااه َحهنُااا َِناا ا, الضوائااذ  ; يتصاال قلاا  ىبااإ ُرهااه ي نااه يثااك اِْصاااب بااالوزون ْلااه   
َالَواصال التاَ ُِها  األناواع َالثاواز  ,  , َاألزنااس َالثاواز  الناشاأَّ ىا  الشاضور باالَوارق  َن  َِقايْ ُهنُاا الثاإ

َحقائقُا يَ َُهر ا    َحقيقته . الكو   َىنإئذ ِت قو َُائُر

َاحتوائُا ىلو الكل . . ىنإئذ يََ  َ, بانإرازُا يَ الكل ,  ِثك بْ  ُنالا  راا ُاو  ْ لثظا  ااشراق ِثك الر
َْ بْنُا َُ رتُه ة ىُا حولُا . يكل را ََُ رنإرجَّ فيه . حولُا خارج ى  ِاُِا      رنإرج يهُا 

َُاو يِرال ر ارهاُر , فيساُو ىلاو نَساه الُنَ َر  َن  َحاه  الُتُها ة صالَّالن  القرآنَ نتصاور نا َُِايْ ر الُتثها ة . 
َرللوقاِاه َرجالياه  َيتجااَب رضُاا ُْاا  الجواراإ ياَ ظا ب هللا ياَ ُاذا الكاو   َاألحيااء . فايثك ِرزيضُاا ,  رنُاا 

َ ِا الكااو   َ   راا  شااَء اْ يسااب  بثُااإُ  كلااه ِتجاااَب رضااه .  َحُااإُ .   لااَّ ىازيااَّ رساابثَّ بجاا ب هللا  يرقااَّ رِر
َا, ِسبيثُْ(. َِقُو   َلك  ْ َين لذ ر  أر َالَواصل ,  الُتجُاَّ  , الكائناا  . انُا يَقُه ر  يتجرن ر  الثواز  

  كلُا الو هللا .

َْناا ياىله (يُاا ُنالا  را  شاَء يضا  ىلاو) َال هار(. .   َن الجبااب يسابث   أَ يتاُْو حاه   القاإرة َسالرنا را  نا
  ِريإ . يستوي أ  يكو  رْلويا للناس أَ ْهر رْلوب .

  ضَّ لبوس لكْ لتثصنكْ ر  بْسكْ , يُل أنتْ شاكَر  ا(. .َىلُناُ صن)
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َالاا رن ِلاا  َاحااإة زارااإة .  أيساار  الُتااإاخل ُااَ صاانضَّ الااإرَع حلقااا رتإاخلااَّ , بضااإ أ  ْاناا  ِصاان  صاا يثَّ 
َن ُو الذي اُتإع ُذا النوع ر  َيبإَ أ  نا َنَّ ,  َأكثر رر ُتضلايْ هللا . وهللا يُا  ىلاو النااس أ   الاإرَع استضُاْ 

َن ُاذُ الصاناىَّ لوقاايتُْ ياَىلا َِثماي :  يُال ) :الثارب ْ نا َُو يساْلُْ ساماب ِوزياه  لتثصانكْ را  بْساكْ(
  أنتْ شاكَر  ا(. .

َلاْ ِجاَء ,َارة , أل  َالثماارة َراء الكشاوب .  ا   خ ياَّ البشاريَّ ساار  ياَ ,ريقُاا خ اوة خ اوة  األرل ِْر
َنُ هللا ُُاا ليل او ياَ ْا اه التاَ ز َلُإاْر َياذ ُاذُ الل اوة .  ; ل ياو  خ اوةلُاذا اانساا  ,  َيضهاإ ِنساهذ حياِاه 

َيااذ نظااا  زإيااإ ليساا  سااُلَّ َِغهاار ىاناُِااا  ىلااو َ ىااانة ِنسااهذ الثياااة  الاانَك البشااريَّ   يُااَ ُِاا  أىُاقُااا   
َِقتمَ يترة ر  َر  ثْ شاء  حكَُّ ال را  َرْلويُا    َاانتاج .   اىانة اْستقرار الذي ِ ُأ  فيه الو الضُل 

  كو  ُناا يترة استقرار ِ وب أَ ِقصر . بضإ ْل ِنسهذ زإيإ .أ  ِ هللا

َاْزتُادياَّ التاَ ْ ِاإع  الضلُياَّ الذي يستولَ ىلو أىصاب الضالْ الهاو  رنشاُم األَب سارىَّ ِاوالَ الُا ا  َالقلذ
َْ ِإع للنَك يرصَّ التكيف   للَو  الجإيإ . َالتذَق  للبشريَّ يترة استقرار , 

َن . يْرا ش ِل    ْ  سليُا  يُو أىظْ:شْ  نا

 

 

ا َ  َُ اَلْي ِلسه ًَّ َِْجاِري ِباَْْرِرُِ ِاَلاو اأْلَْرِل الَِّتاَ ََ هَ    َباَرْكَناا الارِِيَ  َىاِصاََ ُِ ءع َىااِل َْ الِِ َشا نَّاا ِبكه ْه اا ََ َُ اَياِ,ه ِ 81ِيه ِراَ  الشَّ ََ ) 

ْْ  َر  ُه نَّا َل ْه ِلَ  ََ َِ   ََ ً  نه َُ لهوَ  َى َُ َيْض وَ  َلهه ََ   (82) ِظه َ َحايِ  َيغهوصه

َْناا بكال شاَء) نا يهُاا    َرا  الشايا,ه  را   . ىاالُه  َلسليُا  الري  ىاصََّ ِجري بْرُر الو األرل التَ باْر
َْنا لُْ حايظه (. . َيضُلو  ىُ  نَ  ِل  .    يغوصو  له 

َر َيال , رضظُُاا رساتُإ را  ااسارائهليا  َِإ َأقا َِصاورا   َاياا   َُاا   َالتلاه   حوب ساليُا  ر َلكا  ْ َاأل  .
َن النصاوي َراءُاا أثار رساتيق  ياَ قصاَّ ساليُا  بالاذا   القرآنياَّ نمل يَ ُذا التيه . ي ننا نقف ىنإ حاإ َلايك 

.  

ناا يهُاا .  األرل لساليُا  , ِجاري باْرُر الاو -َُاَ ىاصاََّ  -القرآناَ ُناا يقارر ِسالهر الاري   َالان  التاَ باْر
  اُراهيْ . . يكيف ْا  ُذا التسلهر ا قصَّ صََّ يَََُ يَ الغال  الشا  لسبذ ااشارة الهُا ُُذُ ال

َحاشهته في هر ُُاْ ُنال  َُو  َزها ة  الاو قصَّ بساط الري  الذي قهل:ا  سليُا  ْا  يجلك ىليه  الشاا  ياَ يتارة 
َُاَ رساايَّ ْانا  ِق ا  ياَ شاُر ىلاو الجُااب . ثاْ يضاون ْاذل  . َرن ياَ ساورة  . .  َاياَّ الاو راا  َِساتنإ ُاذُ الر

َُا شُر"سبْ" ر  قول َلسليُا  الري  ْإ َاحُا ه:     شُر(. . َر
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َلاْ يارن ِْاُر ْاذل  ياَ أي أثار َلكا  يلايك لناا راا نساتنإ  . رساتيق  القارآ  لاْ ياذْر شاهأا ىا  بسااط الاري  ِاا   
  ىليه لنقرر رسْلَّ البساط .

اَّ ياَ -باْرر هللا  -اِ  أ  نَسار ِسالهر الااري  ُتوزهُُاا  َاألسالْ َرة الاو األرل الُباْر ساتغرق شاُرا ,اارنا ِ ن
َِوزهُُااا ُااو راا   ? كيااف َىكسااا . . ْيااف ا لقااإ قلنااا:ا  القااإرة االُيااَّ ال ليقااَّ ْ ِسااْب يللااذ النااواريك 

َالُضلو  للبشر ر  َْ يُتن  أ  ِكاو  ُنااا ناواريك أخارى  نواريك اختصاي ِل  القإرة ال ليقَّ .  الوزون قلهل . 
ا ىنإرا يمِ َِظُر خ يَّ ىلو البشر ِضُل , َْناا بكال شاَء ىاالُه (. . الضلاْ الُ لاذ ْآثاُر    لُاا باالظُور:  

َن . كضلْ   البشر الُثإ

اا  . اليابساَّ ليغوصاوا ياَ أىُااق البثار أَ أىُااق -ىليه الس    -ِسلهر الج  لسليُا   َْذل  َيساتلرزوا ْنوُز
َِاا َقاإ . . الُلبوءة لسليُا    أَ ليضُلوا له أىُاْ ْهر ُذا  قارر  النصاوي القرآنياَّ أ   يالج  ْل را خَاَ . 

َيضُلاو  ىُا  نَ  ِلا  .  , ىلهنا ُناا خلقا يسُو  الج  خايه  ء سالر هللا لساليُا  را  يغوصاو  لاه  يُ  ُْم
ْ حاه  ي  َحَظُْ َُو القاُر يوق دباانُ يسالُر َْ يلرزو  ىلو ,اىَّ ىبإُ .  َْ يَسإَ   كياف  يشااء يُرهو  
  يشاء .

