
 في ظالل القرآن
 
 األعراف سورة

 
 ( 1 (  المص

  هللا الرحمن الرحيم بسم

كوضفو  القفرآن الميفي      هفو كوضفوعا  األس سفي -كسفورة األععف    -سفورة كييف   هفه  بسفورة األعفراف التعريف 
حفد   وهفه  السورت ن ففي كع لجف  هفها الموضفو  الوا فيام  العقيدة     ولكن ك  أشد اختالف المج لين اللهين تتحرك

  القضي  الكبيرة !

وخاي أسفلو   , كف  سفورة كفن سفور القفرآن خاي شمتفي  كت فراة   وخاي كالكف  كتميف ة   وخاي كف ا  خف   إن
  . الكبيرة كعين   وخاي كج ل كتمتص في عالج هها الموضو  الواحد   وهه  القضي 

المتميفف ة وكج لافف   وطرائقافف  لمسففتقل   كلافف  تتجمففى علففض الموضففو  والم تفف    دففم تسخففه بعففد خلفف  سففم تا  ا إعافف 
  المتمتص في عالج هها الموضو    وتحقيق هه  الم ت   

كتميف ة     كلافم إعسف ن    هللا ك لشسن في عم خج البشفر التفي جعلاف  -كن هه  الوجا   -الشسن في سور القرآن  إن
عي     ولكف ام بعفد خلف  عمف خج ك وعف  اإلعسف  والفوظي ي وكلام له خت ئص اإلعس عي    وكلام له التكوين العضفو  

 الع كف  القريب  المالك    وفيا  األغي ر التي ال تجمعا  إال المت ئص اإلعسف عي  األشب   أشد الت ويى   عم خج فيا 

!  

وطفول  , التفحب  عفدي أتتفور سفور القفرآن   وهيفها عفدي أحسفا    وهيفها عفدي أتع كف  كعاف    بعفد طفول هيفها
  ! وسم ته  ك  كى ك  ك ا  وفق طب عه واتج ه ته   وكالكحهاألل     وطول التع

الشمتفي الوديفق و وكت عف   التع كف  وفرة بسبب ت و  ال م خج   وأعس  بسبب -تبع  لاها  -أجد في سور القرآن  وأع 
  ! بسبب اختالف المالك  والطب     واالتج ه ي والمط لى

تجفد القلفب ع فد  ألواعف    وكلاف  وكلاف  حبيفب     وكلاف  كمتفى     أصدق ء     كلاف  صفديق     وكلاف  أليف      إعا 
كفن اإلتق عف ي   وألواعف   كفن المف دراي   تجاف  لاف  كفهاق    وألواعف    كن االهتم ك ي طري     وألواع   كفن المتف   جديفدة  

  . كت راا   خ ص     وجوا  
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وتقريفراي وكوحيف ي    , شف هد   ورى  وحقف ئقالسفورة كفن أولاف  إلفض آخرهف  رحلف      رحلف  ففي عفوالم وك وكت حب 
رحلف  كتميف ة المعف لم ففي كف  سفورة وكفى  كفهل  وغفو  ففي أعمف ل ال  فوو   واسفتجالء لمشف هد الوجفوا     ولك اف 

  ك  سورة  

سفورة األععف   تعف ل   بي مف  كوضفو  سفورة األععف   هفو العقيفدة   وكوضفو  سفورة األعفراف هفو العقيفدة     ولكفن إن
وكف  ج هليف  أخفر   -الج هليف  العرييف  ففي حي اف   وتواجفه ففي خاتاف  و وتعفرو كوضفو  العقيفدة وحايقتاف  والعقيفدة 
بف لحق و وتستتفحب كعاف  ففي هفه  المواجاف  تلف  المف دراي العميقف   تتفد  كواجاف  صف حب الحفق الفه  -كفهل  

وففي  السف بى ففي الجف ء -سفورة وعستعرضفا  التي تحدد   ع ا  إجم ال  وت تيال  وعحفن عقفد  ال الموفورة الع ي   الكثيرة
تتمففه هففها المفف ا    وتسففل  خلفف   األععفف   ووق  فف  أك كافف  كفف  شفف ء هللا أن عقففا     بي مفف  سففورة -هففها الجفف ء أتضفف   

تسخه طريق   آخفر   وتعفرو كوضفوعا  ففي  -العقيدة كهل   كوضو  وهي تع ل  -الطريق     عجد سورة األعراف 
كجفف ل التفف ريب البشففر      فففي كجفف ل رحلفف  البشففري  كلافف  كبتدئفف  ب لج فف  والمفف   فففي ضففهكجفف ل آخففر     إعافف  تعر 

كفن لفدن  "اإلتمف ن وع ئفدة إلفض ال قطف  التفي اعطلقفا ك اف      وففي هفها المفد  المتطف ول تعفرو  كوكفب , األعلفض
مضفي باف  علفض هفه  العقيفدة وي تحمف  تعفرو هفها الموكفب الكفريم -]   [  -إلفض كحمفد  -عليفه السفال   -آا  

بعففد قبيفف      ويرسففم سففي ل السففورة فففي تت بعففه كي   وقبففيال   كففدار التفف ريب   يواجففه بافف  البشففري  جففيال  بعففد جيفف   
كعه كن الاد  ? كي  خ طبا  هها الموكب وكيف  ج ويتفه ? كيف  وقفا المف   وك  استقبلا البشري  هها الموكب

 أرصف اه  وكضففض ففي طريقفه إلفض هللا ? وكيف  ك عفا ب لمرصف ا وكيف  تمطفض هفها الموكفب الموكفب ك اف  لافها

  الميهبين وع قب  الم ك ين في الدعي  وفي اآلخرة     ع قب 

البفف ر ة   فففي  المعفف لم رحلفف  طويلفف  طويلف      ولكففن السففورة تقطعافف  كرحلفف  كرحلف    وتقففا ك افف  ع ففد كع فم إعاف 
وعا يتفه كرسفوك      والبشفري  تمطفو  يفه  , علفو ك الطريفق المرسفو    كالكحفه واضفح    وكع لمفه ق ئمف    وكبفدى 

  إلض حيث بدأي رحلتا  في الم  األعلض     . بجموعا  الح شدة   دم تقطعه راجع   

البشفر     واعطلفق  أبفو   اعطلقفا هفه  البشفري  كفن عقطف  البفدء   كمثلف  ففي شمتفين اد فين     آا  و وجفه     لقد
عليامف  عافد هللا وعلفض خراريامف  كفهل     وكفسخوخا   غوايتامف  وغواتف  خراريامف كعامف  الشفيط ن   كسخوعف  كفن هللا ففي 
االختيف ر و ليسخفهوا عافد هللا بقفوة أو ليرك فوا إلفض الشفيط ن عفدوهم وعفدو  كفن وكبتلي كالهمف  وخراريامف  كعامف  بقفدر

علفض كفدار  الرسف  م كفنأخرجامف  كفن الج ف  و وليسفمعوا اآلتف ي التفي تحملاف  إلفيام خلف  الفره  الكفري الفه  أبفويام
  ويستيام عن أتم عام وعن شم ئلام ! , ورجله الت ريب   أو تسمعوا غوات  الشيط ن اله  ال ي ي تجلب عليام بميله

وتكفد وتشفقض    , وتسفعض البشفري  كفن ه ف ك     كفن ع فد رياف  سفبح عه     اعطلقفا إلفض األرو   تعمف  اعطلقفا
ال ي جفو ك فه شفقي وال سفعيد     دفم هف   الفه  وتتق تف    وتكفدا الكفداوتتفل  وت سفد   وتعمفر وتمفر    وتت ف ف  
أطلقا  ففي هفها المجف ل     هف  هفي خ  تحمف  كف  كسفبا طفوال  اله  هي خ  ت و  ! ه  هي خ  راجع  إلض ريا 

وشفوك   وكفن غف ل ورخفيص   وكفن دمفين و هيفد   وكفن خيفر وشفر   وكفن حسف  ي  ورا الرحلف  المرسفوك      كفن
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 خفالل خ  تعفوا ففي أصفي  اليفو      فقفد اعطلقفا ففي كطلعفه !     وهف  عحفن أوالء علمحاف  كفن هي ه وسيئ ي   

إلفض رياف  بمف  كعاف     ع ئفدة هف  هفي خ  -أتف  ك عفا هفه  األحمف ل  -السي ل ففي السفورة كوقفورة ال افور ب ألحمف ل 
عقطف  الم طلفق وضفى كف  ك افف   إخا عف اي إلفض حتفض ت لفى ففي الطريفق   وقفد بلفا ك اف  الجافد وأضف  ه  المسففير  

إن كف  ففرا قفد عف ا بحتفيلته ففراا      و ن تفد  كثقلف  إلفض  . . ووجف  حمله أك   المي ان   ووقفا يرتقفب ففي خشفي 
 ولو كف ن خا قريفض ! وكف  ففرا علفض حفدة يالقفي حسف به   ويلقفض جف اء      وي ف  سفي ل شيء حملا  ال تحم  ك ه

فتحففا السففتاب ل  التففي  فوجفف     إلففض ج فف  أو إلففض عفف ر   حتففض تملففق األبففوا يتفف بى أفففواج البشففري    فوجفف    السففورة
 تعفواون   فريقف  هفد  وفريقف  حفق علفيام بفدأكمكم ):كمتفريين الممتريين الع ئدين   فقد ك عوا ه  ل  في هه  األرو

  إعام اتمهوا الشي طين أولي ء كن اون هللا   ويحسبون أعام كاتدون(    , الضالل 

الكفريم كفن الرسفف   الفره  و والفرواا تعفرو كعف رك الحفق والب طف    كعف رك الافد  والضففالل   كعف ركالمفد ويفين
ويعفرو التفرا  المتكفرر و والمتف ئر  . المسفتم ين والموكب الكريم كن المف ك ين   كفى المف  المسفتكبرين واألتبف  

فففي اعطم سففا  وعت كتافف     ووضفف ءتا  و وصففح ئا الضففالل إشففراقا  المتشفف با    وتتجلففي صففح ئا اإلتمفف ن فففي
والحففين   حيففث تقففا السففي ل عليافف  للتففهكير والتحففهير     وهففه  الوق فف ي  الحففين وتعففرو كتفف ر  الميففهبين بففين

ليقفول  ع فده  كلحوظ ففي سفي ل السفورة    بعفد كف  كرحلف  ه كف  يبفدو كمف  لفو كف ن السفي ل يتوقفا ع    تجيء وفق
  دم تمضي   كلم  ! كلم  تعقيب   لإلعهار والتهكير    

ففي تف ريب البشفري    وعتف ئ  هفه   العقيفدة قت  البشري  بجملتا  في رحلتا  خه بف   و ت بف     تتمثف  فياف  حركف  هفه  إعا 
األخيفرة ففي عقطف  الم طلفق األولفض     وهفي وجاف  أخفر   غ يتاف  الحرك  ففي كفداه  المتطف ول     حتفض ت تافي إلفض

و ن تالقفا السفورت ن أحي عف  ففي عفرو كشف هد الميفهبين  -األععف   سفورة  وجاف  ففي عفرو كوضفو  العقيفدة غيفر
 كمتلفا وهفو كجف ل آخفر للعفرو غيفر كجف ل األععف     واضف  التميف    -وكش هد الوجوا  الاي ك  وعرو كش هد

  الحدوا  

ويي مفف   . الموضفو  إلففض طبيعفف  التعبيففر فففي السففورتين   ففف لتعبير ففي كفف  سففورة ي  سففب ك اجافف  فففي عفرو خلف 
ارج  ال الء والتوه  وااللتمف     وتبلفا  اائم  ضي السي ل في األعع   في كوج ي كتدافع  و ويي م  تبلا المش هدتم

واالعففدف       إخا السففي ل فففي األعففراف تمضففي هفف ال المطففو   سففا   الق صفف   اإلتق عفف ي ارجفف  الففرعين والسففرع 
 وكرحلف  فلف  ففي سفيره  المديفد   خطفوة خطفوة  األسفلو    وكسعمف  هفو الوصفا المتف حب للق  تقريفر   اإلتقف    

كف  تعففوا إلفض المطفو الوئيففد  سففرع ن كرحلف    حتفض تف و  ! وقففد تشفتد اإلتقف   أحي عفف   ففي كواقفا التعقيففب و ولك فه
  الرتيب !

  سورت ن كييت ن كن القرآن     !!! -بعد  -وهم   . .

العقيفدة ففي تيف ر  لافه  عقيفدة ففي صفورة حركف ه ف  أن عسفتعرو كف ا  السفورة ففي كع لجف  كوضفو  ال سفنتح ولعلفه
  الت ريب البشر     
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عشففستا  األولففض إلففض  ك ففه السففورة ال تعففرو قتفف  هففه  العقيففدة فففي التفف ريب البشففر    وال تعففرو رحلفف  البشففري  إن
ففي صفورة كعركف  كفى الج هليف       تعرضفا  عواتاف  األخيفرة     كجفرا عفرو ففي أسفلو  قتتفي     إعمف  هفي

باه  المشف هد والمواقفا ع سف   أحيف ء كف عوا يواجافون هفها القفرآن  وتواجه فإعا  تعرضا  في كش هد وكواقا ووكن دم 
 كعركف  بتل  القت  الطويل  و ويم طبام بم  فيا  كن عبر و كهكرا وك فهرا و ويمفوو كعافم القرآن و فيواجاام هها

األحيف ء الفهين كف ن  ألولئف  ل  أس سي  و كوجا حاياي  حي      وكن دم تجيء التعقيب ي في السي ل عقب ك  كرح
  كوق ام علض كدار الت ريب   يتمهون  القرآن تموو كعام المعرك  و وكوجا  كهل  إلض أكث لام كمن

إعفه يتحفرك حركف  واق يف   . . القفرآن ال تقفص قتف  إال ليواجفه باف  ح لف    وال تقفرر حايقف  إال ليميفر باف  بف طال إن
  وال تقص قتته لمجرا المت   ال  ي ! ,   إعه ال تقرر حق ئقه لل  ر المجراحي  في وس  واقعي حي 

وعلفض عقطف  المف.     , االعطفالل السفي ل علفض التفهكير واإلعفهار ففي وق  تفه للتعقيفب   كمف  يركف  علفض عقطف  ويرك 
يف ا  شفديدا  علفض لفو    وقفو  شفعيب   دفم يركف  ترك وقفو  ويي ام  تمر بقتص قو  عوا   وقو  هوا   وقفو  صف ل   

  قت  قو  كوسض  

  :السورة هه  التقدك  للسورة ال عمل  إال أن ععرو عم خج كجمل  لمواضى التركي  في وفي

  السورة علض هها ال حو  تبدأ

كف  أعف ل إلفييم كفن  اتبعفوا كت   أع ل إلي  فال تيفن ففي صفدرك حفرج ك فه   لت فهر بفه   وخكفر  للمف ك ين   . آلمص
  ا كن اوعه أولي ء   قليال ك  تهكرون    رييم وال تتبعو 

وكف  كف  تجفيء  . . القفرآن ك ه اللح   األولفض خطف   لرسفول هللا ]   [ وخطف   لقوكفه الفهين تج هفدهم بافها فاي
وعواتاف  كفن الرحلف  المرسفوك    وكف  كف   , في السورة بعد خلف  كفن قتفص   وكفن وصفا لرحلف  البشفري  الطويلف 

لل بفي  -وأحي عف  كب شفر  -إعم  هو خط   غير كب شفر    . . الاي ك  لكون وفي يو تعرو كن كش هد في ص ح  ا
  كم  تشير هها المطلى القتير   , والتهكير ]   [ وقوكه لإلعهار

  لرسوله ]   [  -سبح عه  -هللا  وقول

  كت   أع ل إلي  فال تين في صدرك حرج ك ه(   )

ويعلفم أعفه إعمف   ; اإلسفال  إال الفه  ت فيف ففي ج هليف  وهفو يفدعو إلفض ح ل  واق ي  ال تمين أن يفدركا  اليفو  تتور
عقيففدة وتتففور   وقففيم وكففوا ين   وأوضفف    إعشفف ء تسففتادف أكففرا  هفف ئال  دقففيال    اوعففه صففع   جسفف       تسففتادف

تفوراي في اعي  ال  و   ويجد كن رواسفب الج هليف  ففي ال  فوو   وكفن ت ك ئن وأحوال كم يرة تم   المم يرة لم  هو
أن  كعفه وكن قيم الج هلي  في الحي ة   وكفن ضفموطا  ففي األوضف   واألعتف     كف  تحف  , العقول الج هلي  في
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القلفو      كلمف  خاي تكف لي   ففي كلمف  الحايقف  التفي تحملاف    غريبف  علفض البيئف    دقيلف  علفض ال  فوو و كسفت كرة
في جف هليتام كفن التتفوراي واألفكف ر   والافيم والمفوا ين    وال   بقدر ك  تع يه كن االعقال  الك ك  لك  ك  تعاد 