  ظ ب النصوي . ي  نسب  يَ ااسرائهليا  . ُذا الثإ الُْرو  نقف يَ َىنإ

َن َسليُا   لقإ َيتنتُُاا ياَ ُاذُ -ىلهُُا الس    -اُتلو هللا نا َيات   . النضُاَّ بالساراء .  َن ياَ القمااء .  يات  نا
اا ياَ  - ُْاا سايَِْ ياَ ساورة ي -ساليُا  باللهال الصااينا   يا  نتضارل ُناا لتَصاه   الَتناَّ حتاو ياَِْ ُِْر

اضُا . ان َن , َصابر ساليُا  ل ُات ء بالنضُاَّ  . . ُاا نللا  الاو نتائجُاارَو بضاإ اْساتغَار را   -لقاإ صابر نا
َا -الَتنَّ    اْرتثا  يَ النُايَّ بس     يكانا شاكري  لنضَُّ هللا . َازتاز

  لق َّ ر  اُت ء أيوب 84 - 83السانس: الإرس

   :نجَء الو اُْت ء بالمراء يَ قصَّ أيوب ىليه الس  َاآل 

َأنا  أرحاْ الاراحُه  . ياساتجبنا لاه يكشاَنا راا) لاه  باه َأيوب اِ نانى رهه أنَ رسنَ المر ,  َآِهنااُ ُأ را  َار , 
َِْرى للضاُإي (. .   َرثلُْ رضُْ , رحَُّ ر  ىنإنا 

 

 

َأَيوبَ  ْه  ََ َأناَ  َأْرَحا ََ الَماَر ََ اِن ِْ َنااَنى َرهَّاهه َأنِِاَ َرسَّ ه َ  ِا ُِ ارِع َياْساتَ  (83) الارَّاِح َه َنا َراا ِباِه ِرا   ُه  َجْبَنا َلاهه َيَكَشاَْ َِْهَناا آ َُْلاهه  ََ َأ
َرى  ْْ ِِ ْ  ِىنِإَنا ََ ًَّ رِِ َُ ْْ َرْح ُه َض ْ رَّ ُه ِرْثَل لٌّ رِِ َ  (84) ِلْلَضاُِِإي َ  ََ ْه ِل  ا اْلِكَْ َِ ِ ْنِريَك ََ اِىهَل ََ َُ ِ ْس اُِِري َ  ََ   (85) الصَّ
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َُاَ ياَ ُاذا  . َِصاهل َالنصوي القرآنيَّ ِشهر الو رجُلُاا نَ   اُت ء أيوب ر  أرَع قص  اُْت ء . َقصَّ
َاستجابَّ هللا للإىاء . أل  السياق سياق َرىايته لُاْ ياَ اُْات ء  رحَُّ الَُو  ِضرل نىاء أيوب  هللا بْنبيائه , 

َناو, . أَ بالنضُاَّ ياَ  لُْ . سواء ْا  اُْت ء ُتكذي  قورُْ َلوط  َن َ يذائُْ , ُْا يَ قص  اُراهيْ  قصاَّ نا
  بالمر ُْا يَ حاب أيوب . . أَ َسليُا  .

ََصااف رهااه بصااَته: َأيااوب َأناا  أرحااْ ) ُنااا يااَ نىائااه ْ ي يااإ ىلااو َصااف حالااه:  أنااَ رساانَ الماار(. . 
َْ يقتاار, شااهأا َِااوقهرا . يُااو  ىلااو الااراحُه (. ثااْ ْ يااإىو ُتغههاار حالااه , صاابرا ىلااو ُ ئااه ,  رهااه , ِْنبااا رضااه 

َْ نُوِج للضبإ الصاُر ر  المر الذي ِمرب به األرثااب ياَ زُيا  األىصاار  يتُلُل ْ يمهذ صإُر بالب ء , 
َْنااُ ىا  رهه . ُل انه لهتثرج أ  ي ل  الو  ري  الب ء ىنه , يهإع األرر ْله اليه , ا,ُأنانا الاو ىلُاه بالثااب 

  . السماب

َهاذل  األنب َياَ َْانا   , ْانا  اْساتجابَّ اللثظاَّ التاَ ِوزاه يهُاا أياوب الاو رهاه ُُاذُ الثقاَّ  َْانا  الرحُاَّ , 
َآِهناُ له نُايَّ اُْت ء:  ياستجبنا له يكشَنا را به ر  َر ,    َرثلُْ رضُْ(. . ُأ

ه ىُ  يقإ ري  له يضَو َري  ىنه المر يَ ُأ َرزقاه راثلُْ  , رنُْ ىنه المر يَ ُإنه ي ِا ُو رضايو صثي  . 
َقهل ُْ أُناُؤ يُو  هللا له رثلهُْ . أ َُ  له أُناء.    . َأحَانا َ أنه 

(ْ َِْارى للضاُاإي (. ِاذُْر َرناَّ .   َرحُتاه ياَ  باا  رحَُّ ر  ىنإنا(يكل نضَُّ يَُ رحَُّ را  ىناإ هللا  َه ئاه , 
َ   يَ ُا ء أياوب لُاث  للبشاريَّ َهضإ الب ء .  َ ناه ألياذ  ; كلُاا الب ء  َ   ياَ صابر أياوب لضبارة للبشاريَّ ْلُاا . 

َحس   َاألنب    اليه األبصار . ِت ل  الضا بَّللصبر 

او  ل ُات ء)َااشاارة اا . يالضاُاإَ  رضَر َِلا  ِكااليف البباانة  . َالاب ء للضاُإي (بُناسابَّ الاب ء اشاارة لُاا رغ ُا
َاألراار زااإ ْ لضاا  َِكاااليف اايُااا  .  َالضقهااإة أرانااَّ ْ ِساالْ اْ لألرناااء القااانري  ىلهُااا ,  . َِكاااليف الضقهااإة 

َليس الُستضإي  لتك َْ ُاإ را  الصابر ليجتااز الضاُاإَ   كلَُّ اليَُا  َْ نىوى يإىهُا ر  يشااء .   ِقولُا الشَاُ , 

  . . الب ء

َِي الكَل 86 - 85الساب : الإرس َ نريك    اشارة اسُاىهل 

َِي الكَل: بضإ َ نريك    ِل  يشهر السياق رجرن اشارة الو اسُاىهل 

َِاالكَل . ْل ر  الص َ سُاىهل َأنخلناُْ يَ رحُتنا انُْ ر َ نريك    . . الصالثه  اُري  . 

ء الرسل . يُو   ىنصر الصبر ْذل  يشهر اليه يَ قص  ُْم
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َقااب:  ياا أُا  ايضال يْرا ِامرر ساتجإنَ ا  شااء هللا  راا اسُاىهل يقإ صبر ىلو اُت ء رهه له بالاذب  ياستسالْ هلل 
  ر  الصاُري (.

َرياكانريك يقإ سبذ ا  زرانه رجُوب َ  َأرا َز َ   ُنالا  قاْو بْناه , أ ىباإُ الُصاريو  بضاإ  الاذي ْذل  ركانه , 
ه , َصاْوا حوله األسا,هر . ُوصف الُضلْ األَب للبشر , َالصناىَّ   الذي رِو   ىلُُْ ال راىَّ 

 

 

ُهْْ  َأْنَخْلَناا ااِلِثهَ    ََ اَ  الصَّ اْ رِِ ُه ِتَناا ِانَّ َُ ا86ِياَ َرْح َِ ا الَناو ِ  ( ََ َِ َُاَ  رهَغا َِّ  بًا َيَظا َّ َأ  لَّا  نَّْقاِإَر َىَلْياِه َيَنااَنى ِياَِاِ 

َُا ِ  ن ه ِر َ  الَظله ْه ْبَثاَنَ  ِانَِِ  َّْ َأنَ  سه ه َ  َأ  َّْ ِاَلَه ِا ُِ   (87) الظَّاِل

الاذي يساتثذ التساجهل  الصابر ْ نُل  ىلو ُذا نله  . يلنضلْ أنه ْا  ر  الصااُري  ىلاو نثاو را  أنثااء َلكننا
   الباقَ .يَ ْتاب هللا

َاألرز  أناه را  َأرا َْ ركانه .  َقهل:اناه  أنبيااء َِ الكَل يُو ْذل  رجُوب ْ نُل  ِثإيإ زرانه  ُناَ اسارائهل . 
َأنااه ِكَاال ألحااإ أنبيااائُْ قباال رااو  ُااذا بااْ  يللَااه يااَ ُنااَ اساارائهل ىلااو أ  يتكَاال  , النبااَ راا  صااالثهُْ , 

َيصاو  النُاار َلكا   -ياَ القمااء . ياويو بُاا ِكَال باه َساَُ ِا الكَال لاذاا يغما   َْ ُاث َّل:أ  يقاو  اللهال 
َالن  القرآنَ يكََ يَ ُذا الَُو  لتسجهل صََّ الصبر لذي أقواب ُذُ ليس  سوى    . الكَل ْ نلهل ىلهُا . 

ْ يَ ُذا) َُذا ُو الُقصون ُذُْر   . السياق َأنخلناُْ يَ رحُتنا انُْ ر  الصالثه (. . 

  لق َّ ر  قصَّ يونك ِي النو   88 - 87الثار : الإرس

  َُو َِ النو  . -ىليه الس    -ِجَء قصَّ يونك  ثْ

أنا  سابثان  اناَ ْنا   اْ َِا النو  اِ ُِ  رغاَبا . يظ  أ  ل  نقإر ىليه . يناانى ياَ الظلُاا  أ  ْ الاه)
َْذل  ننجَ َنجهناُ ر  الغْ .    . .(الُمرنه  ر  الظالُه  . ياستجبنا له 

ََِصال ياَيونك ِْ َقصَّ َلكا  ْ  ساورة َِ ُنا يَ صورة اشارة سريضَّ رراىاة للتناسذ ياَ الساياق ,  الصاايا  . 
  ُإ لنا ر  بض  التَصهل ُنا لُذُ ااشارة َْ ِكو  رَُورَّ .

َقصاَّ ِلا  أناه -أي صااح  الثاو   -ساَُ ِا الناو   لقاإ الاو قرياَّ ياإىا  أرسال أل  الثاو  التقُاه ثاْ نباذُ . 
لُاا الاو هللا ياست ْ رغاَااباُأ َْاانُر َلاْ يصاابر ىلاو رضانااة الاإىوة رضُااْ .  , ضصاوا ىلياه , يماااق ُُاْ صاإرا , 

ء يستضصاو   , ظانا أ  هللا ل  يمهذ ىليه األرل , يَُ يسيثَّ َراا نا  ُاْم َاألقاوا  رتضاإنَ  .  َالقارى ْثهارة , 
  الو قو  آخري  . هللا ىلو الإىوة , يسهوزُه
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  أ  ل  نمهذ ىليه . رضنو  يظ  أ  ل  نقإر ىليه(أي ِل 

ا  َقاانُ ايقه اللاانذ , الاو شاا,َء البثار , يوزاإ ساَهنَّ رشاثونَّ يْر حتاو اِا ْانا   . يهُاا ْمابه الجاار  , ََ
اُُا ياَ َقاب رهانُا:انه ْ ُإ ر  القاء أحإ ْر لهنجاو ساائر را  يهُاا را  الغارق . يسااُُوا  البثار يَ اللجَّ ثقل  , 

ُنَساه . يالتقُاه الثاو  . رمايقا ىلياه أشاإ الماهذ   يلُاا ْاا  ياَ  ُاو ويجااء الساُْ ىلاو ياونك , ياْلقُو أَ ألقا
 َظلُاَّ البثار , َظلُاَّ اللهال ناانى:  أ  ْ الاه اْ أنا  سابثان  اناَ ْنا  را  , الثاو  الظلُا :ظلُاَّ زاوب

َلَظه الثو  ىلو .(الظالُه  َنجاُ ر  الغْ الذي ُو فيه .  ُ راا ثْ ْاا  را  أرار  . الساحل ياستجاب هللا نىاءُ , 
  يَصله يَ سورة الصايا  . يثسبنا ُذا يَ ُذا السياق .

َلُسا  نقف أرارُا لثظا  . -ىليه الس    -يَ ُذُ الثلقَّ ر  قصَّ يونك  ا    لَتا  

َألقاو ىا ء الاإىوة , ا  رغاَابا , َاهذ  َُِا  ياونك لاْ يصابر ىلاو ِكااليف الرساالَّ , يمااق صاإرا باالقو  , 
َقضه هللا َلاْو أ  ثااب الاو رهاه  رماايقا   يَ المهذ الاذي ُِاو  الاو زانباهالصإر , حرج النَك   يْ الُكاذُه  . 

َازباه . لُااا اه َ َنىِو َاىتارب بظلُاه لنَسااه  َنجتااه را  الغااْ  ياارج    َلكنُااا القاإرة حَظتاه  هللا ىناه ُااذا الماهذ . 
  الذي يضانيه .

َا ىلااو التكااذي  ُُا َأصاثاب َأ  يصاابر َِكااذي   َاايااذاء ا ,الااإىوا  ْ ُااإ أ  يثتُلااوا ِكاليَُاا ,  راا  أزلُااا . 
َلكنه بض  ِكاليف   ي  ُإ لُ  يكلَو  حُل . الرسالَّ الصانق الواثذ ررير ىلو النَك حقا . 

 

 

َذِلَ  نهنِجَ َياْسَتَجْبَنا َْ ََ ِِْ ُه ِرَ  اْلَغ ْهَنا َنجَّ ْمِرِنه َ  َلهه ََ ُه   (88) اْل

َيث الإىوا  َا  َْ ُإ أ  يثاُر َيثتُلوا ,  َا  َْ ُإ أ أ  يصبر َا بتوا .  َا . يكرر َيضهإ َيبإئوا يهُا    الإىوة 

َازُاوا را  انُاْ َاساتجابَّ القلاوب , رُُاا  َرا  ىتاو  انكاار ْ يجاوز لُاْ أ  ييْساوا را  صا , النَاوس  َِكاذي  , 
َقاإ ِصال الُاارة  ِصال َزثاون . يا ِا ْانا  الُارة الُائاَّ لاْ ِصال الاو القلاوب , يقاإ الُارة الواحاإة بضاإ الُائاَّ . . 

َاا َلو صبر َلْ يقن وا لتَتث  لُْ أرصان القلوب   ُذُ لواحإة بضإ األلف . .  َلوا  َحا   الُرة 

َاسااتجابَّ النَااوس للااإىوا  ليساا  قريبااَّ يسااهرة . ا  ااا  راا  البا,اال  يُناااا ,ريااذ الااإىوا  لاايك ُهنااا لهنااا .  ْر
اااع , يجاثْ ىلاو َاألََ َالانظْ  َالضااانا  ,  َالتقالهاإ  َْ ُاإ راا  َْ ُاإ را . القلاوب َالما ب  ااا  .    ازالااَّ ُاذا الْر

َْ َلااَّ الضثااور ىلااو الضصاا   ُااإ اسااتثياء القلااوب بكاال َسااهلَّ .  َراا  رثا راا  لُااك زُياا  الُراكاا  الثساسااَّ . 
َ حاإى َاحاإة قاإ ِثاوب الكاائ  البشاري  اللُساا  الُوصال . .  َلُساَّ  َالرزااء .  َالصابر   ستصاانب را  الُثااُرة 

َُاو يثااَبِارا يَ لثظاَّ رتاو أصااُ  اللُساَّ ر ِثوي  َ   اانساا  لهاإُش أحياناا  اضُا .  َلاَّ , ثاْ  ألاف َو رثا
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ااضُا ياَ الجُااز البشاري يهنااتَ  ْلاه بْيسار َقاإ أدياا راا  قبال ىلاو ْاال  , رجُااون اِا لُساَّ ىااُرة ِصاه  رَو
  الجُون  

 انا  لتثارا الُشاهر . راا يثمارنَ للتُثهال لُاذُ الثالاَّ زُااز اْساتقباب ىناإ البثاث ىا  رث اَّ ارسااب . َأقارب
َِصاوب . ثاْ َأنا  ِاإقذ  َ ياباا يتل او ء الُث اَّ  اَّ ىااُرة را  ياإا . يتتصال الُوزاَّ  اِا رارا  ْثهارة ُِاباا  حْر

َاألنغا      َِن لذ األصإاء 

َأصاثاب الاإىوا  ْ ُاإ أ  ا  َلوا القلا  البشاري ُاو أقارب راا يكاو  الاو زُااز اْساتقباب .  ِثريا  الُشاهر  يثاا
َلُس َراء األيذ .  َاحإة بضإ ألف لُسَّ قإلهتلقو القل  ر     بُصإر اارساب   ِصله َّ 

اه , يهُجار اناه اناه ىُال  . . النااس را  الساُل ىلاو صااح  الاإىوة أ  يغما  أل  النااس ْ يساتجهبو  لإىِو
َلكاا  أياا  ُااَ الااإىوة َيُااإى ء األىصاااب . .  َرااا الااذي ىااان ىلهُااا راا  ُجاارا   ? رااري  , قااإ يَثااْ الغماا  , 

ه  ا    الُكذُه  الُضاَر

َخهر لاه أ  ا  َيُ  .  َلك  ليكظْ  يا  يماهذ  يصابر الإىوة َُ األصل ْ شل  الإاديَّ   يليمذ صإُر . 
  صإُر بُا يقولو   

َازباه ياَ ْال ا  َأحَظ . يلهمن ُاو  ه  َالبقياَّ  , ظارب الإاديَّ أناة يَ يإ القإرة . وهللا أرىو لإىِو َياَ ْال زاو , 
َالُإى ُإى هللا .   ىلو هللا . 

  النو  لإرسا ألصثاب الإىوا  ينبغَ أ  يتْرلُو .يَ قصَّ ِي  َ  

َاىترايه بظلُه لضبرة ألصثاب الإىوا  ينبغَ أ  َ   َُا يَ رزضَّ ِي النو  الو رهه    . يتإُر

َاستجابَّ نىائه الُنه  يَ الظلُا  لبشرى للُمرنه : َ     َْذل  ننجَ الُمرنه (. .) يَ رحَُّ هللا لذي النو  

َيثهو 90 - 89التاس : الإرس ريا    لق َّ ر  قصَّ ْز

َيثهو  ثْ ريا  ريا ىنإرا -ىلهُُا الس    -اشارة الو قصَّ ْز   :نىاُ َاستجابَّ هللا لْ 

َأن  خهر الوارثه  . ياستجبنا له ,) ريا اِ نانى رهه . رب ْ ِذرنَ يرنا  َُبنا َْز َزاه  َ َأصالثنا لاه ز لاه يثهاو , 
َيإىوننا ر    َْانوا لنا خاشضه (. . , َرهبا  با. انُْ ْانوا يسارىو  يَ اللهرا  , 

ََُ ِرن ُنا َقصَّ َيَ سورة آب ىُرا  .    ر  السياق . رتناسقَّ رولإ يثهو سبق  رَصلَّ يَ سورة رريْ 
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َزَكِريَّاا َأناَ  َخْهاره  ََ َْ َِاَذْرِنَ َياْرنًا ََ ِْ َنااَنى َرهَّاهه َربِِ  َُْبَناا  (89) اْلاَواِرِثه َ  ِا ََ َأْصاَلْثَناَياْساَتَجْبَنا َلاهه ََ َزاهه  َلاهه  َلاهه َيْثَهاو ََ َزَْ
َياْإىهوَنَنا انهوا يهَساِرىهوَ  ِيَ اْلَلْهاَراِ  ََ َْ  ْْ ُه اانهوا َلَناا َخاِشاِضهَ    َرَ بااً  ِانَّ َْ َرَهباًا ََ اا90ََ َُ الَِّتاَ َأْحَصاَنْ  َيْرَز ْلَناا ( ََ اا  َيَنََ َُ ِيه

ا آَيًَّ لِِْلضَ  َُ اَُْن َُا ََ َزَضْلَنا َِحَنا ََ ه َ ِر  َر ُِ ْْ َياْىبهإهَ ِ  (91) اَل َأَنا َرَهكه اِحَإًة ََ ََ ًَّ ْْ أهرَّ َُِذُِ أهرَّتهكه   (92) ِا َّ 

رياا قائُاا يتباإأ َْاا  ْز رياا:  رب ْ ِاذرنَ يارنا(ُ  ىقا  يقاو  ىلاو الُيكل: هيكال البباانة ياَ ُناَ  ىلاو ُاإىاء ْز
ريااا أ  -ىليااه الساا    -اسارائهل قباال رولااإ ديساو  َأناا  خهاار  هللا َْ ينساو ْز َارَّل الُاااب:   َارَّل الضقهاإة َ ُااو 

َرالااه . أل  الللااذ سااتار القااإرة يااَ  يثساا  الوارثه (انُااا ُااو يريااإ راا  ِريتااه راا  َنينااه  لااه  الل يااَّ بضااإُ يااَ ُأ
  األرل .