 كواجا  والتق ليد   واألوض   واالرتب ط ي     وكن دم تجد في صدر  هها الحرج كن والع ااي والشرائى والقواعين  

كتف   ففي صفدر  كفن هفها ال تيفون  عبيفه ]   [ أال -سفبح عه  -ال ف و بفهل  الحفق الثقيف    الحفرج الفه  يفدعو هللا 
الحففق كففن اهشف  واسففت ك ر   وكففن كق وكفف   كلمفف  شفيء ك ففه و وأن تمضففي بفه ي ففهر ويففهكر و وال تح ف  كفف  تواجاففه

  كهل  وحر  وع  ء    

الشف ك  الفه  تسفتادفه هفه   الك كف  األكر كهل  كن الثقف  وكفن المرابف  وكفن ال  فرة وكفن المق وكف  لافها التمييفر وألن
القففو  ب لتاديففد الق صففم   ويففهكرهم بمتفف ئر الميففهبين    يبفف كر   فففإن السففي ل العقيففدة فففي حيفف ة ال فف و وتتففوراتام

  جمل  قب  أن تسخه في القتص الم ت  ع ام في كواضعه كن السي ل  . . الم برين ويعرو عليام كت ر 

لوا إعف  ك ف  بسسف   إال أن ق  جف ءهم كفن قريف  أهلك  هف    فج ءهف  بسسف   بي تف  أوهفم قف ئلون   فمف  كف ن اعفواهم إخ وكفم
فل قتن عليام بعلم وك  ك   غ ئبين   والفو ن يوكئفه الحفق  . المرسلين ظ لمين   فل سسلن الهين أرس  إليام ول سسلن

 ب.ت ت ف  فسولئفف  هفم الم لحففون   وكفن خ ففا كوا ي ففه فسولئف  الففهين خسفروا أع سففام بمف  كفف عوا كوا ي فه   فمفن دقلففا

  ت لمون    

وخلف  بمف  أوا  هللا  . .       تبفدأ ب لحفديث عفن التميفين للجف   البشفر  ففي األروهفه  المقدكف  تبفدأ القتف ويعفد
األرو   ويمف  أوا  هللا هفها الجف   كفن  ففي هها الكون كن خت ئص وكوافق ي تسم  بحي ة هها الجف   وتميي فه

بط ق تففه    واالعت ففعلففض التعففرف إلففض عواكيسففه واسففتمداكا  و قففدرة ختفف ئص وكوافقفف ي كتوافقفف  كففى الكففون و وكففن
  وأقواته  وكدخراته وكقدراته

  ولقد كي  كم في األرو   وجعل   لكم فيا  كع تف   قليال ك  تشيرون(   )

البشففري  رحلتافف   ك اف  هففها إال التمايفد لعففرو قتفف  ال شففسة األولففض   وتتففوير عقطفف  االعطففالل التفي بففدأي ولفي 
ال شفسة   ويتمفهه  كفهل  عقطف  تعقيفب  قتف    و ويعفروالمرسوك    والسي ل يرك  في هفه  السفورة علفض هفه  ال قطف

  كن ع  ي كوحي    وك دراي عميق   وأحدادا  لإلعهار والتهكير   المستمدين كم  في كش هده 

كفن السف جدين   ق ل كف   تيفن خلق ف كم دفم صفورع  كفم   دفم قل ف  للمالئك  اسفجدوا آلا    فسفجدوا إال إبلفي  لفم ولقفد
وخلقتفه كفن طفين   ق ل فف مب  ك اف    فمف  تيفون  عف ر   ? ق ل أعف  خيفر ك فه   خلقت في كفنك عف  أال تسفجد إخ أكرتف

ق ل أع رعي إلفض يفو  يبعثفون   ق ل إعف  كفن الم  فرين   ق ل  بمف   . الت غرين ل  أن تتكبر فيا    ف خرج إع  كن
وال  , شفم ئلام تمف عام وعفنلافم صفراط  المسفتايم   دفم آلتيف ام كفن بفين أيفديام وكفن خل افم وعفن أ ألقعفدن أغفويت ي

جاف م كف كم أجمعفين     ويف  آا   ألكف ن تجد أكثفرهم شف كرين   قف ل اخرج ك اف  كفهىوك   كفدحورا    لمفن تبعف  كف ام
تقريف  هفه  الشفجرة فتكوعف  كفن ال ف لمين     فوسفوو لامف   وال اسفين أعفا و وجف  الج ف    فكفال كفن حيفث شفئتم   
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   كن سوآتام    وق ل ك  عا كم  رييم  عن هفه  الشفجرة إال أن تكوعف  كلكفين أوع ام وور   الشيط ن ليبد  لام  ك 

بفدي لامف  سفوآتام     الشفجرة كن الم لدين   وق سمام  إعي لكم  لمن ال  صحين   فدالهم  بمرور   فلمف  خاقف  تكوع 
وأقفف  لكمف  إن الشففيط ن عفن تلكمفف  الشفجرة    أعايمف  وط قف  تمتف  ن عليامفف  كفن ورل الج فف    وع ااهمف  ريامف  ألم

و ن لففم تم فر ل فف  وترحم فف  ل كفوعن كففن الم سفرين   قفف ل امبطوا بعضففيم  أع سف   لكمف  عففدو كبفين ? ق ال ري فف  ظلم ف 
  . . في األرو كستقر وكت   إلض حين   ق ل فيا  تحيون   وفيا  تموتون   وك ا  تمرجون  ولكم لبعض عدو و

وتلفوا طالئفى المعركف   . . تير الرحل  كلا    وكت ئر المرتحلين جميعف المشاد في عقط  االعطالل يتحدا ك وياها
ب لعففداوة   وي ففي آا  جميعفف    كمفف  تلففوا عقفف   الجفف هر الكبففر  التففي ال تاففدأ لح فف  طففوال الرحلفف    بففين هففها العففدو

  الشيط ن إليه ك ا    وك  فه الضعا في الك ئن اإلعس عي جمل   

ب ففي آا  كمفف  جففر   تحففهير   سففب  للتعقيففب الطويفف    ب إلعففهار والتحففهير    دففم يتمففه السففي ل كففن المشففاد ك وكففن
الشفيط ن وجاف  لوجفه كفى آا  و وجفه أبفو    يفه ألبويام كن هها العفدو الع يفد     وففي ظف  هفها المشفاد الفه  تقفا

ي آا    األول فففي المعركفف  يتوجففه السففي ل ب لمطفف   إلففض ب فف الشففو  البشففر   وفففي ظفف  ال تيجفف  التففي اعتاففض إليافف 
  كتيرا  كاها المتير  ويحهرهم يهكرهم وي هرهم  

خلف  كفن آتف ي هللا لعلافم يفهكرون  , ب ي آا  قد أع ل   علييم لب س   يوار  سوآتكم وريش     ولب و التقو  خلف  خيفر ت 
م    إعفه يفراكم كفن الج ف    ي ف   ع امف  لب سفام  ليريامف  سفوآتا أبفوييم     ت  ب ي آا  ال ت ت  كم الشيط ن كم  أخفرج

  ال تروعام   إع  جعل   الشي طين أولي ء للهين ال ي ك ون     حيث هو وقبيل  كن

وال هففم تح عففون    علففيام تف  ب ففي آا  إكفف  تففستي كم رسفف  كفف كم تقتففون علففييم آتفف تي فمففن اتقففض وأصففل  فففال خففوف)
     خ لدون( فيا  والهين كهبوا ب.ت ت   واستكبروا ع ا  أولئ  أصح   ال  ر هم

التعقيفب بتفهكير ب في  هفها بد أن علحف  أن كشفاد العفر  بعفد ارتكف   المح فور   والمتفا كفن ورل الج ف  و دفم وال
يت ي فون بفه   وتحفهيرهم كفن فت ف  الشفيط ن لافم  الفه  آا  ب عمف  هللا ففي إعف ال اللبف و الفه  يفوار  سفوآتام والريف  

 بففد أن علحف  أن خكففر هفه  الحلقفف  كفن القتفف  والتعقيففب أبفويام     ال عفن لي ف   عفف ام لب سفام وريشففام كمف  ع عففه
تففسدير  ك عواتحففا إعمفف  يواجففه ح لفف  واقعفف  فففي المجتمففى الجفف هلي العريففي المشففرك   حيففث ال حففو عليافف  علففض هففها

ويحركفون أعواعف   كفن الثيف     وأعواعف  كفن الطعف   ففي فتفرة الحف     , عراتف  أسف طير وتق ليفد كعي ف  تطوففون ب لبيفا
ففي  تجفيء كفن شفر  هللا   وأن هللا قفد حفر  علفيام هفها الفه  تحركوعفه علفض أع سفام     وكفن دفم هفها أن وي عمفون 

ففي الج هليف      وففي كف   الواق يف  اسفتعراو قتف  البشفري    وففي التعقيفب علياف  كف  ي  سفب ويواجفه هفه  الح لف 
  حي ء كن هللا وقل  التقو  ?والكشا وقل  ال التعر   ج هلي  في الحايق      أليسا سم  ك  ج هلي  هي
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ال تسففرا إال  القففرآن يففدل   علففض سففم  كففن سففم ي المفف ا  القرآعففي جففديرة ب لتسكفف      إعففه حتففض القتففص فففي وهففها
ففإن الحايقف  التفي تفهكر ك فه والحلقف  التفي  , كعي   ح ل  -في ك  كرة  -لمواجا  ح ل  واقع  ب ل ع    وألعه يواجه 
  الح ل  الواقع  التي يواجاا  ال ص حي هاك وفي جوه      بقدر تعروتعرو في كوضى كن المواضى   

تيفون ق عفدة  -السف بى  الجف ء ففي -ب إلضف ف  إلفض كف  قل ف   عفن المف ا  القرآعفي ففي التعريف  بسفورة األععف    وهفها
معلوكفف ي واقعفف      إعففه ال تعففرف اختفف ان ال ح لفف  ه كفف      هففي أن المفف ا  القرآعففي ال تعففرو شففيئ   ال تسففتد يه

  وقا الح ج  الواقع  إليا      تجيء إلض أن -وال حتض القتص  -واألحي   

ت تف  السففي ل كيفف   أن وقبفف  أن ت طلفق الق فلفف  ففي طريقافف    وقبفف  أن يواجااف  الرسفف  ب لاففد    وقبف  - واآلن
ير كشفاد ال ا تف    عا تف  اآلن يبف ار بتتفو  . . األولفض كى الت ريب البشر  بعد آا  و وجه وتجريتام  عقيدةتحركا ال

 القرآن الم لب  ففي عفرو الرحلف  بشفطريا  ففي اار االبفتالء وففي اار الجف اء   طريق  المرحل  الكبر    وخل  علض

  هي رحل  كتتل  كمدواة   كسعم 

   والحففوار المت ففو    المتت بعف  عجففد أطفول كشففاد كففن كشف هد الاي كفف    وأكثرهفف  ت تففيال    وأح لاف  ب لم فف ظر وه ف 
بففإغواء إبلفي  لفه ول وجففه و وتحفهير هللا ألب  ئففه أن  الج ف  وكوقعفه ففي السففورة تعقيبف   علفض قتفف  آا  وخروجفه كفن

 كفن الج ف  و و خبف رهم بسعفه سيرسف  إلفيام رسفال  تقتفون علفيام آت تفه     كوقعفه أبفويام ت تف ام الشفيط ن كمف  أخفرج

العفواة إلفض الج ف    وفت فوا  حركوا ا الهين أط عوا الشيط ن قدتجعله كتداق   لم  ي بض ء به أولئ  الرس    فإخ كهل 
الشفيط ن وأطف عوا هللا قفد راوا إلفض الج ف    وعفواوا   أن  خف ل وا ع اف  كمف  أخفرج الشفيط ن أبفويام ك اف  و و خا الفهين

  ك تم تعملون(    فع ا الممتريون إلض اار ال  يم !!! بم  تلكم الج   أوردتموه 

  . ب لت تي  عمل  إدب ته ه   في هها التعري  المجم  وس واجاه  يم  بعد طوي  ال والمشاد

القففرآن ب لتكففهيب    يواجاففون  يتمففه كففن هففها المشففاد ك  سففب  للتعقيففب ب إلعففهار والتففهكير   وتحففهير الففهين والسففي ل
  ويطلبون الموارل لتتدتقه   كن سوء المتير 

يفو  تفستي تسويلفه  ? تسويلفه   لقفو  ي ك فون   هف  ي  فرون إالولقفد جئ ف هم بيتف   فتفل    علفض علفم   هفد  ورحمف)
شف ع ء  يشف عوا ل ف    أو عفرا ف عمف  غيفر الفه   كفن تقول الهين عسو  كن قب  قد ج ءي رسف  ري ف  بف لحق   فاف  ل ف 

  ك  ك عوا ت ترون(    ع ام ك   ععم  ? قد خسروا أع سام   وض 

كقفررا   حايقف  األلوميف     , علياف  س إلفض المعف ا   تقفا السفي ل ليعقفبتلف  الرحلف  الواسفع  اآلكف ا   كفن الم شف ويعفد
علفض طريقف  القفرآن ففي جعف  هفها الكفون كلفه كجف ال   ; الحايقف  و حايقف  الريوييف    ففي كشف هد كوعيف  و تشفاد بافه 

والبتففيرة   تواب لحسف لم المبدعف    العميقف  اإلتحف ء للقلفب البشففر  حفين تسفتقبلا  ب.د رهفف  تتجلفض  يفه هفه  الحايقف 
في كش هد الكفون وأسفرار  هفو تجليف  الحايقف  االعتق اتف  األس سفي  وهي أن  األس سي المست يرة   وهدف هه  الرحل 
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تيفون عشف  ا  ففي لحفن  ال بجملتفه يفدين ب لعبواتف  ح وحفد    فف ر هفو ريفه وح كمفه   ففسولض ب إلعسف ن أن الكفون  هفها
  واألكر     وهو ر  الع لمين     الملق ت  لر  هها الكون اله  لهالوجوا الم كن و وأال تشه عن العبوا

ال اف ر تطلبفه حثيثف    الليف  رييم هللا اله  خلق السم واي واألرو في ست  أت     دم استو  علض العفر    تمشفي إن
وا رييفم تضفرع   تبف رك هللا ر  العف لمين   ااعف , واألكفر   والشفم  والقمفر وال جفو  كسفمراي بفسكر    أال لفه الملفق

وال ت سفدوا ففي األرو بعفد إصفالحا    وااعفو  خوفف   وطمعف   إن رحمف  هللا قريفب  . وخفيف    إعفه ال تحفب المعتفدين
لبلفد كيفا   فسع ل ف   سفق    وهو اله  يرس  الري ا بشرا بين يد  رحمته   حتض إخا أقلا سح ب   دقف ال   . المحس ين كن

تهكرون   والبلد الطيفب تمفرج عب تفه بفإخن ريفه    لعلكم مراي   كهل  عمرج الموتيبه الم ء و فسخرج   به كن ك  الث
  عترف اآلت ي لقو  تشيرون   كهل  واله  خبث ال تمرج إال عكدا  

الضف ل    يفهكره  وي فهره   ب لبشفري  تمضي الرحل    وتجر  القت    ويبر  الموكفب اإلتمف عي الجليف    ياتفا واآلن
وتواجففه الففدعوة الميفرة ب لع فف ا والتمفرا و دففم ب لط يفف ن  , وتع عففد ير   والبشففري  الضف ل  تلففو    ويحفهره  سففوء المتف
 قفوكام سفبح عه المعركف  بعفد أن يف ا  الرسف  واجفبام كفن التفهكير واإلعفهار    يقف بلوا كفن هللا والفبطف     ويتفولض

ويمتف روا هللا وحفد  ويفدعوا لفه  , العقيفدةب لتكهيب واإلعراو   دم ب لبطف واإليهاء   ويعفد أن ت  صفلوا قفوكام علفض 
  األكر كله  

وهففم  , أقففواكام السففي ل قتفف  عففوا   وقتفف  هفوا   وقتفف  صفف ل  وقتفف  لففو    وقتف  شففعيب     كففى ويعفرو
غيفر (    ويجف الام قفوكام ففي إففراا هللا  إلفه تعرضون عليام حايقف  واحفدة ال تتبفدل   تف  قفو  اعبفدوا هللا كف  لكفم كفن

وحد  الريويي    كم  تج الوعام في إرسف ل هللا بشفرا  كفن ال ف و ب لرسف ل   ح لومي    ويست كرون أن تكون سبح عه ب أل
وخلف   - ! والتج ريف  ففي أن يتعفرو الفدين لشف ون الحيف ة الفدعي    ويفتحيم ففي التعف كالي الم ليف  بعضفام ! ويجف ال

عشفراي القفرون   ويسفمون هفها الجفدل  بعفد ي اف كمف  تحف ول اليفو  عف و كفن الج هليف  الح ضفرة ففي هفه  القضفي  بع
  كت ر  الميهبين في عا ت  ك  قت    السي ل ويعرو -الج هلي القدتم تحررا   وتقدكي    ! 

اعبدوا هللا كف  لكفم كفن  قو  المتتبى لسي ل القتص كله في السورة أن ك  رسول تقول لقوكه قول  واحدة   ت  ويلح 
ال  صف  المملفص   المشف ق علفض قوكفه كمف  يفرا  كفن  تقد  يق  التي استح  ه عليا  ريهإله غير (  ويتقد  لام ب لحا

 ولك ام ال تقدرون عت  رسولام لام و وال يتدبرون ع قب  أكفرهم   وال . غ فلون  الع قب  التي تتريص بام وهم ع ا 

 اإلحسفف و عمففق اإلخففال  الففه  تحملففه قلففب الرسففول   وعمففق التجففرا كففن كفف  كتففلح    وعمففق تستشففعرون 

  بضم ك  التبع     

الجملف  كفن  هفه  وكف  ورا عفن قتف  شفعيب   آخفر -أول القتفص  -أن عثبفا ه ف  كف  ورا عفن قتف  عفوا  ويي في
  القتص   التي تقا السي ل بعده  للتعقيب 
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يم   قف ل علفييم عفها  يفو  ع ف أخف ف أرسل   عوح  إلض قوكه   فق ل ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غير    إعي لقد
بفي ضفالل    ولك في رسفول كفن ر  العف لمين   أبل ميفم  لفي  الم  كن قوكه إع  ل راك في ضالل كبين   ق ل ت  قو 

 كف كم رييفم علفض رجف  كنكفن هللا كف  ال تعلمفون   أو عجبفتم أن جف ءكم خكفر  وأعلفم رسف الي ريفي   وأعتف  لكفم  

الفهين كفهبوا ب.ت ت ف    إعافم  وأغرق ف   ف   والفهين كعفه ففي ال لف   لي فهركم   ولتتقفوا   ولعلكفم ترحمفون ? فكفهبو    فسعجي
  ك عوا قوك  عمين(     

كفن رييففم   ففسوفوا الكيفف   بي ف  كففدين أخف هم شففعيب  ق ل تف  قفو  اعبففدوا هللا كف  لكففم كفن إلفه غيففر    قفد جفف ءتكم و لفض
    خلكفم خيفر لكفم إن ك فتم كف ك ين   بعفد إصفالحا األرو والميف ان   وال تبمسفوا ال ف و أشفي ءهم   وال ت سفدوا ففي

عففن سففبي  هللا كففن آكففن بففه   وتبموعافف  عوجفف    واخكففروا إخ ك ففتم قلففيال  وتتففدون  وال تقعففدوا بيفف  صففرا  توعففدون 
ي ك ففوا  لفم كيف  كف ن ع قبفف  الم سفدين   و ن كف ن ط ئ ف  كف كم آك فوا ب لفه  أرسففلا بفه وط ئ ف  واع فروا فكثفركم  

كففن قوكففه ل مرج    تفف  شففعيب  اسففتكبروا     وهففو خيففر الحفف كمين   قفف ل المفف  الففهينف صففبروا حتففض تحيففم هللا بي  فف
قف ل أو لفو ك ف  كف رهين ? قفد افتري ف  علفض هللا كفهب   إن عفدع  ففي  . والهين آك وا كع  كن قريت ف  أو لتعفوان ففي كلت ف 

 - علمف    ري ف    وسفى ري ف  كف  شفيء إال أن تشف ء هللا -ك اف    وكف  تيفون ل ف  أن ععفوا فياف   هللا كلفتكم بعفد إخ عج عف 

المف  الفهين ك فروا كفن قوكفه لئن  وقف ل علفض هللا توكل ف    ري ف  اففت  بي  ف  ويفين قوك ف  بف لحق وأعفا خيفر ال ف تحين  
فسصبحوا ففي اارهفم جف دمين   الفهين كفهبوا شفعيب   كفسن لفم تم فوا  , الرج   اتبعتم شعيب  إعكم إخا لم سرون   فسخهتام

لكفم    وعتفحا شعيب   ك عوا هم الم سرين   فتولض ع ام وق ل ت  قو  لقفد أبلمفتكم رسف الي ريفي   كهبوا نفيا    الهي
  فكي  آسض علض قو  ك فرين ?    

أرسف  هللا باف  رسفله  التفي هفهان ال موخجف ن بايف  القتفص بي امف    سفواء ففي تتفوير حايقف  العقيفدة الواحفدة ويمثف 
واألتبف   المستضفع ين لافه  الحايقف    أو ففي  المسفتكبرين أو ففي تلقفي المف  -ه كف  ففي قوكف -جميعف   ألب ف ء آا  

الرسف  وأتبف عام   أو ففي روا ال تف  والرغبف  ففي هداتف  قفوكام     دفم ففي  ع فوو وضوا هه  العقيدة وحسما  في
وأخفه الميفهبين  , معركف لل سفبح عه -ع دك  يتبين لام ع  اهم و صرارهم األخير دم ففي إاارة هللا  ألقواكام ك  صلتام

  الميهبين و صرارهم علض ك  هم  يه   وعتو بعد ك  صل  رسلام لام   واالعتا ء كن إعهارهم وتهكيرهم  

تجيفئام الرسف ل   ييفهبون    حفين تقا السي ل وق   للتعقيب   يبين فيا  سف   هللا ففي تع كف  قفدر هللا كفى ال ف و وه  
الم  ي  فتستيق  وتستجيب   فإخا لفم تاف هم يفد البفسو وكلافم  قلويام لع  هها يا  إخ تسخههم أوال ب لضراء والبسس ء  

بمتف   خلف  حتفض تلتفب  علفيام سف   هللا   وال ي تبافوا لاف    دفم تسخفههم بعفد -فت   كن البسو  أشد وهو -إلض الرخ ء 
  وهم ال تشعرون !    

هللا يتفريص باففم    قفدر  التافم   فمفن يفدريام أنبيف ن هفه  السفف   ياف  قلفويام بفف لمطر الفه  يتافداهم فففي غ ويعفد
  تسي ون ? ات رهم ليجر  فيام س ته تل  ? أفال تاديام كت ر  الم برين   وهم في
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ر عون   وك  بدل   كيف ن السفيئ  الحسف   حتفض  دم أرسل   في قري  كن عبي إال أخهع  أهلا  ب لبسس ء والضراء لعلام تض 
بمتف  وهففم ال تشفعرون   ولففو أن أهفف  القفر  آك ففوا واتقففوا  فسخفهع هم ضففراء والسفراء !ع فوا   وق لوا قففد كف  آب ءعفف  ال

 تفستيام السفم ء واألرو   ولكفن كفهبوا فسخفهع هم بمف  كف عوا تيسفبون   أففسكن أهف  القفر  أن كن ل تح   عليام برك ي

ك وا كيفر هللا ? ففال تفسكن أففس ? بسسف   بي تف  وهفم عف ئمون ? أو أكفن أهف  القفر  أن تفستيام بسسف   ضفحض وهفم يلعبفون 
كن بعفد أهلاف  أن لفو عشف ء أصفب  هم بفهعويام   وعطبفى  األرو كير هللا إال القو  الم سرون   أولم ياد للهين يردون 

تلفف  القففر  عقففص عليفف  كففن أعب ئافف    ولقففد جفف ءتام رسففلام ب لبي فف ي   فمفف  كفف عوا  . علفض قلففويام فاففم ال تسففمعون  
وجفدع  أكثفرهم  و ن كهل  تطبى هللا علض قلو  الك فرين   وك  وجفدع  ألكثفرهم كفن عافد   كهبوا كن قب    بم  لي ك وا

  ل  سقين    

أكبفر كسف ح   القتف  خلف  تعفرو السفي ل قتف  كوسفض كفى فرعفون وكلئفه   وكفى قوكفه ب في إسرائي  وتسفتمرل  بعفد
لحلقف ي للتعقيفب و كمف  تقفا بعفض ا ع فد اسفتمرقتا  ففي سفورة قرآعيف  و وتعفرو ك اف  حلقف ي شفتض و ويقفا السفي ل

  في عا يتا  لتعقيب طوي  حتض عا ت  السورة  

الم كفف    :سففور فففي -حسففب ترتيففب ال فف ول  -قبفف  خلفف   -عليففه السففال   -وراي حلقفف ي كففن قتفف  كوسففض  ولقففد
السففور تجففيء فيافف  هففه  الحلقفف ي  تلفف  ل   والقمفر     وكلافف  إشفف راي قتففيرة   وهففه  أول سففورة بعفد و وال جفر  

  طويل    في هه  المس ح  العريض     ال

الفوروا ففي السفور األخفر   كثيرتف  وهمف  -شملا حلق  كواجا  فرعون بحايق  العقيدة   وحلق  التحد  والسفحرة  وقد
التفي لفم ت تف  إال  -والجفراا والقمف  والضف  ا  والفد   الطوفف ن وحلقف  أخفه آل فرعفون ب لسف ين واآلفف ي و رسف ل -

فرعففون والمفف  كففن قوكففه     دففم اسففتمر السففي ل كففى ب ففي إسففرائي    وطلففبام كففن  إغففرال حلقفف و  -فففي هففه  السففورة 
وحلقف   ! للبحفر كف لقو  الفهين كفروا علفيام بعفد عجف تام كفن فرعفون وتجف و هم -صف م   -تجعف  لافم إلاف    أن كوسفض

كففه للعجفف  فففي غيبتففه   اتمفف خ قو  وحلقفف  كيق تففه كففى ريففه وطلبففه رىيتففه واك الجبفف  وصففعقه وت  يفف  األلففواا عليففه  
الت عق  لام حين ق لوا لن ع كن ل  حتفض عفر  هللا جافرة    وأخه وحلق  الميق ي الث عي كى السبعين كن قو  كوسض

وففي صفيد السفم  يفو  السفبا ! وحلقف  عتفق الجبف  ففوقام كسعفه ظلف      وكلاف   القريف  وحلقف  عتفي عام ففي اخفول
  مرل ح ي   ك كال  كن السورة  واسى   كم  جع  القت  تست بت تي  كعروض 

وخلف  ع فدك  اعف   . وحايقتاف  كوقا كن كواقا القت  ُيدخ  السي ل الرسف ل  ال بويف  األخيفرة ويتفا طبيعتاف  وفي
علفض هفها ال حفو الفه   -سفبح عه  -رحمتفه  واسفت  ل ريه في شسن كن صعقوا كفن قوكفه و -عليه السال   -كوسض 

  تموضا  القرآن فعال   التي عرك يتداخ   يه القتص لتسات  غرو الم

كففن قبفف  و تفف      أهلكففتام واختفف ر كوسففض قوكففه سففبعين رجففال  لميق ت فف    فلمفف  أخففهتام الرج فف    قفف ل ر  لففو شففئا)
وتافد  كفن تشف ء   أعفا ولي ف    فف غ ر ل ف   تشف ء أتالك ف  بمف  فعف  السف ا ء ك ف  ? إن هفي إال فت تف  تضف  باف  كفن

هه  الدعي  حس   وففي اآلخفرة   إعف  هفدع  إليف    ق ل عفهابي أصفيب بفه  في   واكتب ل   وارحم   وأعا خير الم فرين
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الففهين :ي ك فون  وسفعا كف  شفيء   فسفسكتبا  للفهين يتقفون وي تفون ال كف ة   والفهين هفم ب.ت ت ف  ورحمتفي كفن أشف ء  
م بف لمعروف وي اف هم عففن تفسكره , واإلعجيف  يتبعفون الرسفول ال بفي األكفي الفه  تجدوعففه كيتويف  ع فدهم ففي التفوراة 

ويضفى عف ام إصفرهم واألغفالل التفي ك عفا علفيام   ف لففهين  , المب ئفث الم كفر ويحف  لافم الطيبف ي ويحفر  علفيام
  واتبعوا ال ور اله  أع ل كعه   أولئ  هم الم لحون(  , وعترو  آك وا به وع رو   

ال بفي أن تعلفن طبيعف  رسف لته    هللا األكفي   تفسكر ظ  هها ال بس الت ال كن هللا   والوعد الس بق برس ل  ال بي وفي
  الواحد اله  ج ء به الرس  جميع   كن قبله  االعتق ا  وحايق  اعوته   وحايق  ريه اله  أرسله   واألص 

إال هففو تحيففي ويميففا    إلففه ق  تفف  أيافف  ال فف و إعففي رسففول هللا إلففييم جميعفف  الففه  لففه كلفف  السففم واي واألرو ال)
  واتبعو  لعلكم تاتدون(    ,  ورسوله ال بي األكي اله  ي كن ب ر وكلم تهف.ك وا ب ر

وففي ظف  كشفاد الميثف ل  . تواصف  القتف  سفيره  بعفد هفه  الوق ف    إلفض كوقفا العافد وعتفق الجبف  وأخفه الميثف ل دفم
  :أجمعين والعاد علض ب ي إسرائي  يهكر العاد المسخوخ علض فطرة البشر

بلفض شفادع  ! أن تقولفوا :قف لوا ي آا  كفن ظافورهم خريفتام وأشفادهم علفض أع سام ألسفا بفرييم ?و خ أخه ري  كن ب )
آب ىعف  كفن قبف  وك ف  خريف  كفن بعفدهم   أفتالك ف  بمف  فعف   أشفرك يو  الاي ك  إع  ك   عن هها غ فلين   أو تقولوا إعمف 

  المبطلون ?(   

كشفاد الفه   , كب شفرة حفده  بعفد كشفاد العافد ال طفر  السفي ل بعفد خلف  ففي تعقيبف ي ك وعف    تعفرو ففي أ ويمضي
وهففو كشففاد يففهكرع   -آت تففه دففم ي سففلب ك افف  !  هللا كب ففي إسففرائي  وكيفف  كففن ي تيففه -آتفف   هللا آت تففه دففم اعسففلب ك افف  

  سورة األعع   وجوه  كهل   بمش هد بتور  وحركته و تق عه والتعقيب عليه

ولفو شفئ   لرفع ف   باف    ولك فه  . المف وين لب ك اف    فستبعفه الشفيط ن فكف ن كفنعليام عبفس الفه  آتي ف   آت ت ف  ف عسف وات 
إن تحمف  عليفه يلافث   أو تتركفه يلافث ! خلف  كثف  القفو  الفهين :الكلفب أخلفد إلفض األرو واتبفى هفوا    فمثلفه كمثف 

كفن  . ت لمفون  سفام كف عواالقتص لعلام يت كرون   س ء كفثال القفو  الفهين كفهبوا ب.ت ت ف  وأع  ف قتص كهبوا ب.ت ت   و
كثيفرا  كفن الجفن واإلعف    لافم قلفو   لجاف م ياد هللا فاو الماتفد    وكفن تضفل  فسولئف  هفم الم سفرون   ولقفد خرأعف 

آخان ال تسمعون باف    أولئف  ك ألععف   بف  هفم أضف    أولئف  هفم  ولام الت قاون با    ولام أعين ال يبترون با   
  الم فلون    

كفن المشف هد  المف دراي يتحفد  عفن كسف ئ  العقيفدة حفديث   كب شفرا    ويعفرو كفى الحفديث بعفض تمضفي السفي ل دفم
  ويتدبروا في شسن الرسول ورس لته       ليت كروا الكوعي  وكن التحهير كن بسو هللا وأخه  و وكن لم  قلويام

تعملفون   وكمفن خلق ف  أكف   كف عوا األسم ء الحس ض ف اعو  با    وخروا الهين يلحدون في أسفم ئه   سفيج ون كف  وح
كفن حيفث ال تعلمفون   وأكلفي لافم   إن كيفد  كتفين    س سفتدرجام يادون ب لحق ويه تعدلون   والهين كهبوا ب.ت ت  
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 كفن ج ف    إن هفو إال عفهير كبفين   أو لفم ي  فروا ففي كلكفوي السفم واي واألرو   بتف حبام أو لفم يت كفروا ? كف 

تضفل  هللا ففال  كفن عسفض أن تيفون قفد اقتفر  أجلافم ?  بفس  حفديث بعفد  ي ك فون ? خلفق هللا كفن شفيء   وأن وكف 
  ه ا  له   ويهرهم في ط ي عام تعماون    

سف الام لفه عفن تحديفد  بم  سفب  تفسكر هللا رسفوله ]   [ أن تعلمافم طبيعف  الرسف ل  وحفدوا الرسفول فياف    وخلف  دفم
  كوعد الاي ك  التي تموفام با  !