َأصاالثنا لااه َْاناا  َُبنااا لااه يثهااو  َرباشاارة:  ياسااتجبنا لااه , َ َزااه اْسااتجابَّ سااريضَّ  َْاناا  ىقيُااا ْ ِصاال  (ز
  هللا للإىاء . استجابَّ َيلتصر السياق َِصه   ُذا ْله ليصل رباشرة الوللنسل . . 

  انُْ ْانوا يسارىو  يَ اللهرا (. . يسارع هللا يَ استجابَّ الإىاء .)

َثيقاَّ الصالَّ) َرهباَّ للغماا  . يقلاوهُْ  اوا   َرهباا(. . ر باَّ ياَ الَر َْاانوا لنااا  نائُااَّ َياإىوننا ر باا  الت لا  .  
َْ رتجبري  . .خاشضه (. . ْ رتكب   ري  

َاُنُُا يثهو استثذ الوالإا  أ  ينضْ ىلهُُا باُْ  ُُذُ َزه  َز ريا  اَّ  . الصاال  الصَا  يَ ْز يكانا  أسارة رباْر
اُ . ََر   ِستثذ رحَُّ هللا 

َديسو 91الضاشر: الإرس   اشارة الو رريْ 

  يذْر رريْ بُناسبَّ ِْر اُنُا ىليه الس  : أخهرا

َاُنُا آيَّ للضالُه (. . َالتَ أحصن  يرزُا ,) َزضلناُا  َحنا ,    ينَلنا يهُا ر  ر

َقاإ زااء  ُاَ ِبضاا لاه ياَ  - ىلياه السا   -يذْر ُنا اسْ رريْ , أل  الُقصون يَ سلسالَّ األنبيااء ُاو اُنُاا  َْ
َالتاااَ أحصااان  أحصااانته يصاااانته رااا  ْااال رباشااارة .  .(يرزُاااا الساااياق . انُاااا ياااذْر صاااَتُا الُتضلقاااَّ ُولاااإُا:  

َاج بالتببياَّ ,َاا َاج يثصا  را  الوقاوع ياَ الَاحشاَّ . أراا ُناا يهاذْر ياَ  أل  حصاا  ي لاذ ىاانة ىلاو الا  الا 
َُاو الثَاظ َِلا  ِن يُاا لُاريْ ىا  ْال  َالصاو   رضناُ األصاهل ,  أصا  را  ْال رباشارة شارديَّ أَ ْهار شارديَّ . 

َال به را رراُا َلاَّ ذي ِقوب ىناه األنازهالالهُون ر  يوسف النجار الذي ْا  رضُا يَ خإرَّ الُيكل .  اناه  , الُتإا
َلْ يقرهُا . َلكنه لْ يإخل ُُا  َزُا    كا  قإ ِ 
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اضه ُْاا ياَ لقإ َالنَخ ُناا شاائ  ْ يثاإن رَو َحناا( َقاإ سابذ  -التثاريْ  ساورة أحصان  يرزُاا  ينَلناا يهُاا را  ر
لاذي ُاه  أياإينا ي نناا ياَ ظا ب الان  ا نبايش َرثايظاَّ ىلاو أ  -الثإيث ى  ُذا األرر ياَ َِساهر ساورة راريْ 
َْ ن وب , ينُمَ ر  الن  الو   :ْايته ْ نَصل 

َاُنُا آيَّ للضالُه (. .)   َزضلناُا 

َاحإة ياَ ِااريخ البشاريَّ زُيضاا . ِلا  أ  ََُ َْ رلثوقَّ . آيَّ يذة  الواحاإ را  ُاذا الناوع  الُثال آيَّ ْهر رسبوقَّ 
َِاإرا ياإ َلكنُاا ْ ِثتابك ناخال  قاإرةال يكََ لتتْرله البشريَّ يَ أزيالُاا زُيضاا    ال ليقاَّ التاَ ِللاذ الناواريك , 

  النواريك .

  أرَّ األنبياء 92الثاني ىشر: الإرس

َنُاااِج راا  َيااَ َنُاااِج راا  اُْاات ء ,  يضقاا   -هللا  رحُااَّ نُايااَّ اْسااتضرال الااذي شااُل نُاااِج راا  الرساال , 
  بالغرل الشارل ر  ُذا اْستضرال:

َأ) َاحإة ,    نا رهكْ ياىبإَ (. .ا  ُذُ أرتكْ أرَّ 

َِنُج نُجا ا  َاحإة .  َاحإة . ِإي  بضقهإة  ُو اِْجااُ الاو هللا نَ  ساوُا  . َاحإا ُذُ أرتكْ . أرَّ األنبياء . أرَّ 
.  

 

 

ََِق َّضهوا لٌّ ِاَلْهَنا َراِزضهوَ    ََ ْه  ْْ ُه َُ 93َأْرَرُهْ َُْهَن َُلْ  ( َي ُهَو رهْمِرٌ  َيَ   َيْض اِلَثاِ  ََ ِ نَّااِرَ  الصَّ َراَ  ِلَساْبِيِه ََ َْ ْه َكااِِبهوَ   َلاهه   
 94)  

َْ رضبون اْ أرَّ َاحإ يَ السُاء . ْ اله ْهُر  َرب    . اياُ َاحإة يَ األرل , 

َالسُاء . أرَّ َاحإة , ِشُإ باارانة الواحإة يَ األرل  َيذ سنَّ    َاحإة 

َر ىلياه الساورة ْل َُنا َِشاترا ياَ ِقرياريلتقَ ُذا اْساتضرال باالُثور الاذي ِاإ التوحهاإ , ِشاُإ ُُاا  ىقهاإة ُاا   
َناروس الوزون . .   ر  سن  الكو  

َالنبيْ 112 - 93الرابضَّ: الوحإة َالثساب  َالثشر  وع:ر  رشاُإ البضث  وع َالضذاب الَُو   الوحإة رَو

ياَ ارسااب الرسال  هللا َسان  الشوط األخهر ياَ الساورة بضاإ ىارل سان  هللا الكونياَّ , الشااُإة ُوحاإة اللاالذ   ُذا
َحإة الضقهإة . . يضرل َأشارا,ُا , يتباه  فياه رصاهر  السياق بالإىوا  الشاُإة ُوحإة األرَّ َ فياه رشاُإا للسااىَّ 

اء   َرصهر الشْر ه  با   َالتإُهر . َيتَرن الُشْر   هللا َِ الج ب بالتصريف فيه 
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َرحَُّ هللا للضالُه  الُتُث ثْ َراثَّ األرل ,    ي ل . ] لَّ يَ رسالَّ رثُإيقرر سنَّ هللا يَ 

ْ , يهتارا الثكاْ َىنإئاذ َأ  ياإىُْ لُصاهُر َيساتضه  باه  هلل يامرر الرساوب ال ي ل أ  يانَ  ياإُ رانُْ ,  ياهُْ   
َاللُو َانصرايُْ الو اللض   َاستُ ائُْ ,  َِكذيبُْ   ُْ   َيو  الثساب قري  . , ىلو شْر

َالج اء يَ ا 95 - 93األَب: الإرس   آلخرةااخت ب يَ الإنيا 

َُاو رامر  يا ) ْ ُهنُْ ْل الهنا رازضو  . يُ  يضُل ر  الصالثا   َ ناا لاه ْااِبو   كَارا  َِق ضوا أرُر لسابيه , 
لكناُا أنُْ ْ يرزضو (. . َحرا  ىلو قريَّ ُأ  .  

َاحاإة , أساساُا التوحهاإ الاذي ِشاُإ ا  َرلاَّ  َاحاإة  َاحإة ِقو  ىلو ىقهإة  َالاذ باه أرَّ الرسل  ي ناواريك الوزاون   
ا نَ  ِبإيل َلو الرساْ  الو أخرُا   ِغههر يَ ُذا األصل الكبهر . َْ نى  اليه الرسل رنذ أ

َال ياانا  ياَ رنااُج الثيااة القائُاَّ ىلاو ىقهاإة التوحهاإ , انُاا َِ اور  بقاإر كانا  التَصاه    اساتضإان ْال أراَّ , 
َنُاو ِجارهُاا , َهقاإر نُاو راإارا البشاريَّ  َهقاإر  ألنُااط َاساتضإانُا كال زهال    َرا  التشاريضا     را  التكااليف 

َاِربا,اُِا زه  بضإ زهل . , التجارب حازاُِا الجإيإة التَ نشْ  ر  ََسائلُا    َر  نُو الثياة 

َحإة القاىإة التَ ِقو  ىلهُا الرساْ  . . يقاإ ِق ا  َر  ْ ُهانُْ , ْْنُاا اقت ا   أِباىُاا َحإة أرَّ الرسل , َ أراُر
َُِا  ُُاا . َقا   َْثار َثاار ُهانُْ الجاإب , كل رنُْ ق ضاَّ  َالبغمااء . .  َة  َُازا  ُهانُْ الضاإا ُهانُْ اللا ب , 

َأرَّ الرسل ْلُا الواحإ ِل  ُه  أِباع الرسوب َاحإة ,  َالضقهإة    . َاحإة حتو ليقتل بضمُْ بضما باسْ الضقهإة . 