هفو   دقلفا ففي السفم واي  إال السف ع  أتف ن كرسف ه  ?! ق  إعمف  علماف  ع فد ريفي   ال تجلياف  لوقتاف تسفسلوع  عفن )
إعمف  علماف  ع فد هللا   ولكفن أكثفر ال ف و ال تعلمفون :قف  واألرو   ال تستييم إال بمت    تسسلوع  كسع  ح ي ع ا  !

أعلفم الميففب السفتكثري كفن الميففر وكف  كسفف ي ولففو ك فا  -إال كفف  شف ء هللا  - ضففرا     قف  ال أكلف  ل  سففي ع عف   وال
  أع  إال عهير ويشير لقو  ي ك ون(    إن السوء  

الفه  أقفري بفه فطرتاف   التوحيفد عفن -التي أخه هللا عليا  العافد الفه  أسفل     -تتور لام كي  ت حرف ال     دم
رة إلففض تحفديام وتحفد  آلاففتام عا تف  هفه  ال قف فففي و ويسفت كر تتفوراي الشفرك وكعبوااتففه و ويوجفه رسفوله ]   [

  الع ج ة 

تفدعون  والفهينالتف لحين   يتفولض ق  ااعوا شرك ءكم دم كيدون فال تُ  رون   إن وليي هللا اله  عف ل الكتف   وهفو)
ي تفرون   و ن تفدعوهم إلفض الافد  ال تسفمعوا   وتفراهم ي  فرون إليف   أع سفام كفن اوعفه ال تسفتطيعون عتفركم وال

  . .(يبترون  وهم ال

كيف  تع كف   -لفه  خط بف    ه   إلض خت   السورة يتجه السي ل إلض خطف   رسفول هللا ]   [ كمف  كف ن افتت حاف  وكن
كيف  تي فم غضفبه وهفو تعف عي كفن  ? ال ف و ? كيف  تمضفي بافه  الفدعوة ? كيف  تسفتعين علفض كت عفب الطريفق

كر ريفه ويبقفض كوصفوال بفه ? كمف  كيف  يفه ? القفرآن ع وو ال ف و وكيفدهم ? كيف  تسفتمى هفو والم ك فون كعفه لافها
  :- سبح عه -يهكر  كن ع د  في الم  األعلض 

بف ر   إعفه سفميى علفيم و  ف سفتعه الع و   وأكر ب لعرف   وأعرو عن الج هلين   و ك  ي  غ   كن الشيط ن ع غ خه
فففي المففي دففم ال هففم كبتففرون   و خففواعام تمففدوعام  فففإخا إن الففهين اتقففوا إخا كسففام طفف ئا كففن الشففيط ن تففهكروا

 لفوال اجتبيتاف  ! ق  إعمف  أتبفى كف  يفوحض إلفيي كفن ريفي   هفها بتف ئر كفن رييفم  :قف لوا تقترون   و خا لفم تفستام ب.تف 

ريف  ففي ع سف  تضفرع   واخكفر ورحم  لقو  ي ك ون   و خا قر ء القرآن ف ستمعوا له وأعتتوا لعلكم ترحمون   وهد 
إن الفهين ع فد ريف  ال تسفتكبرون عففن  . . المف فلين آلصف ل وال تكفن كففنوخي ف  واون الجافر كفن القفول ب لمفدو وا
   ب اته   ويسبحوعه   وله تسجدون    

وتمي هف  عفن أختاف  سفورة  ; هها التلميص   وهه  المقتط  ي الكثيرة كن السورة   أن تتور كالكحا  الم صف  ولع 
  واحد     كوضو  العقيدة     كوضو  األعع   في هه  المالك    وفي ك ا  العرو   كى كع لج 
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  . الت تيلي  أرجسع  ك  ت سير لل تو    وك  ت تي  للموضو  اله  تحمله   إلض المواجا  وقد

  فعلض برك  هللا عمضي . .

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  عد  الحرج كن اإلعهار ب لقرآن 2 - 1األول  الدرو 9 - 1االولض  الوحدة

  م   ص ا    آلمص(    ألا   ال    كي)

آل عمفران   وقفد  سفورة المطلفى كفن الحفروف المقطعف  سفبق الكفال  عفن ع ف ئر  ففي أول سفورة البقفرة وففي أول هفها
أن هفها القفرآن ك لفا كفن جف   هفه  األحفرف  إلفض اخترع  في ت سيره  الرأ  الق ئ    بسعا  حروف كقطع  تشير باف 

 وا ك ا  كالك   كافها القفرآن   وأن هفها بهاتفه برهف ن أن هفها القفرآن ي ل أن العريي  التي تستمدكا  البشر   دم تعج هم
قرآعف   ك اف  فقد ك عا أك كام األحرف والكلم ي التي صيا ك ا    فلفم تسفتطيعوا أن تتفوغوا , البشر لي  كن ص ى

وهللا أعلفم التفرجي  ال الجف      وجفه كثلفه   ففال بفد كفن سفر آخفر وراء األحفرف والكلمف ي     وهفو رأ  عمتف ر  علفض
  بمراا   

وكف  تفسلا ك اف  هفي  األحفرف خل  تت  القول بسن المص(كبتدأ خبر    كتف   أعف ل إليف (    بمع فض أن هفه  وعلض
المع فض الفه  رجح ف     و كتف  (خبر كبتفدأ  خلف  الكت       كم  تتف  القفول بفسن المص(كجرا إشف رة للت بيفه علفض

  كحهوف تقدير  هو كت   أو هها كت      

  كت   أع ل إلي  فال تين في صدرك حرج ك ه   لت هر به   وخكر  للم ك ين(   )

بمفف  ال تحبففون و  ال فف و أعفف ل إليفف  لإلعففهار بففه والتففهكير     كتفف   للتففد  بمفف   يففه كففن الحففق ولمواجافف  كتفف  
والمشفق  ففي  فف لحرج ففي طريقفه كثيفر   . وكجتمعف ي ولمج با  عق ئد وتق ليد وارتب ط ي و ولمع رض  ع م وأوضف  

  إال كن تقا باها الكت   هها الموقا و -قل   في التعري  ب لسورة  كم  -اإلعهار به ق ئم      ال يدرك خل  

 
 

ْ فُه ِلتُ فِهَر ِبفهِ  ِكَت     يِ ُكفمْ ( اتيِبُعفوْا َكف  ُأعفِ َل ِإَلفيْ 2ِلْلُمفْ ِكِ يَن   َوِخْكفَر   ُأعِ َل ِإَلْيفَ  َففاَل َتُكفن ِففي َصفْدِرَك َحفَرج  كِ  فن ري  َوالَ  ُكم كِ 

  (3َتتيِبُعوْا ِكن ُاوِعِه َأْوِلَي ء َقِليال  كي  َتَهكيُروَن  

الش ك  في قواعفد الحيف ة البشفري   الك ك  كن تع عي كن التد  به هه  المع ع ة و و ال كن تستادف كن التميير و ال
لكتفف   أول كففرة ]   [ ليواجففه بففه الج هليفف  ح كفف  هففها ا تسففتادفه وجففهوره    وفففي ك  هرهفف  وفروعافف    كفف  كفف ن

  وفي األرو كلا      العريي  الط غي  في الج يرة
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كفن حولاف      إن  األرو الموقفا لفي  كقتفورا  علفض كف  كف ن ففي الج يفرة العرييف  يوكفهاك   وكف  كف ن ففي وهفها
ن اإلسففال  كواجافف  اائمفف  لاففه  وراء  !     إ وخل فف  اإلسففال  لففي  ح ادفف   ت ريميفف     وقففى كففرة   دففم كضففض التفف ريب

كمف  واجااف  أول كفرة   كلمف  اعحرففا هفي وارتفدي إلفض كثف  كف  ك عفا  يفه  يواجاا  البشري  إلض يو  الاي ك      وهو
 -المرخولف   الب ئسف  وهفه  هفي  الرج يف    -إن البشري  ت تك  بين فترة وأخفر  وترجفى إلفض ج هليتاف   . . أول كرة !

الرج يف    كفرة أخفر  كفهل  و واألخفه بيفده  ففي " كرة أخر  ليف ا  اور  ففي اعتشف لا  كفن هفه  وع دئه يتقد  اإلسال 
والم هر بيت به للحرج الفه  تعفرو لفه الدا يف  األول ]   [ وهفو  اعوته طريق التقد  والحض رة و ويتعرو ح ك 

 ظفال  ففي ظالكاف  الطف غي ! كف  اسفتك عا إليفه كفن االرتكف و ففي وحف  الج هليف  و والميبويف  بميفر يواجفه البشفري 

وألهففواء العبيففد أتضفف   !  الففهاتي التتففوراي   وظففال  الشففاواي   وظففال  الط يفف ن والففهل   وظففال  العبواتفف  للاففو  
البشففري  كففن كسففت قى الج هليف    طعففم هففها التوجيففه  السففت ق خ ويتفهول كففن يتعففرو لمثف  هففها الحففرج   وهففو يتحفرك

  اإللاي لل بي ]   [ 

  ي  فال تين في صدرك حرج ك ه   لت هر به وخكر  للم ك ين(   كت   أع ل إل)

الفهين لافم اإلعفهار    المف ك ين كفن هفم الم ك فون الفهين لافم الفهكر    وكفن هفم غيفر -كفن طبيعف  الواقفى  - ويعلفم
     واقى تج هد  هو باها القرآن جا اا  كبيرا   كواجا  ويعوا هها القرآن ع د  كت ب  حي  يت  ل اللح     في

كفسكورا  كفن ريفه  , الكتف   اليو  في كوقا كافها الفه  ك عفا  يفه يفو  ج ءهف  كحمفد رسفول هللا ]   [ بافها والبشري 
ويسففتادف تمييرهفف  كففن الجففهور  , الج هليفف  أن ي ففهر بففه ويففهكر و وأال تيففون فففي صففدر  حففرج ك ففه   وهففو يواجففه

  واألعم ل    

شف كل  ل صفول وال فرو   ك كلف  دين   واعتكسفا البشفري  إلفض ج هليف اسفتدار ال كف ن كايئتفه يفو  ج ءهف  هفها الف لقفد
  والبواطن وال واهر   والسطوا واألعم ل !

المف ك ين بافها الفدين    كفن حتفض الفهين كف ن آبف ىهم وأجفدااهم -البشفري  ففي تتفوراتا  االعتق اتف  ابتفداء  اعتكسفا
  في تتورهم وك اوكام لا  في األعم ل     سماك فإن صورة العقيدة قد -المسلمين ح المملتين له الدين 

ويبطف  سفلط ن الطواغيفا    , وحفد  ج ء هها الدين ليمير وجه الع لم   وليايم ع لم   آخفر   تقفر  يفه سفلط ن هللا لقد
ن كف -وال تعبفد كعفه أحفد كفن العبيفد   ع لمف   تمفرج هللا  يفه  - الشف ك  بمع في  ال بف اة   -ع لم   تعبفد  يفه هللا وحفد  

كفن  المتحفرر إلفض  بف اة هللا وحفد    ع لمف   يولفد  يفه  اإلعسف ن  الحفر الكفريم ال  يف      ال بف ا كفن  بف اة -شف ء 
  شاوته وهوا    تحرر  كن العبوات  لمير هللا  

 -علفض كفدار التف ريب البشفر   قوكفه هها الدين ليايم ق عدة  أشاد أن ال إله إال هللا  التي ج ء باف  كف  عبفي إلفض ج ء
أن تكففون  الأن ال إلففه إال هللا لففي  لافف  كففدلوإل وشففا اة -كمفف  تقففرر هففه  السففورة وغيرهفف  كففن سففور القففرآن الكففريم 

 الكفون  حيف ة البشفر   كمف  أن لفه الح كميف  العليف  ففي ع ف   الكفون سفواء   فافو المفتحيم ففي ففي الح كميف  العليف  ح
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هفه  الق عفدة ال تعتقفد المسفلم  علفض بم اجه وشريعته     وي ف ء وال ب ا بقض ئه وقدر    وهو المتحيم في حي ة ال ب ا
المسلم ب لشع ئر التعبدتف  إال  ح وحفد    وال يتلقفض الشفرائى  يتقد  أن ح شريي   في خلق الكون وتدبير  وتتري ه و وال

حففق  يففدعي لعبيففد أنوالمففوا ين   والعق ئففد والتتففوراي إال كففن هللا   وال تسففم  لطفف غوي كففن ا والاففيم والقففواعين  
  الح كمي  في شيء كن هها كله كى هللا  

  هي ق عدة هها الدين كن ع حي  االعتق ا     فسين ك ا  البشري  كلا  اليو  ? هه 

  البشري  ت قسم شيع   كلا  ج هلي    إن

  ! كلحدة ت كر وجوا هللا أصال وهم الملحدون     فسكرهم ظ هر ال تحت ج إلض بي ن شيع 

ففي الا فد   وففي أواسف   كمف  ود يف  تعتفرف بوجفوا إلفه   ولك اف  تشفرك كفن اوعفه آلاف  أخفر  وأري بف   كثيفرة   وشفيع 
  إفرياي    وفي أج اء كت رق  كن الع لم  

كمف  أشفركوا ب تمف خ أحبف رهم  . هللا أه  كت    كن الياوا وال تف ر    وهف الء أشفركوا قفدتم   ب سفب  الولفد إلفض" وشيع 
حق الح كمي  وقبلوا كف ام الشفرائى   و ن كف عوا لفم تتفلوا لافم  ااع ء ألعام قبلوا ك ام -ي ب  كن اون هللا ورمب عام أر 

أع مف   ألع سفام أصال  !     دفم هفم اليفو  تقتفون ح كميف  هللا بجملتاف  كفن حيف تام ويايمفون  يركعوا ولم تسجدوا ولم
أوضفف ع   للحيففم تسففموعا   الدتمقراطيفف     ألع سففام ويايمففون  تسففموعا   الرأسففم لي    و  االشففتراكي        وكفف  إليافف   

بفهل  عفن ق عفدة ايفن هللا كلفه   إلفض كثف  ج هليف  اإلغريفق والروكف ن  ويمرجفون  و الدتيت توريف          وكف  إلياف   
 ك  ه  أع م  وأوض   للحي ة كن ع د أع سام   وشيع  تسمي ع سا   كسلم    ! وهي تتبى اصط    وغيرهم   في

هللا هفو ك اجفه وشفرعه  ففدين خ رجف  كفن ايفن هللا إلفض ايفن ال بف ا   -حفهوك ال عف  ب ل عف  !  -أهف  الكتف   هفه  
وشففرعام وع فف كام الففه  تضففعوعه للحيفف ة  للحيفف ة وع  كففه الففه  تضففعه للحيفف ة وق عوعففه   وايففن ال بفف ا هففو كفف اجام

  وقواعي ام !

الج هليف      شفيعا  جميعف    إلفض ري  و واعتكسفا البشفري  بجملتاف استدار ال ك ن كايئته يفو  جف ء هفها الفدين للبشف لقد
كمف  واجااف  أول كفرة   تسفتادف ك اف  ع ف  كف  اسفتادفه  البشفري  ال تتبى اين هللا أصال      وعف ا هفها القفرآن يواجفه

كفن  خلف   بعفدفي اإلسال  ابتداء كن ع حيف  العقيفدة والتتفور   دفم إاخ لاف  ففي ايفن هللا إاخ لا  في المرة األولض كن
هللا ]   [ وهفو يواجفه  رسفول ع حيف  ال  ف   والواقفى     وعف ا ح كف  هفها الكتف   يواجفه الحفرج الفه  كف ن يواجافه

اآلسن   الض ل  في تيه الج هليف    المستسفلم  السفتاواء  للمست قى البشري  الم رق  في كست قى الج هلي    المست يم 
أشفاد :ق عفدة ابتداء إعش ء عقيدة وتتور في قلو  ال  و وعقولام تقفو  علفض وهو تستادف . . الشيط ن في التيه !

تعبفد كعفه سفوا    وتحقيفق كفيالا لإلعسف ن  وال أن ال إله إال هللا   و عش ء واقى في األرو آخفر تعبفد  يفه هللا وحفد   
  وكن  ب اة هوا  ! , العبيد جديد   يتحرر  يه اإلعس ن كن  ب اة
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كفدعو ألااء اور  الفه  أاا   اليفو     ت ريمي     وقى كرة   دم كضض الت ريب وخل فه وراء      إعفهاإلسال  لي  ح اد إن
والعق ئفد والافيم والمفوا ين والتق ليفد       التفي  والتتفوراي كرة و في كث  ال فروف والمالبسف ي واألوضف   واألع مف 

  واجاا  أول كرة  

ففي كف  أرجف ء األرو    أط  باف     ك ي      والج هليف  اليفو  ضف ري الج هلي  ح ل  ووضى و وليسا فترة ت ريمي إن
تقفو  ابتفداء علفض ق عدة  ح كميف  ال بف ا لل بف ا     إعاف  وفي كف  شفيى المعتقفداي والمفهاهب واألع مف  واألوضف      

 اإللفه هفو كفن صفور  صفورةتقو  علض أس و أن تيون  هو  اإلعس ن  ففي أت  . . لل ب ا ورفض ح كمي  هللا المطلق 

ورات تاف  وشف راتا     , وك  هرهف  المتحيم   ورفض أن تكون  شريع  هللا  هي الق عون المحيم     دم تمتلا أشفي لا 
تعففوا إلففض هففه  الق عففدة المميفف ة المحففداة لطبيعتافف   كلافف  وأسففم ىه  وأوصفف فا    وشففيعا  وكففهاهبا      غيففر أعافف 

  وحايقتا     

اليفو  تحيماف  الج هليف     البشفري  أن وجه األرو اليو  تممر  الج هليف    وأن حيف ة الماي و األس سي يتض  وياها
وأن الفدع ة إليفه اليفو  تسفتادفون كف  كف ن تسفتادفه كحمفد  ! وأن اإلسفال  اليفو  كتوقفا عفن  الوجفوا  كجفرا الوجفوا

 -لض التسسي به في قفول هللا ك  ك ن يواجاه ]   [ تم ك     وأعام كدعوون إ ويواجاون  رسول هللا ]   [ تم ك   و
  له  - سبح عه

  في صدرك حرج ك ه   لت هر به وخكر  للم ك ين(    تين كت   أع ل إلي  فال)

  هه  الحايق  وجالئا  عستطرا إلض شيء قلي  كن الت تي   ولتوكيد

أو  رج يف    !  كتمل ف   " كجتمعف ي ج هليف    وهفي كفن دفم كجتمعف ي -بجملتاف   -المجتمعف ي البشفري  اليفو   إن
ف سفت قهه  ك اف    واإلسفال  اليفو  كفدعو السفت ق خه   بيفده  بمع ض أعا   رجعا  إلض الج هليف    بعفد أن أخفه اإلسفال 

  وقي اتا  في طريق التقد  و  الحض رة   بايما  وكوا ي ا  الري عي    , الج هلي  كن التملا والرج ي 

تكفون هفه  هفي التفورة  - الري عيف  كتمثلف  ففي سفي اة شفريعته -ي كجتمفى حين تكفون الح كميف  العليف  ح وحفد  فف إعه
كن العبوات  للافو  البشفر  وكفن العبواتف  للعبيفد   وتكفون هفه   ك كال   الوحيدة التي يتحرر فيا  البشر تحررا  حاياي   

تقفو   لل ف و   هللاألن الحضف رة التفي يريفده -كمف  هفي ففي كيف ان هللا  -لإلسفال  أو للحضف رة  الوحيفدة هفي التفورة
لعبفد     ال كراكف  وال تحفرر  العبواتف  علض ق عفدة أس سفي  كفن الكراكف  والتحفرر لكف  ففرا   وال كراكف  وال تحفرر كفى

العليفف  و ويعضففام عبيففد تمضففعون ويتبعففون هفف الء  الح كميفف  فففي كجتمففى بعضففه أريفف   تشففرعون وي اولففون حففق
 وعي    ف لايم والموا ين واألخفالل والتق ليفد     كلاف  تشفريى تمضفىاألحي   الق ع في األري   ! والتشريى ال ي حتر

 أو لضفففمطه شففف عرين أو غيفففر شففف عرين !     وكجتمفففى هفففه  صففف ته هفففو كجتمفففى رجعفففي كتملفففا     األففففراا

  ب الصطالا اإلسالكي  كجتمى ج هلي كشرك  !
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كلفه صف ارا  كفن هللا  هفها ة   وييفون تكون آصرة التجمى في كجتمى هي العقيدة والتتفور وال كفر وكف ا  الحيف  وحين
كتحضففرا  كتقففدك     أو ب الصففطالا  كجتمعفف      ال كففن هففو  فففرا   وال كففن إرااة عبففد   فففإن هففها المجتمففى تيففون 

 -حي ئففه تيففون كمففثال  ألعلففض كفف  فففي  اإلعسفف ن  كففن ختفف ئص  التجمففى اإلسففالكي كجتمع   ري عيفف   كسففلم       ألن
ن تكفون آصفرة التجمفى هفي الجف   واللفون والقفو  واألرو       وكف  إلفض خلف  حفي فسكف  -ختف ئص الفروا وال كفر 

كشفرك       خلف  أن  ج هليف    فإعه تيون كجتمع   رج ي   كتمل        أو ب الصفطالا اإلسفالكي كجتمع    . . الرواب  كن
ففي  اإلعسف ن    ف إلعسف ن ال تمثف  الحايقف  العليف   الفرواب  الج   واللفون والقفو  واألرو         وكف  إلفض خلف  كفن

  والقو  واألرو   ولك ه ال يبقض إعس ع   بعد الروا وال كر ! واللون  يبقض إعس ع   بعد الج  

وتتفور  وفكفر  وكف ا  حي تفه  عقيدته أن تمير -وهي أسمض ك  أكركه هللا به  -هو تمل  بإرااته اإلعس عي  الحرة  دم
ولك ه ال تمل  أبفدا  أن تميفر ج سفه   وال لوعفه    . واالتج   واالقت   كن ضالل إلض هد  عن طريق اإلاراك وال ام 

 . سل    كولد  في ج   وال لون و كم  ال تمي ه أن تحدا سل   كولد  في قفو  أو أرو تحدا وال قوكه   ال تمل  أن

قفو  كفن المجتمفى وأ وأكثف  ف لمجتمى اله  يتجمفى  يفه ال ف و علفض أكفر يتعلفق بفإرااتام الحفرة هفو بفدون شف  أرقفض .
  ! فيا  اله  يتجمى  يه ال  و علض أكور خ رج  عن إرااتام وال يد لام

  لتكريم يفه كوضفع " اإلعسف عي  تكفون  إعسف عي  اإلعسف ن  هفي الايمف  العليف  ففي كجتمفى و وتكفون  المتف ئص وحفين

كسفلم       فسكف  حفين تكفون  أو ب الصفطالا اإلسفالكي ري عي    . . كتقفدك    والرع تف    تيفون هفها المجتمفى كتحضفرا
أو  , الم ركسفي  هفي الايمف  العليف      سفواء ففي صفورة  ال  ريف    كمف  ففي -أت  صورة كفن صفوره   في - الم اة   

تعتبفر اإلعتف ج المف ا  هفو الايمف  العليف     التفي في صورة  اإلعت ج الم ا   كم  في أكريي  وأوري  وسف ئر المجتمعف ي
ففإن هفها المجتمفى تيففون  -وففي أولاف  الافيم األخالقيفف   -اإلعسف عي   والمتف ئص   الافيمالتفي تافدر ففي سفبيلا  كفف

  كتمل        أو ب الصطالا اإلسالكي كجتمع   ج هلي   كشرك       رج ي    كجتمع   

ن هفها هفي التفي ت لفا كيف  المف اة إن المجتمى الري عي المسلم ال تحتقر الم اة و ال في صورة  ال  ريف    ب عتبف ر . .
بففه   ف إلعتفف ج المفف ا  كففن كقوكفف ي خالففف   واالسففتمت   الكففون الففه  ع ففيف  يففه و وال فففي صففورة  اإلعتفف ج المفف ا  

كمفف  سفف ر  فففي  -واالسففتمت   ب لطيبفف ي ك افف  حفالل يففدعو اإلسففال  إليففه  ; اإلعسف ن فففي األرو بعاففد هللا وشففرطه
كمف   ! تفي تافدر ففي سفبيلا  ختف ئص  اإلعسف ن  وكقوك تفهولك فه ال تعتبرهف  هفي الايمف  العليف  ال - سي ل هه  السورة

  تعتبره  المجتمع ي الج هلي      الملحدة أو المشرك     

الس ئدة في كجتمفى   ففإن هفها  هي -كم  هي في كي ان هللا  -تكون الايم  اإلعس عي    واألخالل  اإلعس عي     وحين
ري عيف   كسفلم       والافيم  اإلعسف عي    واألخفالل  . . اإلسفالكي المجتمفى تيفون كتحضفرا  كتقفدك       أو ب الصفطالا

 يف عم كمف  -غ كض  وال ك ئع  و وليسا كهل  قيمف   وأخالقف   كتميفرة ال تسفتقر علفض حف ل  كسسل   اإلعس عي    ليسا

يم     إعاف  ففي و ن وال تقيف إليفه الهين يريدون أن تشيعوا ال وضض في الموا ين   ففال يبقفض ه  لف  أصف  د بفا يرجفى
التي ي  را با  اون الحيفوان   وُتملفب  يفه هفها الج عفب  "اإلعس ن الايم واألخالل التي ت مي في اإلعس ن  خت ئص
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 . الحيفوان وليسا هي الايم واألخالل التي ت مي  يه الجواعفب المشفترك  بي فه ويفين . إعس ع    اله  تمي   ويجع  ك ه

التمييفى المسفتمرة التفي  عمليف  فياف  خف  ف صف  وح سفم ود بفا   ال تقبف وحفين توضفى المسفسل  هفها الوضفى يبفر   .
وأخر  صف   ي    وال أخفالل رأسفم لي  وأخفر  اشفتراكي    را ي  تح ولا   التطوريون  ! ع دئه ال تكون ه  ك أخالل

علففض برجوا يفف  ! ال تكفون ه فف ك أخففالل كفن صفف ى البيئف  وكففن كسفتو  الم يشفف     وأخفر     وال أخفالل صففعلوكي 
إعمف   . . وتقريرهف  هه  العواك  كستقل  في صف ى الافيم واألخفالل واالصفطالا علياف    وحتميف  ففي عشفستا  أن اعتب ر

المتحضر    وقيم وأخفالل حيواعيف     المجتمى تكون ه  ك فق   قيم وأخالل إعس عي    تتطل  عليا  المسلمون في
جتمفى المتملفا     أو ب الصفطالا اإلسفالكي تكفون ه ف ك في الم ال  و تتطل  عليا  -إخا ص  هها التعبير  -

  وقيم وأخالل رج ي  ج هلي  ! ; إسالكي  قيم وأخالل ري عي 

كجتمعف ي كتحضفرة   كامف   تكفون  المجتمع ي التي تسوا فيا  الايم واألخالل وال  عف ي الحيواعيف    ال تميفن أن إن
ال تمطفضء ففي قيف و كفد  التقفد  ففي اإلعسف ن  المايف و اتبلا كفن التقفد  التف  عي واالقتتف ا  والعلمفي ! إن هفه

  خاته  

بف لتمي  اإلعسف عي  عالقف  المجتمع ي الج هلي  الحديث  ي حسفر الم افو  األخالقفي بحيفث يتملفض عفن كف  كف  لفه وفي
وال حتففض العالقفف ي الج سففي   -الشففر ي   غيففر عففن الحيففوان   ف ففي هففه  المجتمعفف ي ال تعتبففر العالقفف ي الج سففي 

 -األخالقففي  ي حتففر فففي المعفف كالي الشمتففي  واالقتتفف ات  والسي سففي  " رخيلفف  أخالقيفف  ! إن الم اففو  - خة الشفف
 والكتفف   والتففح يون والروائيففون وكفف  أجافف ة التوجيففه واإلعففال  فففي هففه  -الدولفف  !  كتففلح  أحي عفف   فففي حففدوا

الحفرة ليسفا رخائف   الج سفي   إن االتتف اليالج هلي  تقولا  صريح  لل تي ي وال وج ي وال تي ن والشب ن المجتمع ي
  أخالقي  !

خفف  التقففد   ويمايفف و كفن وجافف  ال  ففر  اإلعسف عي      -هفه  المجتمعفف ي كجتمعفف ي كتمل ف  غيففر كتحضففرة  كثف 
اإلعسفففف ن كففففن شففففاواته    تحريففففر اإلعسفففف عي     وهففففي كففففهل  غيففففر إسففففالكي      ألن خفففف  اإلسففففال  هففففو خفففف 

  الحيواعي      ع ع ته لبا  علضاإلعس عي    وتم خت ئتهوت مي 

كفن العقيفدة  . . الج هليف  عمل  أن عمضي أكثر كن هها في وصفا المجتمعف ي البشفري  الح ضفرة   و غراقاف  ففي وال
المجملفف  تك ففي لتقريففر كالكفف   اإلشفف راي إلففض الملففق   وكففن التتففور إلففض أوضفف   الحيفف ة     وعحسففب أن هففه 

حايق  ك  تستادفه الدعوة اإلسالكي  اليو  وكف  تسفتادفه الفدع ة  ولتقرير  ضرة  الج هلي  في المجتمع ي البشري  الح
خاي المح ولف   إعاف  إعاف  اعفوة البشفري  كفن جديفد إلفض الفدخول ففي اإلسفال  عقيدة وخلقف   وع  كف       . . إلض اين هللا

ل كرة   و عفه خاي الموقفا الفه  اعوته أو  ك ا  التي ك ن يتتد  لا  رسول هللا ]   [ و عا  خاي ال قط  التي بدأ
  تم طبه  -سبح عه  - وق ه باها الكت   اله  أع ل إليه و وريه

  كت   أع ل إلي    فال تين في صدرك حرج ك ه   لت هر به وخكر  للم ك ين(   )
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  األكر ب تب   الحق 3الث عي  الدرو

بافها القفرآن أول كفرة  الممف طبين ه إلفض قوكفههفها التكليف  إلفض رسفوله   وجف -سفبح عه  -الوقا اله  وجفه هللا  وفي
األكفر ب تبفف   كف  أعف ل فففي هفها الكتفف     وال افي عففن  - و لفض كف  قففو  يفواجاام اإلسففال  ليمفرجام كفن الج هليفف  -

أن القضفي  ففي صفميما  هفي قضفي   االتبف        كفن يتبفى البشفر ففي حيف تام ?  خلف  اتب   األولي ء كن اون هللا  
  :تجتمع ن فام كسلمون   أ  يتبعون أكر غير  فام كشركون ? إعام  كوق  ن كمتل  ن ال هللا أكر يتبعون 

  اتبعوا ك  أع ل إلييم كن رييم   وال تتبعوا كن اوعه أولي ء   قليال ك  تهكرون( )

ريوييف    واالعتفراف لفه ب ل , ح هفي قضفي  هفها الفدين األس سفي      إعفه إكف  اتبف   لمف  أعف ل هللا فافو اإلسفال  هفه 
اون سفوا      و كف  اتبف   ل وليف ء كفن اوعفه فافو الشفرك    وعاياف  و فراا  ب لح كمي  التي تسكر فتط     ويتبى أكرهف 

  الم لت      وكي  والح كمي  ليسا خ لت  له سبح عه ?! ب لريويي  وهو رفض االعتراف ح

للبشفر كف ن  المطف   تف   أعف ل إليف (    وففيالمطف   للرسفول ]   [ كف ن الكتف   ك ف ال  إليفه بشمتفه   ك وففي
فسكف  الرسفول ]   [ ف لكتف   ك ف ل إليفه  . .(رييفم الكتف   كفهل  ك ف ال  إلفيام كفن ريافم   اتبعفوا كف  أعف ل إلفييم كفن

ك  ل إليام كفن ريافم لي ك فوا بفه ويتبعفو    وال يتبعفوا أكفر أحفد غيفر     ف لكت   لي كن به ولي هر ويهكر   وأك  البشر
كت بف     ويمتف ر   ريفه ففي كلتف  الحف لتين لالختتف   والتكفريم والتحضفيض واالستج شف    ف لفه  ي ف ل لفه إلسف  اوا  

  وأن تسخه األكر بقوة وال تستحسر     ; تشير لاها األكر   ويت ض  عليه باها المير   جدير بسن يتهكر وأن

  م في اآلخرةكش هد كن كت ر  الك  ر في الدعي  وهالكا 9 - 4الث لث  الدرو

تتففوراتا  وأفك رهفف    وقيمافف  :للج هليفف  المح ولفف  ضففمم      وهففي تع ففي التمييففر األس سففي الك كفف  الشفف ك  وألن
واجتم عا  واقتت اه    وروابطاف  بف ر   ويف لكون   وي ل ف و  , وأوض عا  وتق ليده    وع ما    ع ااتا وأخالقا    و 

     

األعتف   إتق ظف   شفديدا   ويفوق  و تمضي السي ل فيا  الضفم ئر هف ا  ع ي ف   و المح ول  ضمم  علض هها ال حو ألن
وأوضفف عا  رجفف   ويففدفعا  افعفف       وخلفف  بففسن  تتففوراتا  و ويففرج الجففبالي السفف ارة فففي الج هليفف    المسففتمرق  فففي

  في الدعي    وكت ئرهم كهل  في اآلخرة  الميهبين تعرو عليا  كت ر  الم برين كن

 
 
ف َوَكفم ِإعيف  ُك يف   َقف ُلواْ  َفَمف  َكف َن َاْعفَواُهْم ِإْخ َجف ءُهْم َبْسُسفَ   ِإالي َأن (4) َقف.ِئُلونَ  ن َقْرَيف   أَْهَلْكَ  َهف  َفَج ءَهف  َبْسُسفَ   َبَي تف   َأْو ُهفمْ كِ 

  (5َظ ِلِميَن  
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بسسف   إال أن ق لوا إعف  ك ف   ءهمجف  وكفم كفن قريف  أهلك  هف  فج ءهف  بسسف   بي تف  أو هفم قف ئلون   فمف  كف ن اعفواهم إخ)
فل قتن عليام بعلم   وك  ك ف  غف ئبين   والفو ن يوكئفه  . المرسلين ظ لمين     فل سسلن الهين أرس  إليام   ول سسلن

 ب.ت ت ف  فسولئ  هم الم لحون   وكن خ ا كوا ي فه فسولئف  الفهين خسفروا أع سفام بمف  كف عوا كوا ي ه الحق   فمن دقلا

  ت لمون(   

كف دراي كوحيفف      يجعلاف  كتف ر  المف برين خيفر كففهكر   وخيفر ك فهر     والقففرآن تستتفحب هفه  الحقف ئق   نإ
  وكط رل كوق     للقلو  البشري  الم فل   

وففي سف ع  القيلولف    حيفث  الليف  كثيرة تل  القر  التي أهلكا بسبب تكفهيبا    أهلكفا وهفي غف رة غ فلف    ففي إعا 
    ويستسلمون ل كن  تسترخي ال  و لل و 

  وكم كن قري  أهلك  ه    فج ءه  بسس   بي ت  أو هم ق ئلون( )

وأع فا وقعف    وأاعفض  ترويعف    البيف ي والقيلولف      سف ع  غفر ة واسفترخ ء وأكف ن ! واألخفه فيامف  أشفد . . وكلت همف 
  كهل  إلض التهكر والحهر والتوقي واالحتي   !