َلكنُْ زُيضا سهرزضو  الاو هللا , ياَ اآل لقإ ْ ُهنُْ يَ الإنيا .  كال الهناا رازضو (ياالُرز  الياه ) خارة:ِق ضوا أرُر
َيضلْ را ْانوا ىليه َُو الذي يتولو حساُُْ    ُإى أَ َ ب: ر  َحإُ , 

َ نا له ْاِبو (. .) َُو رمر  , ي  َْرا  لسبيه ,    يُ  يضُل ر  الصالثا  

َْ َْرا  للضُل الصال  رتاو قاا  ىلاو ُذا َالج اء . . ْ زثون  َُاو ركتاوب ااي قاىاإة ُو قانو  الضُل  ُاا  . . 
َْ يغه  .   ىنإ هللا ْ يمي  رنه شَء 

َزونُ . َْ ُإ ر  الضُال الصاال  لتكاو   َْ ُإ ر  اايُا  لتكو  للضُل الصال   يُته , ُل لهثب  للضُل الصال  
  لإليُا  ثُِره , ُل لتثب  لإليُا  حقيقته .

َُاذا الوزاون ,اايُا  ُو قاىإة الثياة , ألنه الصلَّ الثقيقيَّ ُاه  ا ا  التاَ ِشاإ الوزاون بُاا فياه  َالراب اَّ انساا  
َِارنُ الاو النااروس َالضُال  الواحاإ َرا  فياه الاو خالقاه الواحاإ ,  َْ ُاإ را  القاىاإة ليقاو  البنااء .  الاذي اِرمااُ , 

  يُو رنُار ر  أساسه را لْ يقْ ىلو قاىإِه . . البناء الصال  ُو ُذا
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َااسا  الصال  ُو ثُرة اايُا   َالضُل َحهويته يَ الماُهر .  َزونُ  اَّ رتاو ِاْ  بالاذا  التَ ِثب   ىقهاإة رتثْر
َر  لإليُاا  َزونُاا ياَ الماُهر ِثولا  الاو ىُال صاال  ُاو الصاورة الظااُرة َالثُارة اليانضاَّ للجاذ الُماُر . . 

  الُُتإة يَ األىُاق .

َالضُال الصاال  ْلُاا ِْار الضُال  َرا  زا اء ىلاو ايُاا  ىا,ال  يا  َالجا اء .ثاْ يقار  القارآ  نائُاا ُاه  اايُاا  
َْ ىلو ىُل رنق   ْ يقو  ىلو َْ يثُر .    . اايُا  خارإ ْ يضُل 

َْ روصاوب  بُانُج ال ه  الذي ْ يصإر ى  ايُاا  انُاا ُاو رصاانيَّ ىااُرة , ألناه ْهار راِربد َالضُل ررساو  , 
َة ْهر روصولَّ بالباىث َ   ُو اْ شُوة أَ ن    للضُل الصال  يَ ُذا صهلاأل ُناروس ر رن . 

 

 

َحَرا ٌ  َْ َيْرِزضهوَ    ََ  ْْ ُه َُا َأنَّ َلْكَنا ُْ ا ( َحتَّو95َىَلو َقْرَيَّع َأ َِ الِِ َحاَإبع َينِسالهوَ    ِا ْه ا   ُهاْ رِِ َرْْزهوجه ََ  (96يهِتَثْ  َيْْزهوجه ََ
اْقَتَربَ  ََ َشاِخَصٌَّ َأْبَصاره الَِّذي َ  ََ ُِ ا  َِ َا اْلَوْىإه اْلَثَذ َيِ  نَّا َكََره ْه ََُذا َُْل    ْ َلَّع رِِ َْ َْ نَّا ِيَ  ْه ْيَلَنا َقْإ  ه َ  َيا ََ ُِ   (97) َظاِل

او ىا  الضُال الصاال  , ألناه َساهلَّ البنااء ياَ . الوزاون ََساهلَّ الكُااب الاذي  ُاذا َُاو اايُاا  ب لاه يَر الكاو  , 
َّ ِا  ْايَّ رِرب َّ َرصاه بغايَّ قإُر هللا لُذُ الثياة . يُو حْر َْ الثياة  اَّ ,  َة ىاَر َْ نا  ا , ْ يلتاَّ ىااُرة ,  ُر

َْ َناروسه الكبهر . اِجاُا رريَّ بغهر ُإب ,    رض َْ ى  اِجاُ الكو  

َلاو قاإ  رناه قسااد ياَ الاإنيا . ياالقرى التاَ َالجا اء بضاذاب اْستأصاااب  ُلكا  ىلاو الضُال ياتْ ياَ اآلخارة حتاو 
َىإ  ىونُِا   رازضَّ بكل ِْكهإ . يَُ رُتنضَّ , ستضون ْذل  حتُا لتناب ز اءُا األخهر , 

لكناُا أنُْ ْ يرزضو (. .)   َحرا  ىلو قريَّ ُأ

أ  ُ كُاا ياَ الاإنيا ْاا   للاذُ  يَرن السياق ُذُ القرى بالذْر بضإ أ  قاب:  كل الهنا رازضو (ألنه قإ يل ار انُا
ااإ َز ائُااا . يُااو يْم َنُايااَّ حساااُُا  ااا ,  َينَااَ ىاا رزضتُااا نُايااَّ أرُر إ  الرزضااَّ ن يااا قا,ضااا يااَ صااورة الااو هللا , 

َُاو َأ  ِضبهار التثاريْ لوقوىاه . .  َلوناه فيقاإَر  أ  "ْ" زائاإة .   فياه شاَء را  الغراباَّ , رُاا زضال الَُساري  يم

الاو  ياا  السااىَّ .  ْاهُْ ُاَ نَاَ رزضاَّ القارى الاو الثيااة ياَ الاإنيا بضاإ ُا كُاا . أَ نَاَ رزاوىُْ ىا  الُضناو
َيل ْ ناىَ له َلاو , َْ ُُا ِْ ََِسهر الان  ىلاو ظااُُر أ َزُاه ياَ الساياق ىلاو النثاو الاذي ِْرناا  أل  .  لاه 

.  

  ر  رشاُإ يو  الَ ع األكبر 104 - 96الثانَ: الإرس

َُو ثْ َرْزوج: يت  يضرل رشُإا ر  رشاُإ القيارَّ يبإُؤ بالض رَّ التَ ِإب ىلو قرب الُوىإ .    يْزوج 
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َُْ ر  ْ حتو َرْزوج  َاقترب الوىإ الثاذ , يا ِا ُاَاِا يتث  يْزوج  أبصاار الاذي   شاخصاَّ ل حإب ينسلو  , 
َيلنا قإ ْنا يَ َْلَّ را  ُاذا , ُال ْناا ظاالُه  . انكاْ َا . يا  ِضباإَ  را  نَ  هللا حصا  زُانْ أناتْ لُاا  َراا كَر

َُاا , َرن ء آلُااَّ رااا  َُااْ يهُاا ْ يسااُضو  .  َْال َارنَ  . لاو ْااا  ُاْم ا  الااذي  يهُاا خالااإَ  . لُااْ يهُاا زيهاار 
َُاْ فيُاا اشاتُ  أنَساُْ خالاإَ  , ْ الثسنو سبق  لُْ رنا َلأ  ىنُا ربضاإَ  , ْ يساُضو  حسيساُا   يثا نُْ أ

َِتلقااُْ الُ ئكاَّ ُاذا ياوركْ الاذي ْناتْ ِوىاإَ  . ياو  ن اوي  ك اَ الساجل للكتا  , ُْاا  الساُاء الَا ع األكبار , 
َىإا ىلهنا انا ْنا ياىله  .   . ُإأنا أَب خلذ نضهإُ , 

َرْزوج يَ قصاَّ ِي القارنه  ياَ ساورة َقإ اقتاراب الوىاإ الثاذ الاذي :الكُاف قلنا ر  قبل ىنإ الك   ىلو يْزوج 
َقاا  َرااْزوج , رهُااا يكااو  قااإ  َِث اايْ الُُالاا   بانساايا, يقرنااه السااياق بَاات  يااْزوج  َْرهااا ,  َِااإيقُْ شاارقا  التتااار 

ع . . أل  القرآ  قإ قاب  اقترها  السااىَّ(. ْهار أ  اقتاراب الوىاإ الثاذ ْ يثاإن أياا  الرساوب ال ي ل  رنذ َالضَر
َ   يوراا ىناإ رها  رضهناا زراناا سانَّ رُاا  كاْلف للسااىَّ . يثسااب الا ر  ياَ ِقاإير هللا ْهاُر ياَ ِقاإير البشار ,  

  ِضإَ (.

َالتقاإيْ لاه بصاورة رصاغرة را  رشااُإ انُا ُاَ ِاإيذ  , األرل الُقصون ُنا ُو َصاف ِلا  الهاو  حاه  يجاَء , 
َاَا راب . ىلاو ,ريقاَّ القارآ  الكاريْياْز َراْزوج را  ْال حاإب ياَ سارىَّ  اْساتضانَّ بُشااُإا  البشار  ياَ وج 

َيَّ يَّ الو الُشاُإ األخر   . َالترقَ ُُْ ر  ِصوراُِْ األَر

ل ُنا يبرز ىنصر الَُازْة التَ ِبُ  الَُجوئه    َيَ   الُشُإ الُضَر

َا(. .)   ي ِا َُ شاخصَّ أبصار الذي  َْر

َيقإ  يَ التضبهر ْلَُّ شاخصَّ(لترسْ الُشُإ ِ رب ْ   ! َِبرُز ر  الُوب الذي يوزأوا به . 