اعفو  يففدعوعا  إال  لافم لاف الء المفسخوخين ففي غففرتام إال االعتفراف ! ولفم تيفن كف  الفه  حفد  ? إعفه لففم تيفن دفم
  اإلقرار !

  فم  ك ن اعواهم إخ ج ءهم بسس   إال أن ق لوا إع  ك   ظ لمين(   )

إال هفه  الفدعو  !  إعف   يفدعوا يفدعي كف  شفيء إال االعتفراف واإلقفرار ! ولكف ام ففي كوقفا ال تملكفون أن واإلعسف ن
تيون أقتض المح ول   يه هفو االعتفراف ب لفهعب  اله  ن(     ي له كن كوقا كهه  رعيب كمي    خل ك   ظ لمي

  واإلقرار ب لشرك !

ف لشفرك هفو ال لفم  . . القفرآن ال لم اله  تع وعه ه   هو الشرك   فاها هو المدلول الم لب علض هفها التعبيفر ففي إن
  !? هو خلقه  وال لم هو الشرك   وه  أظلم كمن تشرك بريه و 

بففسو هللا أعاففم كفف عوا  تعفف ي ون  المشففاد كعففروو فففي الففدعي    وقففد أخففه هللا الميففهبين ببسسففه   ففف عترفوا وهففم ويي مفف 
وال اعتفراف   وال تيفا بفسو هللا عف ام عفد  وال  كعرفف  ظف لمين و وتكشفا لافم الحفق فعرففو    ولكفن حيفث ال تجفد 

  اعقطعا طريقا  بحلول العها      قد والتوي  توي    فإن ال د  قد ف ي كوعد   

إلفض سف ح  اآلخفرة   بفال  ففور  المشفاد هيفها كعروضف   ففي الفدعي  إخا السفي ل ي تقف    وي قف  كعفه السف كعين كفن بي مف 
تتمطفض ال كف ن والميف ن   وتتف  الفدعي  بف آلخرة  وال قلف  توقا وال ف ص    ف لشفري  المعفروو كوصفول المشف هد  

  و خا الموقا ه  ك في لمح  خ ط    ; اآلخرة بعها   وتلحق عها  الدعي  
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والفو ن يوكئفه الحفق   فمفن  . غف ئبين فل سسلن الهين أرس  إليام ول سسلن المرسلين   فل قتن عليام بعلم   وك  ك  )
    فسولئ  الهين خسروا أع سام بم  ك عوا ب.ت ت   ت لمون(  كوا ي ه دقلا كوا ي ه فسولئ  هم الم لحون   وكن خ ا

األرو كلاف  تطفو   ففي التعبيفر علفض هفها ال حفو المتفور المفوحي   خ صفي  كفن خفوا  القفرآن     إن الرحلف  إن
  ب لمت   ! البدء في لمح    وفي سطر كن كت     لتلتحم الدعي  ب آلخرة و ويتت 

فإعفه ال تيت فض  ,  اءوالجف وقفا هف الء الفهين تعرضفوا لبفسو هللا ففي هفه  األرو وق فتام ه ف ك للسف ال والحسف   ففإخا
  إع  ك   ظ لمين(   ) ب عترافام خاك حين واجاوا بسو هللا اله  أخههم وهم غ رون 

 
 

ني  (6اليِهيَن ُأْرِسَ  ِإَلْيِاْم َوَلَ ْسَسَلني اْلُمْرَسِليَن   َفَلَ ْسَسَلني  اْلَحفق  َفَمفن  ْوَكِئفه  يَ  ( َواْلَوْ نُ 7َعَلْيِام ِبِعْلم  َوَك  ُك ي  َغ.ِئِبيَن   َفَلَ ُقتي
فْا َكَواِ يُ فُه َفُسْوَلففِئَ  اليفِهيَن َخِسفُرواْ  (8) اْلُمْ ِلُحفونَ  َدُقَلفْا َكَواِ يُ فُه َفُسْوَلففِئَ  ُهفمُ  ِبَمف  َكف ُعوْا ِب.َت ِتَ ف  ِتْ ِلُمفوَن  َأعُ َسفُام َوَكفْن َخ ي

 9)  

  خل  اليو  المشاوا الس ال الجديد   والتشاير بام علض الم  الح شد في  ولك ه

  .(غ ئبين وك  ك   -فل سسلن الهين أرس  إليام   ول سسلن المرسلين   فل قتن عليام بعلم )

كلاف  علفض المف  الح شفد  القتف  الس ال الدقيق الوافي   تشم  المرس  إليام ويشم  المرسلين     وتعرو  يفه فاو
 يعترفففون   ويسففسل الرسفف   يجيبففون   دففم تقففص  الرسفف  همو وت تفف   يففه الم  تفف  والففدق ئق !     تسففسل الففهين جفف ء

بعلفم فقفد كف ن ح ضفرا  كف  شفيء    -سفبح عه  -وعسفو  ! تقتفه علفيام  هللا علفيام العلفيم المبيفر كف  شفيء أحتف  
  غ ئب   عن شيء     وهي لمس  عميق  التسدير والتهكير والتحهير ! - سبح عه -وك  ك ن 

  والو ن يوكئه الحق(   )

بتفح  األحيف   والمفوا ين    يفههب  كج ل ه   للمم لط  في الو ن و وال التلبي  ففي الحيفم و وال الجفدل الفه ال إعه
   

  فمن دقلا كوا ي ه فسولئ  هم الم لحون(   )

ال جف ة كفن ال ف ر   والعفواة  بعفد دقلفا ففي كيف ان هللا الفه  يف ن بف لحق   وج اىهف  إخن هفو ال فالا     وأ  ففالا فقفد
  الطوي  ? المط ف      في عا ت  الرحل  المديدة   وفي خت  إلض الج

  وكن خ ا كوا ي ه فسولئ  الهين خسروا أع سام بم  ك عوا ب.ت ت   ت لمون(   )
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إن المفرء ليحف ول أن  ? بعفد خ ا في كي ان هللا اله  ال ت لم وال تمطئ   وقفد خسفروا أع سفام   فمف خا تيسفبون  فقد
  اي ع سه فم  اله  يبقض له ?تجمى ل  سه   فإخا خسر خ

تطلفق ففي التعبيفر القرآعفي  - أسفل    كمف  -خسفروا أع سفام بي فرهم ب.تف ي هللا   بمف  كف عوا ب.ت ت ف  ت لمفون(وال لم  لقفد
  ويراا به الشرك أو الك ر   إن الشرك ل لم ع يم( 

إسفالكي  ففي تف ريب ال كفر  غيفر يف كمف  اخف   يفه المتجف الون بعقل -عدخ  ه   ففي طبيعف  الفو ن وحايقف  الميف ان  وال
والمثيف    كفه كف ن هللا سفبح عه لفي  كمثلفه شفيء  الشفبي   اإلسالكي  !         فكيفي ي أفع ل هللا كلا  خ رجف  عفن

إلياف  السفي ل     كفن أن الحسف   يوكئفه بف لحق   وأعفه ال ت لفم أحفد كثقف ل  تقتفد     وحسفب   تقريفر الحايقف  التفي
  بم  وال تم   وال تضيى  عمال  ال ي وأن خرة  

  لقط ي كن قت  آا  25 - 10الث عي   الوحدة

 
 
  (10َتْشُيُروَن   كي  َككي ي ُكْم ِفي اأَلْرِو َوَجَعْلَ   َلُكْم ِفيَا  َكَع ِتَف َقِليال   َوَلَقدْ 

  تجاي  األرو لحي ة اإلعس ن 10األول  الدرو

كحايق  كطلقف    وخلف  قبف   , عن تميين هللا للج   البشر  في األروه   تبدأ الرحل  الكبر      تبدأ بتمايد  كن
  أن تبدأ قت  البشري  ت تيال   

  ولقد كي  كم في األرو   وجعل   لكم فيا  كع تف   قليال  ك  تشيرون( )

األرو هفه   أوا  خف لق األرو وخف لق ال ف و   هفو الفه  كيفن لافها الجف   البشفر  ففي األرو   هفو الفه  إن
بمف  فياف  كفن أسفب   الفر ل والمعف تف  , وتعولفه ت ئص والموافق ي الكثيرة التي تسم  بحي ة هها الجف   وتقوتفهالم
     

واورتاف  حفول الشفم     , والقمفر اله  جعلا  كقرا  ص لح   ل شسته بجوه  وتركيبا  وحجماف  ويعفده  عفن الشفم  هو
التي تسم  بحي ة هها الج   علياف    وهفو الفه   موافق يال وكيلا  علض كحوره    وسرع  اورتا      إلض آخر هه 

وكفن القففو  والط قفف ي كف  تسففم  ب شفسة هففها الجفف   وحي تفه   وي مففو هففه   واألر ال أوا  هفه  األرو كففن األقفواي
 ; واسفتمداكا  كع      وهو اله  جع  هها الج   سيد كملوقف ي هفه  األرو   قف ارا  علفض تطويعاف  ورقيا  الحي ة

  في ح جته     وتسميره  عه هللا كن خت ئص واستعداااي للتعرف إلض بعض عواكي  هها الكون بم  أوا
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أن  تقافر الطبيعف    كمف   القفوة تميين هللا لإلعس ن في األرو باها وخل    ك  استط   هها المملول الض ي  ولوال
  واجا  القو  الكوعي  الا ئل  الس حق  !ق ارا  علض ك الهاتي  تعبر أه  الج هلي  قدتم   وحديث   ! وال ك ن بقوته

هفي التفي تتفور الكفون  . . الحديثف  التتوراي الج هلي  اإلغرياي  والروك عي  هي التي تطبفى تتفوراي الج هليف  إن
 -  لقو  وتتفور اإلعسف ن ففي كعركف  كفى هفهه ; وحركتفه عفدوا  لإلعسف ن و وتتفور القفو  الكوعيف  كضف اة لوجفوا 

 إلض ال واكي  الكوعي    وك  تسمير لا   قارا  للطبيع    في المعرك  بي ا  ويفين تعرف  وتتور ك -بجاد  وحد  

  اإلعس عي ! الج  

  تتوراي سمي     فول أعا  تتوراي خبيث  ! إعا 

وراءهف  إرااة كفدبرة  ولفي  ك عفا ال فواكي  الكوعيف  كضف اة لإلعسف ن   عفدوة لفه   تتفريص بفه   وتعف ك  اتج هفه   لو
كي  ي شفس ففي كفون كعف ا بفال إرااة وراء  ?  ? ي شس ك  عشس هها اإلعس ن أصال  ! و ال فكي  ك ن -عمون كم  ي   -

أعفه وجفد ! و ال فكيف  تمضفي والقفو  الكوعيف  الا ئلف  تعف ك  اتج هفه  ففرو ولم  استط   المضفي ففي الحيف ة علفض
  التي تترف ع سا  وال سلط ن وراء سلط عا  ? - ب عمام -? وهي 

إن هللا  . . كت  سفق تفور اإلسفالكي وحفد  هفو الفه  تمضفي وراء هفه  الج ئيف ي ليريطاف  كلاف  بسصف  شف ك الت إن
أن تجعف  طبيعف  هفها الكفون بحيفث  وحيمتفه هو اله  خلق الكون   وهو اله  خلق اإلعس ن   وقد اقتضا كشفيئته

عرف إلففض بعففض عففواكي  الكففون كفف  تسففم  لففه بفف لت االسففتعداااي تسففم  ب شففسة هففها اإلعسفف ن   وأوا  اإلعسفف ن كففن
الملحوظ هو الجدير بت ع  هللا اله  أحسن ك  شيء خلقفه   ولفم تجعف   الت  سق واستمداكا  في ح جته     وهها

  كتع ات  كتدابرة ! كتع كس  خالئقه

ت فيف كطمفئن  . . كفدبرة ظ  هها التتور ت يف  اإلعس ن  ففي كفون كفسعوو صفديق و وففي رع تف  قفوة حييمف  وفي
األرو ففي اطمئ ف ن الوادفق بسعفه كعف ن  علفض  ففي ب   كستروا ال      د با المطو   ي اض ب لمالفف  عفن هللاالقل

ويشفير هللا كلمف  اهتفد  إلفض سفر كفن أسفرار الوجفوا و وكلمف   ; والتفداق  المالف  و ويتع ك  كفى الكفون بفروا المفواة
  . قدرا  جديدا  كن الرقي والراح  والمت   قواعي ه التي تعي ه في خالفته و وتيسر له كن تعرف إلض ق عون 

العي    هفو تشفجعه  علض هها التتور ال تي ه عن الحرك  الستطال  أسرار الوجوا والتعرف إلض عواكيسه     إن
عليففه بسسففرار    وال تم ففى ع ففه كففدا   يبمفف  ويمفف  قلبففه دقفف  وطمسعي فف      إعففه يتحففرك فففي كواجافف  كففون صففديق ال

  اتج ه ته ويسحق أحالكه وآك له ! ويع ك  كواجا  كون عدو يتريص به وعوعه     ولي  في

بف  الوجفوا الجمف عي  - كسسف ة  الوجواتف    الكبفر  هفي هفها التتفور ال كفد المبيفث     تتفور الوجفوا الكفوعي إن
جففوا بثقلففه السفف حق إلففض سففحق هففها الو  كتجافف    كع كسفف   فففي طبيعتففه للوجففوا ال ففرا  اإلعسفف عي   -للبشففري  خاتافف  

كففن االعفف واء واالعكمفف   والعدكيفف  ! أو ي شففضء ح لفف  كففن  ح لفف  اإلعسفف عي ! إعففه تتففور بفف ئ  ال بففد أن ي شففضء
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ففي  والشفروا وفي كلت  الح لتين ال تيون إال القلق المض ي ! والب و ال  سي والعقلفي   ! وال رات  االستات ر والتمرا
   التيه تيه التمرا   أو تيه العد      وهم  سواء   

بيف  كهامبفه  -كلفه  األوريفي ليسفا كسسف ة  الوجواتف    وحفده  كفن كفهاهب ال كفر األوريفي   إعاف  كسسف ة ال كفر وهفي
المسسفف ة التفي تضففى اإلسفال  حففدا  لاف  بعقيدتففه  . وييئ تاف  بف  كسسفف ة الج هليف  كلافف  ففي جميففى أ ك عاف  -واتج ه تفه 

  ح   لاها الوجوا   وك  وراء  كن قوة كدبرة  البشر  تتورا  صحي اإلاراك الش كل    التي ت شضء في

وكي فه فياف    وجعف  لفه  , األرو اإلعس ن  هو ابن هه  األرو و وهو ابن هها الكون   لقد أعشس  هللا كفن هفه " إن
وجعفف  عواكيسففا  كوافقفف  لوجففوا هففها اإلعسفف ن    ; ك  تيحافف  فيافف  أر اقفف  وكعفف تف   ويسففر لففه المعرففف  التففي تسففلمه

وتيسفر حي تفه     ولكفن ال ف و قلفيال  كف  تشفيرون     خلف  أعافم ففي  - بتفيرة حفين يتعفرف إلياف  علفض -تسف عد  
الشفير   وأعفض لافم الوفف ء  كفن يوففوا ععمف  هللا علفيام حقاف  سنوحتض الهين تعلمون ال تملكوعف . . تعلمون  ج هليتام ال

  باهين االعتب رين قوله تع لض عليام  ي طبق ? لوال أن هللا تقب  ك ام ك  تطيقون وه الء وه الء

  قليال  ك  تشيرون( )

  رفض إبلي  السجوا والحيم عليه ب لطرا 18 - 11الث عي  الدرو

كايفب   ففي رحف   المف   احت ف ل خلف  تبفدأ قتف  البشفري  بسحفدادا  المثيفرة     تبفدأ بفإعالن كفيالا اإلعسف ن ففي بعفد
وففي  كفرتام  -الح ف وة والتكفريم   وتحتشفد لفه المالئكف   ففي و  يف اةاألعلفض     تعل فه الملف  الع يف  الجليف  الع فيم 

السفم واي واألرو و وكف  خلفق هللا كفن شفيء     إعفه أكفر ه ئف  وحفد  ع فيم  وتشفاد  -و ن لم تيفن كف ام إبلفي  
  الوجوا  هها في ت ريب

تيفن كفن السف جدين   ق ل كف   لفم ولقد خلق  كم   دفم صفورع كم   دفم قل ف  للمالئك  اسفجدوا آلا    فسفجدوا إال إبلفي )
وخلقتفه كفن طفين   ق ل فف مب  ك اف  فمف  تيفون لف   عف ر ك ع  أال تسجد إخ أكرت  ? ق ل أع  خير ك ه   خلقت ي كن

قف ل أع رعي إلفض يفو  يبعثفون   ق ل إعف  كفن الم  فرين   ق ل  بمف   . التف غرين أن تتكبفر فياف    فف خرج إعف  كفن
وال  شفم ئلام سفتايم   دفم آلتيف ام كفن بفين أيفديام وكفن خل افم   وعفن أتمف عام وعفنلافم صفراط  الم ألقعفدن أغويت ي

  جا م ك كم أجمعين(    ألك ن تجد أكثرهم ش كرين   ق ل اخرج ك ا  كهىوك   كدحورا    لمن تبع  ك ام

تفف  هففه  الق كشفف هد هففو المشففاد األول     وهففو كشفاد كثيففر     وكشففاد خطيففر     وعحففن عف در اسففتعراو هفها
  استعراضا      كن ابتداء و وعرجضء التعليق عليا    واستلا   إتح ءاتا  إلض أن ع رغ

  2تين كن الس جدين( لم ولقد خلق  كم   دم صورع كم   دم قل   للمالئك  اسجدوا آلا    فسجدوا إال إبلي )
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وهمف  كرتبتف ن ففي  . . تف ئصالملفق قفد تيفون كع    اإلعشف ء   والتتفوير قفد تيفون كع    إعطف ء التفورة والم إن
للترقفي المع ففو    والتتففوير أرقففض كرتبفف  كففن  ولكفن ال شفسة ال كرحلتفف ن     فإن دم(قففد ال تكففون للترتيففب ال ك في  

 -بمع فض إعطف ء التفورة اإلعسف عي  والمتف ئص  -ولكفن التتفوير  ; الم كف  كجفرا الوجفوا   فف لوجوا تيفون للمف اة
 ختف ئص   فكسعفه ق ل إع ف  لفم عمف حيم كجفرا الوجفوا ولكفن جعل ف   وجفواا  خاارج ي الوجفوا  كن تيون ارج  أرقض

  راقي    وخل  كقوله تع لض   اله  أعطض ك  شيء خلقه دم هد ( 

بفين الملففق   ك يف  كف ن شفيء أعطفي خت ئتفه ووظ ئ فه وُهفد  إلفض أاائاف  ع فد خلقفه   ولفم تكفن ه ف ك فتفرة ففإن
كف ن كع ض َهد ( هفدا  إلفض ريفه   فإعفه  إخا أاائاف    والمع فض ال تمتلفا و عط ء المت ئص والوظ ئا والادات  إلفض
خت ئتفه اإلعسف عي  ع فد خلقفه     ودفم(    للترقفي ففي الرتبف   وأعطي ُهد  إلض ريه ع د خلقه   وكهل  آا  صور

  كم  عرج    . ال كن   ال للتراخي في

البشفر    تفرج  أن  الجف   السفال    وففي عشفسةففي خلفق آا  عليفه  عيف أتف  حف ل ففإن كجمفو  ال تفو  القرآ وعلفض
لملقفه   وأن الترقفي ففي تف ريب اإلعسف ن  كتف حب    إعطف ء هفها الكف ئن خت ئتفه اإلعسف عي  ووظ ئ فه المسفتقل    كف ن

وتدريبا  واكتسف با  المبفرة الع ليف    ولفم تيفن ترقيف   ففي  وجفوا  اإلعسف ن  وعموه  ك ن ترقي   في برو  هه  المت ئص
  األعوا  حتض اعتاا إلض اإلعس ن   كم  تقول الداروي ي    ورتط   كن

 -علياف  ع ريف  ال شفوء واالرتقف ء  تعتمفد بداللف  الح ريف ي التفي -أطوار كترقي  كن الحيوان تتبى ترتيب    ك ي    ووجوا
  أعم ر التمور خاته في طبق ي األرو لي  تقدير هو كجرا ع ري   ظ ي    وليسا  تقي ي    ألن

 
 
ْرَع ُكْم ُدمي ُقْلَ   ِلْلَمآلِئَك ِ  َوَلَقدْ  َن السي ِجِدينَ  اْسُجُدواْ  َخَلْقَ  ُكْم ُدمي َصوي   (11) آلَاَ  َفَسَجُدوْا ِإالي ِإْبِليَ  َلْم َتُكن كِ 

ففروو أخفر  تعفدلا  أو  ظافور ظ ف   ! كجفرا ففرو كتقفدير أعمف ر ال جفو  كفن إشفع عا    ولفي  كف  تم فى كفن إال
    !تميره

أعفوا   كفن الحيفوان ففي " لفي  ه ف ك كف  تم فى كفن وجفوا -علفض ففرو العلفم اليقي في بسعمف ر التفمور  -أعفه  علفض
وكفد  كف  تسفم  بفه كفن وجفوا أعفوا   , األرو أ ك ن كتوالي  بعضا  أرقفض كفن بعفض و ب عف  ال فروف السف ئدة ففي

ل روف السف ئدة بحيفث ال تسفم  لاف  ب لحيف ة   بعضا  حين تتمير ا اعقراو تالئم هه  ال روف الس ئدة حي تا    دم
 تثبفا تحفتم  أن تيفون بعضفا   كتطفورا   كفن بعفض     وح ريف ي اارون وكف  بعفده  ال تسفتطيى أن" ولكفن هفها ال

عضفوي  كفن ال فو  الفه   تطفورا أن هها ال فو  تطفور -في تقين كقطو  به  -أكثر كن هها     ال تستطيى أن تثبا 
ولك اف  فقف  تثبفا أن ه ف ك عوعف   أرقفض  -يوجفد فياف   التفي وففق شفا اة الطبقف  التفمري  - يف  قبله كن ال  حي  ال ك

وهها تمين تعليله كم  قل       بفسن ال فروف السف ئدة ففي األرو ك عفا تسفم  بوجفوا  . كن ال و  اله  قبله  ك ي    
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ع ئشف   كفن  كف ن قفراو ال فو  الفه فلم  تميري ص ري ص لح  ل شسة عفو  آخفر ف شفس   وكسف عدة علفض اع . ال و  هها
  قب  في ال روف األخر  ف عقرو  

تسفم  ب لحيف ة وال مفو  األرو تكون عشسة ال و  اإلعس عي عشسة كستقل    ففي الف كن الفه  علفم هللا أن ظفروف وع دئه
  في عشسة البشري    القرآعي  والترقي لاها ال و    وهها ك  ترجحه كجموع  ال تو 

الففه  اضففطر الففداروي يون  الت ففرا كففن ال  حيفف  البيولوجيفف  وال سففيولوجي  والعقليفف  والروحيفف    هففها اإلعسفف ن " وت ففرا
اليف  كفرج  علفض ت فرا ال شفسة اإلعسف عي    وعفد  تفداخلا   , لالعتفراف بفه -وففيام الملحفدون بف ر كليف   -المحددون 

  ! عضو   كى األعوا  األخر  في تطور

  ح ف  كن الم  األعلض  ح   ته العلي  الجليل  كيالا هها الك ئن اإلعس عي و فيأت  ح ل لقد أعلن هللا بها علض

  دم قل   للمالئك  اسجدوا آلا    فسجدوا   إال إبلي  لم تين كن الس جدين(   )

وقففد  -هللا كفن أكفرهم  أعبسعف  خلفق آخففر كفن خلفق هللا لافم خت ئتففام ووظف ئ ام و ال ععلفم عفف ام إال كف  والمالئكف 
وكفهل  إبلفي  فافو خلفق غيفر المالئكف    لقولفه  - ال فالل   ك  علم   هللا كن أكرهم في كوضى س بق كفن هفه أجمل 

عفن أكفر ريفه     والجفن خلفق غيفر المالئكف    ال ععلفم ع فه كفهل  إال كف   ف سفق تعف لض  إال إبلفي  كف ن كفن الجفن
ففي هفه   وسفيستي -وضفى كفن هفها الجف ء أتضف   وقفد أجمل ف  كف  أعبسعف  هللا بفه كفن أكفرهم ففي ك -أكفر   كفن عبسعف  هللا

أكفر ب لسفجوا آلا  ففي  كفرة المالئكف   قفد السورة أن إبلي  خلق كن ع ر   فاو كن غيفر المالئكف  قطعف     و ن كف ن
  كيالا هها الك ئن ال ريد     , الجلي    في خل  الح   الع يم اله  أعلن  يه المل 

كطيعفين ك  فهين ألكفر هللا    سفجدوا فقفد -هللا ك  أكرهم وي علون ك  ي كرون وهم الهين ال تعتون  -المالئك   فسك 
وأل  تتفور وأل  ت كيفر     هففه  طبيعفتام   وهففه   سفبب ال يتفرااون وال تسفتكبرون وال ت كففرون ففي كعتفي  أل 

 عف  المطلقف  تتمثف  كراكف  هفها الكف ئن اإلعسف عي علفض هللا   كمف  تتمثف  الط ه ف  خت ئتفام وهه  وظي فتام     و لفض
  المسمض ب لمالئك  كن  ب ا هللا   الملق في خل 

  صدر    وك  التتور في وعت     وس علم ك  اله  ح ك -سبح عه  -إبلي  فقد اكت ى عن ت  يه أكر هللا  وأك 

 
 
ْ فهُ  َق لَ   ( َقف َل َفف ْمِبْ  ِكْ َاف  َفَمف 12 ر  َوَخَلْقتَفُه ِكفن ِطفين   ِكفن عيف َخَلْقَتِ في َكف  َكَ َعفَ  َأالي َتْسفُجَد ِإْخ َأَكْرتُفَ  َقف َل َأَعفْ  َخْيفر  كِ 

فف ِغِريَن   َتُكففونُ  ( َقفف َل ِإعيففَ  ِكففَن 14َأعِ ْرِعففي ِإَلففض َيففْوِ  ُيْبَعثُففوَن   َقفف لَ  (13َلففَ  َأن َتَتَكبيففَر ِفيَافف  َففف ْخُرْج ِإعيففَ  ِكففَن التي
  (15) الُم َ ِرينَ 
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وأكفر الوجفوا كلفه و ال تشف  ففي  أكفر  يه   وهو تعرف أعه ريه وخ لقفه   وك لف سيطر عليه فم عه كن ط ع  ر  اله 
  شيء كن هها كله !

وعمفوخج العتفي ن  . العميفق عجفد ففي المشفاد دالدف  عمف خج كفن خلفق هللا عمفوخج الط عف  المطلقف  والتسفليم وكفهل 
خت ئتفا  وصف  تا  الم اوجف   يمف  وسف علم  . البشفري  المطلفق واالسفتكب ر المقيفا     وطبيعف  د لثف  هفي الطبيعف 

ح   وقفد اعتافض اورهف  ففي هفها الموقفا بافها التسفليم المطلفق   وأكف   خ لتف  سفيجيء   فسكف  الطبيعف  األولفض فافي
  فس عرف كي  تتجا ن   , األخري ن الطبيعت ن

  .(طين ق ل ك  ك ع  أال تسجد إخ أكرت  ? ق ل أع  خير ك ه   خلقت ي كن ع ر   وخلقته كن)

سبب وعلف  كفى وجفوا  كن جع  إبلي  له رأت  كى ال ص   وجع  ل  سه حق  في أن تحيم ع سه وفق ك  ير  هو لقد
الت كففر و وتتعففين الط عفف    ويتحففتم  ويبطفف  األكففر     وحففين يوجففد الفف ص القفف طى واألكففر الجفف    ي قطففى ال  ففر  

هللا هفو المف لق الم لف  الفرا ل المفدبر الفه  ال تقفى  ي قتفه أن تعلفم أن تيفن لم -لع ه هللا  -الت  يه     وهها إبلي  
  كن ع د ع سه  بم طق شيء إال بإخعه وقدر      ولك ه لم تطى األكر كم  صدر إليه ولم ي  ه      الوجوا في هها

  ق ل أع  خير ك ه خلقت ي كن ع ر وخلقته كن طين(   )

  الج اء الع ج  اله  تلق   لتو   فك ن

  فم  تيون ل  أن تتكبر فيا    ف خرج إع  كن الت غرين(   ق ل ف مب  ك ا  )

أكفر هللا و دفم تجعف  ل  سفه  يتلقفض علمفه بف ر لفم ي  عفه   واعتقف ا  بوجفوا  وصف  ته لفم ي  عفه     وكفهل  كف  كفن إن
هللا  ففي قضفي  قضفض هللا فياف  كفن قبف  و يفرا باف  قضف ء وح كمي  ع را  في هها األكر يترتب عليه قبوله أو رفضه و

 إخن كففى العلفم وكففى االعتقفف ا   ففإبلي  لففم تيففن ي قتفه العلففم و ولففم تيفن ي قتففه الك فر ففي هففه  القضففي      إعفه

  ! االعتق ا

  طرا كن الج     وطرا كن رحم  هللا   وحقا عليه اللع     وكتب عليه التم ر   لقد

اون أن ي فتقم   دفم  البف ئ  تسفلم لمتفير الشفرير الع يفد ال ي سفض أن آا  هفو سفبب الطفرا والمضفب و وال تس ولكفن
  لي ا  وظي ته وفق طبيع  الشر التي تمحضا  يه 

صفراط  المسفتايم   دففم  لافم قف ل أع رعي إلفض يفو  يبعثفون   ق ل إعف  كفن الم  فرين   ق ل  بمف  أغفويت ي ألقعفدن)
شفف كرين(    فاففو اإلصففرار وال تجفد أكثففرهم  , شففم ئلام آلتيف ام كففن بففين أيففديام وكففن خل افم   وعففن أتمفف عام وعففن

علفض المواتف      ويفهل  تتكشفا هفه  الطبيعف  عفن خت ئتفا  األولفض      المطلفق المطلق علض الشر   والتتفميم
  وال وقتي     إعم  هو الشر األصي  الع كد الق صد الع يد     ع رض    شر لي 
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  ش خت  حي   هو التتوير المشمص للمع عي العقلي  والحرك ي ال  سي    في كش هد دم

بفإرااة هللا وقفدر    ولقفد  إال   سفسل إبلفي  ريفه أن ي  فر  إلفض يفو  البعفث   وهفو تعلفم أن هفها الفه  تطلبفه ال تقفى لقفد
المعلو (كمفف  جفف ء فففي السففورة األخففر    وقففد وراي  الوقففا أج بففه هللا إلففض طلبففه فففي اإلع فف ر   ولكففن إلففض  يففو 

ال يفو  يبعثفون  -إال كفن شف ء هللا  -ق فياف  كفن ففي السفم واي واألرو تتفع التفي الروات ي أعه يو  ال  م  األولفض
     

  هللا له الموات  تقدير أعه سيرا علض -وقد حت  علض قض ء ب لبق ء الطوي   -تعلن إبلي  في تبج  خبيث  وه  

 
 
فن َبفْيِن َأْيفِديِاْم َوِكفْن َخْلِ ِافْم َوَعفنْ آل دُفمي  (16َ ِبَمف  َأْغفَوْيَتِ ي أَلْقُعفَدني َلُافْم ِصفَراَطَ  اْلُمْسفَتِايَم   َقف لَ  َوَعفن  َأْتَمف ِعِامْ  ِتَيف يُام كِ 

ْدُحورا  ليَمن َتِبَعَ  ِكْ ُاْم أَلْكف ني  َق لَ  (17َشَم.ِئِلِاْم َواَل َتِجُد َأْكَثَرُهْم َش ِكِريَن   ِكف ُكْم َأْجَمِعفيَن  َجَاف يمَ  اْخُرْج ِكْ َا  َكْهُىوك   كي
 18)  

والفه  بسفببه ك عفا كسسف ة إبلفي   , به   بسبب كعتيته وتبجحه و بفسن تمفو  خلف  المملفول الفه  كركفه هللا ع الا و 
  ع ه  القرآن ولع ه وطرا  ! ويجسم هها اإلغواء بقوله اله  حي  

  (   وعن شم ئلام أتم عام ألقعدن لام صراط  المستايم   دم آلتي ام كن بين أيديام وكن خل ام   وعن . . .)