َهذل  يثهَ الُشُإ ثْ ْ يتكلُو  ,   :َيستثمُر يُهل السياق ى  حكايَّ حالُْ الو اُراُز

 

 

 ْْ ا ِانَّكه َُ ْْ َل َْ َأنته نَّ َُ ِ َحَص ه َز َرا َِْضبهإهََ  ِر  نهَِ   َّ اِرنهَ َ  ََ ااَلوْ  (98) ََ َُ لٌّ ِيه ْه َُا ََ َ َرنه ًَّ رَّا ََ َُ ء آِل َُمهَْ اَ   َْ  َخاِلاإهَ َ   

ضهوَ    (99) َُ َْ َيْس ا  َُ ْْ ِيه ُه ا َزِيهٌر ََ َُ ْْ ِيه ُه ا رهْبَضاإهََ    الَِّذي َ  ( ِا َّ 100َل َُ َلِأَ  َىْن ْسَنو أهَْ نَّا اْلثه ْ رِِ ُه  َْ  (101َسَبَقْ  َل

ْْ ِيَ رَ  ُه ا ََ َُ ضهوَ  َحِسيَس َُ ََ   َيْس ْْ َخاِلإه ُه ْ  َأنَهسه َُ َُاَذا َْ  (102ا اْشَت َ ِئَكَّه  َُ ْه اْل ُه ََِتَلقَّا ْه اْلَََ عه اأْلَْكَبره ََ ُه ْه  َيْث هنه  َياْورهكه

ْْ ِهوَىاإهََ    ناته ْه َِِ 103الَّاِذي  َ ا َْ اء  َُ ا اِجلِِ  ( َياْوَ  َنْ اِوي السَّ َب َخْلاذع َنِضهاإه  السِِ اا َُاَإْأَنا َأََّ َُ َْ ْىاإاً ِلْلكهتهاِ   نَّاا  َىَلْهَناا ُه ََ ْه ِانَّاا 
  (104َياِىِلهَ   

َيلنا قإ ْنا يَ َْلَّ ر  ُذا , ُل ْنا ظالُه (. .)   يا 
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َيشال  بصاُر يا  َُاو َىاَّ بغتاَّ   يهاذُل  َياإىو بالويال  , ي ارب َِجا  الَُجاوء الاذي ِنكشاف لاه الثقيقاَّ الُر
َا    َلك  بضإ يوا  األ َينإ  ,  َيضترب    َالُ ا , 

  يصإر ُذا اْىتراب يَ ُِوب الَُازْة يصإر الثكْ القا,  الذي ْ ررن له: َحه 

َارنَ (. .) َرا ِضبإَ  ر  نَ  هللا حص  زُنْ أنتْ لُا    انكْ 

َْْنُا ُاْ َْْنُا َآلُتُْ الُإىاة    َْ  يقاذيو   ُْ اللثظَّ يَ ساحَّ الضرل , يرنَ  زُنْ ُْ  يهُاا قاذيا ُا  رياذ 
َْْنُاا ِثصا  ُُاْ  اا  ىلاو ْاذب راا ياإىو  لُاا را   َىنإئاذ حصابا ُْاا ِثصا  باالنواة  أناة    يوزاه الاهُْ البُر
ا  كونُا آلَُّ . يوزه الهُْ   ر  ُذا الواق  الُشُون: البُر

َُا(. .) َرن ء آلَُّ را    لو ْا  ُْم

َاقا  َُو َْْنُاا ُاو  ل ىلاهُْ ياَ الاإنيا ,  َزإانَ ينت ع ر  ُذا الُشاُإ الُضاَر ا   ثاْ يساتُر اآلخارة . .  ياَ ُُر
َا زُاانْ يضاا  , فيصااف رقااارُْ يهُااا , َرن ب  َيصااور السااياق ىلااو أنُااْ قااإ  َُااَ حاااب الُكااَر حااالُْ ُناااا   

  الُذُوب ب نراكه ر  ُوب را ُو فيه:

َُْ يهُا ْ يسُضو (.)   َْل يهُا خالإَ  . لُْ يهُا زيهر , 

ء لنجإ الُمرنه  يَ نجوة ر  ُذا ْله , قإ سبق  لُْ الثسنو َنإع َالنجاة: َقإر ر  هللا , ُْم   لُْ الَوز 

َُْ فيُا ا  َلأ  ىنُا ربضإَ  . ْ يسُضو  حسيسُا    أنَسُْ خالإَ  . . اشتُ  الذي  سبق  لُْ رنا الثسنو أ

َُاَ ِساري )َلَظَّ َِثاإَّل ِلا   , َِثارق  حسيسُا(ر  األلَاظ الُصورة بجرسُا لُضناُاا . يُاو ِنقال صاو  الناار 
َ نااه لصااو   َلااذل  نجااَالصااو  الَُاا ع .  َيقشااضر .   -ساابق  لُااْ الثساانو راا  سااُاىه  الااذي  يتَاا ع لااه الجلااإ 

َنبايْ .  يذُل نجوا ر  الَ ع األكبر الذي -يم  ىلو رضاناِه  َىاشوا فيُا ِشتَُ أنَساُْ را  أرا   ه  .  الُشْر
وب: استقبالُْ َِتولو الُ ئكَّ َرصاحبتُْ لت ُأ  قلوهُْ يَ زو الَ ع الُُر   بالترحه  , 

َِتلقاُْ الُ ئكَّ . ُذا يوركْ الذي ْنتْ ِوىإَ (. .ْ ي)   ث نُْ الَ ع األكبر , 

َُاو يشاارا ياَ ِصاوير الُاوب اآلخاذ ُ راا  َيلتْ َه راا  الكائناا   , القلاوب الُشُإ بُنظر الكو  الذي آب الياه . 
  كلُا يَ ِل  الهو  الضصه :

  يو  ن وي السُاء ْ َ السجل للكت (. .)
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َانتُاو الضارلالساُاء ر ويا يا ِا َقاإ قماَ األرار ,  َ,اوي الكاو   , َّ ُْاا ي اوي خااز  الصاثائف صاثائَه   
َْو  زإيإ: َ ِا ىالْ زإيإ    الذي ْا  يْلَه اانسا  . . 

َىإا ىلهنا انا ْنا ياىله (. .)   كُا ُإأنا أَب خلذ نضهإُ(. .  

  سنَّ هللا يَ ِوريث األرل للضاُإي  105الثالث: الإرس

َاألحياااء يااَ اآلخاارة يضااون السااياق لبيااا  ساانَُّااذا الُشااُإ  َراا  َراثااَّ األرل ,  هللا الُصااور لنُايااَّ الكااو   يااَ 
َهه  الُشُإي  َِرُا للصالثه  ر  دبانة يَ الثياة .    َاِرباط: رناسبَّ َصهر

  َلقإ ْتبنا يَ ال هور ر  بضإ الذْر أ  األرل يرثُا دباني الصالثو (. .)

َيكو  ال هور أرا أ  يكو  ْتابا بضهن أَ َن ىليه الس   .  َِيه نا  اِ  ُو التوراة التَ الذْر ه ُو الذي أ

 

 

َلَقإْ  اا ََ َُ ْكِر َأ َّ اأْلَْرَل َيِرثه ههاوِر ِرا  َبْضاِإ الاذِِ ااِلثهوَ    ِدَبااِنيَ  َكَتْبَنا ِيَ ال َّ َُاَذا َلَبَ ْاًا لَِِقاْو ع َىاُِاِإي َ 105الصَّ  ( ِا َّ ِياَ 

َرا َأْرَسْلَناَا اِ  (106) هَ   ََ ُِ ًَّ لِِْلَضاَل َُ ا107َّْ َرْح َُ ُهو َ  يهوَحو ( قهْل ِانَّ اْل َأناتهْ َرْساِل َُ اِحاٌإ َي ْْ ِاَلاٌه ََ كها ُه ا ِاَل َُ ََّ َأنَّ  (108) ِاَل

ِ ْ  َأْنِري َأَقِري ٌ  ْْ َىَلو َسَواء ََ َِنتهكه   (109َبِضهٌإ رَّا ِهوَىإهََ    َأ  َيِ   ََِولَّْوا َيقهْل آ

َُااو اللااو,  الااذي  رااا أ  يكاو  َصااَا لكاال ْتااب بُضنااو ق ضااَّ راا  الكتااب األصااهلال هااور . َ  سابق  ُاو الااذْر 
َالُرز  الكارل , لكل   هللا يَ الوزون . نواريك الُثَوظ , الذي يُثل الُنُج الكلَ , 

َلقاإ ْتبناا ياَ ال هاور را  بضاإ الاذْر . . .(ُاو ُياا  َىلاو َراثاَّ  هللا الُقاررة ياَ سانَّ أياَّ حااب يالُقصاون بقولاه:  
  األرل:  أ  األرل يرثُا دباني الصالثو (. .

َر  ُْ دبان هللا الصالثو  ا يُا   َُ ُذُ الوراثَّ ا 

َاساتلإا  لقاإ اا ,  َِثويُر َِنُهتُاا  َ صا حُا ,  َال اقاا  الُرصاونة  الكناوز اساتللف هللا آن  ياَ األرل لضُاِرُاا 
َالبلوغ ُ َالُلبوءة ,  َا  الظاُرة  َاستغ ب الثر   الكُاب الُقإر لُا يَ ىلْ هللا . الو ُايهُا , 

َيقاه ياَ ُاذُ األرل . رنُجاا َلقإ َالضُال  يقاو  ََ  هللا للبشار رنُجاا ْاار  رتكاار  للضُال ىلاو  ىلاو اايُاا  
َيَ الرسالَّ األخهرة للبشر يصال ُاذا الُانُج , َشارع َِكَال التناساذ  لاه الصال  .  َِثرساه    القاوانه  التاَ ِقيُاه 

  خ واِه .َالتواز  ُه  

َحاإُ يَ َاْنتَاع ب اقاُِاا ُاو  َاُِا  َاستغ ب ثر َلكا  الُقصاون ُاو  . الُقصاون ُذا الُنُج ليس  ىُارة األرل 
لاه ياَ ُاذُ الثيااة . يا  يناتكك حهواناا ياَ َساد  الُقاإر ُاذا را  الضناياَّ بماُهر اانساا  , لهبلاغ اانساا  ُْالاه
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َْ ارة    َة الظااُرة الاو الاإرا يُابد الثماارة الُانياَّ ال ُا َج ياَ اساتغ ب راوارن الثار َُاو يِرَا  الاو األ  ب نساانهته 

  . َالُلبوءة

َقاإ يغلا  ىلاو األرل َيَ َِرز  ََّْ .  َالتناسذ ِشهل ََّْ  َظلُاَّ َ,غااة .  زبااَر   ال ريذ لبلوغ ِل  التواز  
َقاإ يغلا  ىلهُاا َْاار َْا اة .  َرتبرهاَر   األرل َ,اقاُِاا يثسانو  اساتغ ب قاوى  يجاار َقاإ يغلا  ىلهُاا ُُاج 

َلكاا  ُااذُ ليساا  سااوى  َالوراثااَّ األخهاارة ُااَ للببااان الصااالثه  , الاااذي   ِجاااارب اسااتغ ْ رانيااا . .  ال ريااذ . 
َْ يَ حياُِْ . َالضُل يجُضو  ُه  اايُا    الصال  . ي  يَترق يَ ْيانُْ ُذا  الضنصرا  

َنشاط الضُل يَ أرَّ يَُ الوارثَّ لاأل َحهثُا َلكا  حاه   يتارا  رل ياَ أياَّ يتارة را ازتُ  ايُا  القل   التااريخ . 
َقااإ ِقاا  الغلبااَّ بالوسااائل الُانيااَّ حااه  يُُاال األخااذ ُُااا راا   لآلخااذي  يَتاارق ُااذا  الضنصاارا  يااالُه ا  يتااْرز  . 

َحاه  َِارغ َ لاو ىُاارة  قلاوب يتظااَُر  باايُاا  ,  الُامرنه  را  اايُاا  الصاثي  الاإاي  الاو الضُال الصاال  , 
َْلُا هللا الو ُذا اانسا  .  َالقيا األرل ,   ُتكاليف الل يَّ التَ 

َُاو الضُال الصاال  , َرا ُتبضاا  الل ياَّ لهتثقاذ  َالنُاول ىلو أصثاب اايُا  اْ أ  يثققوا رإلوب ايُاانُْ , 
َِجري سنته:  أ  األرل يرثُا دباني   يالُمرنو  الضارلو  ُْ الببان الصالثو  . . . .(الصالثو   َىإ هللا , 

  الرسوب رحَُّ للضالُه  107 - 106الراب : لإرسا

  النُايَّ يجَء ايقاع اللتا  يَ السورة رشاُُا ايقاع اْيتتا,   َيَ

َراا أرسالناا اْ رحُاَّ للضاالُه  . قل:انُاا ياوحو) َاحاإ يُال  الاَ ا  يَ ُذا لب ْا لقو  ىاُاإي  .  أنُاا الُكاْ الاه 
َ  أنااتْ رساالُو  ا ياا   ِولااوا يقاال:آِنتكْ ىلااو سااو  أقرياا  أ  بضهااإ رااا ِوىااإَ  . انااه يضلااْ الجُاار راا   أنري  اء , 

  َ َيضلااْ رااا ِكتُااو  .  َرهنااا الاارحُ   أنري  القااوب  َرتاااع الااو حااه  . . قاااب:رب احكااْ بااالثذ ,  لضلااه يتنااَّ لكااْ 
  را ِصَو (. . ىلو الُستضا 

َرا يكشاَه را  سان  ياَ ال) النااس  ُصاائرَرن . َالثيااة كاو  ا  يَ ُذا لب ْا لقو  ىاُإي (. . ا  يَ ُذا القرآ  
َرا  قواىااإ َاآلخاارة .  ََْاياَّ للُسااتضإي  ْساتقباب ُااإى هللا . الضُال ياَ الاإنيا   َالجا اء . . ا  يااَ ُاذا لب ْااا 

َاْنتَاع .)َيسُهُْ َالتإُر    ىاُإي (أل  الضاُإ خاش  القل  ,ائ  رتُهو ء للتلقَ 

َراا يُتاإي اْأرسال هللا رساوله رحُاَّ للنااس ْاياَّ ليْخاذ بْياإ َلقاإ َلأا  يُْ الاو الُاإى ,  الُتُهأاو  الُساتضإَ  .  أ
َلغهر الُمرنه  . .   َ   ْان  الرحَُّ ِتثقذ للُمرنه  

َيقونُا الو الكُاب ا    لُا يَ ُذُ الثياة . الُقإر الُنُج الذي زاء ر  رثُإ ال ي ل رنُج يسضإ البشريَّ ْلُا 
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ياَ رقبال األزيااب ,  للضقاوب الرشاإ الضقلَ:زااء  ْتاباا رَتوحاازااء  ُاذُ الرساالَّ للبشاريَّ حهنُاا ُلغا  سا   َلقاإ
َُاو  لتلبياَّ شاار  ألصاوب الثيااة البشاريَّ التاَ ْ ِتباإب , رساتضإا الثازاا  الُتجاإنة التاَ يضلُُاا خاالذ البشار , 

َُو الل يف   . اللبهر أىلْ بُ  خلذ , 

ا  ُاذا الكتااب أصاوب الُانُج الاإائْ لثيااة انساانيَّ رتجاإنة . َلقاإ األحكاا  الج ئياَّ  ِساتنبد َِارا للبشاريَّ أ  ََ
ب الثياااة  َاسااتنباط التااَ ِثتاااج الهُااا اِربا,ااا  حياُِااا الناريااَّ الُتجااإنة , َسااائل ِنَهااذُا ْااذل  بثساا  ظااَر

  الإائْ . الُنُج َر بساُِا , نَ  اص إا  بْصوب

َهكَالَّ رجتُ  يسُ ََْل الضقال باالتَكهر . ثاْ ِارا لاه  لُاذا  للضقل البشري حريَّ الضُل , بكَالَّ حقه يَ التَكهر , 
اضُا لثيااة َِصال الاو الكُااب الُقاإر لثيااة  , البشار الثريَّ يَ نائرة األصوب الُنُجيَّ التاَ ََ َِرقاو  كيُاا ِنُاو 

  الناس يَ ُذُ األرل .

َراا يا اب ساابقا لل اوا  َلقاإ ياَ ىُوراه ,  البشاريَّ نلا  ِجاارب البشاريَّ حتاو اللثظاَّ ىلاو أ  ِلا  الُانُج ْاا  
َْ يقضاإ ُُاا  َُاو اُ  أل  ِنُو الثياة يَ ظ له بكال اِربا,اُِاا نُاوا ر ارنا .ق َْ يتللاف ىنُاا ,  يقونُاا نائُاا , 

َْ يشإُا الو الللف , ألنه   نائُا ىلو خ واُِا رتس  نائُا لكارل خ واُِا . ساُذ , 

َالتقاإ  ْ يكبا  ,اقاُِاا ياَ صاورة را َُو الَارني أَ الجُااىَ ,  الكبا    صاوريَ ِلبيَّ لر بَّ البشريَّ يَ النُو 
  . ِثققُا َْ يثررُا اْستُتاع ُثُرا  زُإُا َ,هبا  الثياة التَ

َْ يُُال َ يَُّ  , ,َ َ, ُذا الُنُج أنه رتواز  رتناسذ . ْ يضذب الجسإ ليسُو بالر َْ يقهاإ  الار ليساتُت  الجساإ . 
ائبه الَ ريَّ السليَُّ ليثقذ رصلثَّ َْر َاِاه َشاُواِه ال ا ياَّ  الجُاىَّ ,اقا  الَرن  َْ ي لذ للَرن ن  َلَّ .  أَ الإ

ا ارتاع يرن أَ أيران . , الجُاىَّ الُنثريَّ لتمِي حياة   أَ ِسلُر

َن َْايَّ َقاإ  , ,اقتاه التكاليف التَ يمضُا ِل  الُنُج ىلو ْاُل اانسا  رلثوظ يهُا أنُا يَ حإ َلُصالثته   
َالُقاإرا  التاَ ِضهناه ىلاو َن باْساتضإانا   رُُاا لقاَ را  أزلُاا  -َِجضلُاا رثبباَّ لإياه  , التكااليف أناء ِلا  ز

هبَّ ألنُا ِلبَ -اآلْ  أحيانا  ائبه , أَ ِصرب ,اقَّ ر  ,اقاِه . ْر   ر  ْر

َالُباانيء َلقإ َرحُاَّ للبشاريَّ ْلُاا را  بضاإُ  زااء ُُاا ْانا  ْريباَّ  التاَ كان  رسالَّ رثُاإ ال ي ل رحُاَّ لقوراه 
َهاه ياَ أَب األرار ىلاو َاُهر البشا َلكا   َاقا  ريَّ , لبضاإ راا ْاا  ُهنُاا  َحياَّ را  رساايَّ .  َالر الثيااة الواقبياَّ 

َِنَاذُا  يشهأا البشريَّ أخذ  ر  يورُا ِقرب شهأا َِتبناُاا  ب ْراُتُاا ياَ حساُا ,  را  آيااق ُاذُ الُباانى ء . يتاَ 
  أخرى . ىنوانا  َلو ِث 

َاحاإة ِاذَب يهُاا الَاوار  لقاإ َالجغرافياَّ .زااء ااسا   لهنااني ب نساانيَّ  َنظاا   لتلتقاَ ق الجنسايَّ  َاحاإة  ياَ ىقهاإة 
َْاا  ُاذا ْريباا ىلاو َاُهر البشاريَّ َاحاإ . .  اا ازتُااىَ  َن ََِكهُر َاألشاراب يضإ َاقضُاا يوراذاا .  را   ْنَساَُْ
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َث ثااَّ ىشار قرنااا ِثااَب أ  ِقَااو خ ااو  . . ,هناَّ ْهاار ,هناَّ الضبهااإ َلكا  ُااا ُاَ ِي البشااريَّ ياَ خاا ب نياف 
َلكنُاا ِصال الاو شاَء را يتت , ااس    -الُانُج  ِلا  ضثر يَ ال ريذ , ألنُا ْ ُِتاإي ُناور ااسا   الكارال . 

َاألقااواب  َي  َأرريكااا -َلاو يااَ الاإىا َرهاا  بالضنصااريَّ البضيماَّ التااَ حارهُااا  ِتُساا  َ   ْانا  رااا ِاا اب أراْ يااَ أ
َألف ىا  . َث َّل رائَّ    ااس   رنذ نيف 

َالقاانو  . ياَ الوقا  الاذيزااء ااسا   ليساوي ُاه  زُ َلقاإ البشاريَّ َِارق النااس  كانا  يا  النااس أراا  القمااء 
َِجضل لكال ,بقاَّ قانوناا . ُال ِجضال ارانة الساهإ ُاَ َااق ااع . . يكاا  ْريباا  القاانو   ,بقا  ,  ياَ ىُاإي الارق 

َلكا   الُ لقاَّ أراا  َاة الُانُج السااُذ الُتقاإ  بُباإأ الُساا ِلا  ىلو َُهر البشاريَّ يوراذاا أ  ينااني القمااء . . 
رائاَّ  َثا َّل الو شاَء رُاا ,بقاه ااسا   ىُلياا رناذ نياف -َلو نظريا  -يشهأا ِثاَب أ  ِصل  شهأا ُا َُ ِي
  َألف ىا  .

َأ  رثُااإا ال ي َْهاار َِلاا  ْثهاار يشااُإ بااْ  الرسااالَّ الُثُإيااَّ ْاناا  رحُااَّ للبشااريَّ  انُااا أرساال رحُااَّ  [ ُااذا 
َر  لاْ يامر  باه َر  آر  به  ِاْثر  باالُنُج الاذي زااء باه ,ائضاَّ أَ  قاإ ىلاو الساواء . يالبشاريَّ ْلُاا للضالُه  . 

َراا ِاا اب ظاا ب اَّ , شاااىرة أَ ْهار شاااىرة    َ, يهُااا  ُااذُ كاُر َيسااتر َاريااَّ , لُاا  يرياإ أ  يسااتظل ُُاا ,  الرحُاَّ 
َهلاصَّ يَ ُذُ األيا  . ُجهر نسائْ السُاء الرخيَّ , يَ   األرل الُثرق 

َُاَ قلقاَّ حاائرة ,البشريَّ الهو  لََ أشا َ   ا .  َناإُا ياَ رتاُاا  الُانياَّ ,  شاارنة إ الثازاَّ الاو حاك ُاذُ الرحُاَّ 
َالقلوب . . َا,  َزَاب األر ب ,    َزثيْ الثَر

هل األرر الو هللا 111 - 108اللارك: الإرس َِْو   اُ غ الرسوب للإىوة 

َِقرياُر يامرر الرساوب ال ي ل باْ  يوازاه الُكاذُه  َهضاإ بل صاَّ رساالته التاَ  , لُساتُ ئه ا اُاراز رضناو الرحُاَّ 
  ِنب  رنُا الرحَُّ للضالُه :

َاحإ . يُل أنتْ رسلُو  ا(.)   قل:انُا يوحو الَ أنُا الُكْ اله 

َُاا  الجاُلياَّ  البشاريَّ ُو ىنصر الرحَُّ األصهل يَ ِل  الرساالَّ . ىنصار التوحهاإ الُ لاذ الاذي ينقاذ يُذا را  أ
 ْ َر  َغد الُو َر  أثقاب الوثنيَّ ,  َالذي,  هناَّ , يهره ُاا باالوزون ْلاه  يقايْ َاللرايَّ .  الثيااة ىلاو قاىاإُِا الْر

َاَاثَّ َسان  َياذ ناواريك  َالاذي يكَال لكال انساا  أ  يقاف ررياوع  , ثاُتاَّ ,  َا  َشاُوا  .  َنا  اواء  َياذ ُأ  ْ
س اْ هلل الواحإ القُار . ِنثنَ الرأس ي    الرَؤ

  .ُو ,ريذ الرحَُّ . .  يُل أنتْ رسلُو  ا( ُذا

  . الُستُ ئه  ُو السماب الواحإ الذي يكلف رسوب هللا ال ي ل أ  يلقيه ىلو الُكذُه  َُذا
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  ي   ِولوا يقل:آِنتكْ ىلو سواء(. .)

َااياذا  يكاو  ياَ الثارب انُااء أي َأناتْ ىلاو ىلاْ ساواء .  َ ىا   الَرياذ  يتارة كشَ  لكْ را ىنإي يْنا  السالْ , 
َلاْ -ُناا  اآلخر أنُا حارب ْ سا   . . أراا يالُقصاون ُاو أ  يضلانُْ  -القتااب قاإ يارل بضاإ  يكا  َالساورة ركياَّ 
ُْ َِْر َقوا  ىالُه  بْنه قإ نَ  يإُ رنُْ ,  ْ . يلاْ يضاإ لُاْ بضاإ ِلا  ىاذر , يلهاذ ْ ىا باَّ أراُر َأناذُر  , ْ بُصهُر

ْ َهاب   َُْ ىالُو  . . أرُر

  َ   أنري أقري  أ  بضهإ را ِوىإَ (. .)

َلس  أنري رتو يثل بكْ را ِوىإَ  . يُو ْه  ر  ْه  هللا . ْىلو سواء  آِنتكْ   اْ هللا . يضلُه . 

 

 

ُهوَ    ِانَّهه  ْه َرا َِْكته َيْضَل َر ِرَ  اْلَقْوِب ََ ُْ ْه اْلَج ِ  ْ  (110َيْضَل َرتَااٌع ِاَلاو ِحاه ع   ََ ََ ْْ اْحكهاْ  َربِِ  ( َقاابَ 111َأْنِري َلَضلَّهه ِيْتَنٌَّ لَّكه
ْسَتَضا ه َىَلو َراِباْلَثذِِ  ُه َُ ه اْل َرَهَنا الرَّْح   (112) َِِصَهو َ  ََ

ْ َُو َُو يضلْ سْر ْ َحإُ يضلْ رتو يْخذْْ بضذابه يَ الإنيا أَ يَ اآلخرة سواء .  يُا يلَو ىلياه رانكْ  , َزُْر
  خافيَّ:

َيضلْ را ِكتُو (. .)   انه يضلْ الجُر ر  القوب , 

ْ َحه  يضذب يْرْر َخافياه .كله ركشوب له ,  ْ ظااُُر  أخار ىانكْ الضاذاب يثكُاَّ  َ ِا كْ يضذبكْ بُا يضلْ ر  أراْر
  ِْخهُر ىنإ هللا:

َرتاع الو حه (. .)   َ   أنري لضله يتنَّ لكْ 

َاُات ء , َراا الاو أزال , ثاْ يْخاذْْ أخاذ  فيُاتضكْ أنري راا يرياإ هللا ُُاذا التاْخهر . يلضلاه يرياإ أ  يكاو  يتناَّ لكاْ 
  ى ي  رقتإر .

َيتوزسااو   اَهُااذ َيااإىُْ يتوقضااو  ْاال احتُاااب ,  راا  الَُازااْة التااَ  خيَااَّ التجُهاال يلُااك قلااوهُْ لُسااَّ قويااَّ , 
َراءُ َِوقظ قلوهُْ ر  َْلَّ الُتاع يلضل  ب  الَتنَّ ِْخذُْ بغتَّ .  َِوق  الضذاب ىلاو ْهار روىاإ رماَر َالب ء . 

َّ أ  يريا  الساتار الُساإب , ىا  الغها  رتاوي ة , ِِرقا  ياَ ْال لثظا َاألىصااب كَهل بْ  يترا النَك رتوزسَّ ,
  الُلبوء .

َ   الُتااع ليلاإع , يهنساو َ   َراء الساتار الُساإب  اانساا  القلا  البشاري ليغَال ىُاا ينتظاُر را  ْها  هللا ,  أ  
َْ يكشف ىنه اْ هللا يَ َراءُ رُا ْ يإريه    الُغه  الُجُوب . روىإُ را 
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َا  اانذار يرن القلوب الو اليقظَّ , يُذا   . َيضذر الهُا ُه  يإي هللا قبل يوا  األ

َااستضانَّ به 112السانس: الإرس َالَصل ُهإ هللا    الثكْ 

َآِنُْ ىلو َُنا َهلغ الرسالَّ .  َقإ أنى األرانَّ ,  ْ بغتاَّ الاب ء .  , ساواء يتوزه الرسوب ال ي ل الو رهه .  َحاذُر
َهاه  َِكاذيبُْ .  ساتُ ئه الُ . يتوزاه الاو رهاه الارحُ  ي لا  حكُاه الثاذ ُهناه  َيساتضهنه ىلاو ْهاإُْ  الغاايله  , 

َحإُ الُستضا :   َُو 

َرهنا الرحُ  الُستضا  ىلو را ِصَو (. .)   قاب:رب احكْ بالثذ , 

َاسااتُ أ بااه  الُكااذُو   الرحُااَّ الكبهاارة ُنااا ِا  رااإلوب . يُااو الااذي أرسااله رحُااَّ للضااالُه  , يكااذب بااه َصااََّ
َُو الكَهل بْ  يرح َيضهنه ىلو را يصَو  .الُستُ ئو  .    ْ رسوله 

  نايذ قوي رثهر ىُهذ . ايقاع الُق   القوي ِلتْ السورة ُْا ُإأ  ُذل  الُ ل  القوي . يهتقاُل ,رياُا يَ َهُذا

  الثج

َلو: الوحإة َاللموع 24 - 1األ َاألنلَّ ىلو البضث  واب القيارَّ  وع ر  ُأ َخماوع الُللوقاا   الصاانق الَُو هلل 
َلق َّ ر  ال َالضذابله   نبيْ 
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