والطريفق إلفض هللا ال  - ب جتيف    سفيقعد آلا  وخريتفه علفض صفرا  هللا المسفتايم   تتفد ع فه كف  كفن يافم كف ام إعفه
 -إخن طريق اإلتم ن والط عف ي المف ا  إلفض رضفض هللا  فاو تمين أن تيون حس     ف ر سبح عه ج  عن التحي   

 افم وعفن أتمف عام وعفن شفم ئلام(    للحيلولف  بيف ام ويفين كن بين أيديام وكن خل) و عه سيستي البشر كن ك  جا  
ففال  , إلغفوائام وهو كشاد حي ش خص كتحرك إلطب ل إبلي  علض البشر في كح ولته الدائب  . . والط ع  اإلتم ن

  تعرفون هللا وال تشيروعه   اللام إال القلي  اله  ت لا ويستجيب 

  وال تجد أكثرهم ش كرين(   )

السفبب ففي قلف  الشفير و  لبيف ن ير   ت سيق  كفى كف  سفبق ففي كطلفى السفورة   قلفيال  كف  تشفيرون(   خكر الش ويجيء
علض الطريق إليفه ! ليسفتيق  البشفر للعفدو الكف كن  وقعوا  وكشا الدافى الحايقي الم ي   كن حيلول  إبلي  اوعه  

  التي ال تجع  أكثرهم ش كرين !حهرهم حين تعرفون كن أين هه  اآلف   وليسخهوا اله  يدفعام عن الاد  و

تشفق طريقفه و بمف   البشفر   اقتضفا أن يتفرك الكف ئن -سفبح عه  -أجيفب إبلفي  إلفض كلتمسفه   ألن كشفيئ  هللا  لقفد
ويمف  أكفد  كفن التفهكير والتحفهير علفض  ; كفرج  ركفب ففي فطرتفه كفن اسفتعداا للميفر والشفر و ويمف  ومبفه كفن عقف 

كمف  اقتضفا أن يتلقفض الاداتف  والمواتف  و وأن تتفطر  ففي كي عفه  . الفدين بافهاأيفد  الرسف  و وكفن الضفب  والتقفويم 
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أو  اهتفد  ي تافي إلفض إحفد  ال اف يتين   فتحفق عليفه سف   هللا وتتحقفق كشفيئته بف البتالء   سفواء وأن الميفر والشفر و
  ض    فعلض س   هللا الج ري  وفق كشيئته الطليق    تحقق الاد  أو الضالل  

هففها األخيففر   كمفف   إتعفف ا  ففي -عليففه اللع فف   -إلبلففي   -سففبح عه  -ل ه فف  ال تتففرا بتفرخيص هللا السففي  ولكفن
ال كعقفب عليفه   طفرا  كفهكوك   كقافورا     طفراا   صفرا بإج بتفه ففي إع ف ر    إعمف  تسفيا ع فه   ويعلفن طفرا إبلفي 

  ويض  كعه  البشر و بع ا  بم ء جا م ك ه وكمن يتبعه كن

  هىوك   كدحورا    لمن تبع  ك ام ألك ن جا م ك كم أجمعين(   ق ل اخرج ك ا  ك)

هللا وقضف ئه   وااعف ء أن  ح كميف  يتبعه كن البشر قد يتبعفه ففي كعرفتفه بف ر واعتقف ا  بسلوهيتفه   دفم ففي رففض وكن
أعفه قفد يتبعفه  هفو ففي ت  يفهه  أو عفد  ت  يفهه      كمف  ك طقفه له الحق في إع اة ال  ر في أواكر هللا   وفي تحيفيم

  أصال       وهها وخل  كالهم  اتب   للشيط ن و ج اى  جا م كى الشيط ن ! هللا ليضله عن االهتداء إلض

تحايقف   لالبفتالء    االختيف ر إلبلفي  وقبيلفه فرصف  اإلغفواء   وجعف  آلا  وخريتفه فرصف  -سفبح عه  -جعف  هللا  لقفد
كت فراا  ففي خت ئتفه   ال هفو كلف  وال هفو شفيط ن  خلقف    علفه بفهاله  قضا كشيئته أن تسخه به هفها الكف ئن و وتج

  لي  هو اور المل  وال هو اور الشيط ن   ,   ألن له اورا آخر في هها الكون 

  عج ا الشيط ن في إغواء آا  وحواء والابو  علض األرو 25 - 19الث لث  الدرو

  هها المشاد   ليتلو  كشاد آخر في السي ل  وي تاي

فقف  ععفرف أن لفه  وجف   وه ف  إلفض آا  و وجفه     -بعد طرا إبلي  كن الج   هفه  الطفراة  -سبح عه  - هللا ي  ر
  الكريم ال تتحد  عن هها القرآن كن ج سه   العدر  كي  ج ءي   ف ل ص اله  كع   وأكث له في

 
 
فَجَرَة َفَتُكوَعف  ِكفَن ال يف ِلِميَن   َوالَ   آَاُ  اْسُيْن َأعَا َوَ ْوُجَ  اْلَج يفَ  َفُكفاَل ِكفْن َحْيفُث ِشفْئُتمَ  َوَي   َفَوْسفَوَو  (19َتْقَرَيف  َهففِهِ  الشي

ْيَط ُن ِلُيْبِدَ  َلُاَم  َك  ُووِرَ  َعْ ُاَم  ِكن فَجَرِة ِإالي  َسْوَءاِتِاَم  َلُاَم  الشي َتُكوَعف  َكَلَكفْيِن  َأن َوَق َل َك  َعَا ُكَم  َري ُكَم  َعْن َهفِهِ  الشي
  (20ْو َتُكوَع  ِكَن اْلَم ِلِديَن  أَ 

ال عملف  أن ععتمفد علياف     ب إلسفرائيلي ي بشفيء   وكف  الرواتف ي التفي جف ءي عفن خلقاف  كفن ضفلعه كشفوي  الميب
 وج   كن ج سه   فت را  وجفين اد فين و والسف   التفي ععلماف  عفن  له واله  تمين الج   به هو فحسب أن هللا خلق

 وكفن كف  شفيء خلق ف   وجفين لعلكفم تفهكرون(    فافي سف   ج ريف  وهفي ق عفدة ففي كف ):جيف ال و  ك  خلق هللا هي

بعفد خلفق آا    وأعفه تفم  طويال   هللا أصيل    و خا سرع  كى هه  الس   فإن ل   أن عرج  أن خلق حواء لم تميث خلق
  علض ع   الطريق  التي تم با  خلق آا     
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ترييتفه لامف  و عفدااهم   ولتبفدأ جه   ليعاد إليام  ريام  بسكر  ففي حي تامف  وأت  ح ل يتجه المط   إلض آا  و و  علض
كم  صرا بهل  ففي آتف  البقفرة   -المالف  في األرو  اور لدورهم  األس سي   اله  خلق هللا له هها الك ئن   وهو

  في األرو خلي  (    ج ع   و خ ق ل ري  للمالئك  إعي

  كن ال  لمين(    فتكوع    فكال كن حيث شئتم    وال تقري  هه  الشجرة  وي  آا  اسين أعا و وج  الج   )

كمف  يفرج  أن الح فر  . ح ره  القرآن عن تحديد  هه  الشجرة(  ألن تحديد ج سا  ال يريد شيئ   في حيم  ويسيا
  وال بففد كففن ووصفف هم  ب الكت فف   عففن المح ففور  , الحففالل ففي خاتففه هففو المقتففوا     لقففد أخن هللا لامفف  ب لمتفف  

ع د حد و وأن يدر  المركو  في طبعه كن اإلرااة التفي تضفب  باف  رغب تفه  تقا كح ور يتعلم ك ه هها الج   أن
هففي  فافه  باف  علفض هفه  الرغبف ي والشفاواي    ي ف  ح كمف   لاف  ال كحيوكف   باف  كف لحيوان   ويسفتعلي وشفاواته و

  اإلعس ن   " تحقق با   يه كع ضخ صي   االعس ن  التي ت ترل با  عن الحيوان   وي

  يبدأ إبلي  ي ا  اور  اله  تمحض له     واآلن

األعلفض ففي خلف  الح فف   المف  هفها الكف ئن المت فرا و الفه  كركفه هللا كفف  هفها التكفريم و والفه  أعلفن كفيالا  ففي إن
  كفن المف  األعلفض     إن إبلفي  كفن الج ف  وطفرا بسببه المايب و واله  أسجد له المالئك  فسجدوا و واله  أخرج

كف  لفم يلتفف    -لالتجف هين علفض السفواء   و يفه عقف  ضففعا كعي ف  تقف ا ك اف   كسفتعد هفها الكف ئن كف اوج الطبيعف  و
وكفن شفاواته  . . وكفن هفه  الف ق  تميفن إصف بته   ويميفن الفدخول إليفه     إن لفه شفاواي كعي ف  -فياف   هللا بفسكر

  تمين أن تق ا !

  هه  الشاواي  إبلي  يداعب وراا

عفن هفه  الشفجرة إال أن  رييمف  فوسوو لام  الشيط ن ليبفد  لامف  كف  وور  ع امف  كفن سفوآتام  و وق ل كف  عا كمف )
  لمن ال  صحين(    لكم  تكوع  كلكين   أو تكوع  كن الم لدين   وق سمام  إعي

أفع لفه   وكفها اتتف له  كيفيف ي دركالشيط ن ال عدر  عحن كي  تتم و ألع ف  ال عفدر  ك فه الشفيط ن حتفض عف ووسوس 
أن  -وحفد  المتفدر المعتمفد ع فدع  عفن هفها الميفب  وهفو بف لمبر التف ال -ب إلعس ن وكيفي  إغوائه   ولك    ععلفم 
و تحف ء ب رتكفف   المح فور يففتم ففي هيئفف  كفن الايئفف ي   وأن هففها  ; التففور إغفواء علففض الشفر تقففى ففي صففورة كفن

 ب إلتمف ن علفض عقف  الضفعا ال طريف  ففي اإلعسف ن   وأن هفها الضفعا تميفن إتقف ى تعتمدان  اإلغواء اإلتح ء وخل 

حي ئفه كفن تفسدير      الضف ي  والفهكر و حتفض كف  تيفون للشفيط ن سفلط ن علفض المف كن الفهاكر و وكف  تيفون لكيفد 
لامف  سفوآي  فاها ك ن هدفه     لقد ك عفا . . سوآتام  وهيها وسوو لام  الشيط ن ليبد  لام  ك  وور  ع ام  كن

وسف علم كفن السفي ل أعاف  سفوآي حسفي  جسفدت  تحتف ج إلفض تمطيف  ك اتف     - يري عاف    ولك ا  ك عا كفواراة ع امف  ال
  :العميق  ولك ه لم تيشا لام  هدفه بطبيع  الح ل ! إعم  ج ءهم  كن ع حي  رغ ئبام  - عوراتام  فكسعا 
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ف  ( َففَداليُهَم  ِبُمفُرور  21ِحيَن  ِإعِ في َلُكَمف  َلِمفَن ال ي ِصف َوَق َسفَمُاَم  فَجَرَة َبفَدْي َلُاَمف  َسفْوَءاُتُاَم  َوَطِ َقف  َتْمِتفَ  نِ  َفَلمي  َخاَقف  الشي

فْيَط.َن  َعفن ِكن َوَرِل اْلَج يِ  َوَع َااُهَم  َري ُاَم  َأَلفْم َأْعَاُكَمف  َعَلْيِاَم  فَجَرِة َوَأُقف  ليُكَمف  ِإني الشي ِبفين   َلُكَمف  َعفُدو  ِتْلُكَمف  الشي  (22) ك 

  (23َلَ ُكوَعني ِكَن اْلَم ِسِريَن   َوَتْرَحْمَ   َق اَل َرييَ   َظَلْمَ   َأعُ َسَ   َوِ ن ليْم َتْمِ ْر َلَ  

  . وق ل ك  عا كم  رييم  عن هه  الشجرة إال أن تكوع  كلكين أو تكوع  كن الم لدين( )

طففويال  كفف لملوا !  أجففال  ك فف      إعفه تحففب أن تيفون خ لففدا  ال تمففوي أو كعمفراااعففب رغ ئففب  اإلعسف ن  الك بفهل 
  ويحب أن تيون له كل  غير كحدا ب لعمر القتير المحدا    

علفض شفجرة الملفد  أالكمف  قراءة  كلكين(بيسفر الفال    وهفه  القفراءة تعضفده  الف ص اآلخفر ففي سفورة طفه  هف  وففي
والعمفر الم لفد وهمف  أقفو  شفاوتين ففي اإلعسف ن  الم لفد ة تيفون اإلغفراء ب لملف وكلف  ال يبلفض     وعلفض هفه  القفراء
خاتاف  إن هفي إال وسفيل  لتحقيفق شفاوة الملفوا ب الكتفداا ففي ال سف  جفيال   الج سفي  بحيفث تميفن أن تقف ل إن الشفاوة

الملفوا     ولكفن  كفى وعلض قراءة كلكين(ب ت  الال  تيون اإلغراء بف لمال  كفن قيفوا الجسفد ك لمالئكف  - جي  بعد
القرآعفي اآلخفر   وكفى اتجف   الكيفد الشفيط عي  الف ص أكثفر ات  قف   كفى -و ن لفم تكفن هفي المشفاورة  -القفراءة األولفض 

  وفق شاواي اإلعس ن األصيل   

 ن ع وسفام  وقوتفه و فقفد اسفتع ففي ك ن اللعين تعلم أن هللا قد عا هم  عن هه  الشجرة و وأن هفها ال افي لفه دقلفه ولم 
هفه  ال  حيف  و فحلفا لامف  بف ر إعفه لامف  ع صفف     كففن بتسكي امف  -إلفض ج عفب كدا بف  شفاواتام   -علفض  ع عتفه 

  وفي عتحه ص ال 

  وق سمام  إعي لكم  لمن ال  صحين(    !)

 أن يفدلام  علفض خيفر تميفن أعفه عفدوهم  الفه  ال -تحا تسدير الشاوة الدافع  والقسم الممفدر  -آا  و وجه  وعسي
وأعفه ال تيفون شفيء إال بقفدر كفن هللا   ففإخا  ! تعرف هف  ! وأن هللا أكرهمف  أكفرا  عليامف  ط عتفه سفواء عرفف  علتفه أ  لفم

  اله  ال يبلض فلن ي  ال  ! والمل  ك ن لم تقدر لام  الملوا

  هها كله   واعدفع  تستجيب ن لإلغراء ! عسي 

الج ف  و وع ااهمف  ريامف   ورل  آتام    وط قف  تمتف  ن عليامف  كفنفدالهم  بمرور   فلمف  خاقف  الشفجرة بفدي لامف  سفو )
  عدو كبين ?(    لكم  ألم أعايم  عن تلكم  الشجرة   وأق  لكم  إن الشيط ن
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إلفض كعتفيته   فسع لامف  إلفض  هللا تما المدع  وآتا دمرتا  المرة   لقد أع لام  الشيط ن باها المفرور كفن ط عف  لقد
  كرتب  اعي  

  بمرور(! فدالهم )

كفن ورل الج ف  ويشفبي عه  تجمع ن شعرا اآلن أن لام  سوآي   تكش ا لام  بعد أن ك عا كواراة ع ام    فراح  ولقد
كمف  يفوحي بسعاف  العفوراي الجسفدت  التفي  - سفوآتام  بعضفه ففي بعض تمت  ن(ويضفع ن هفها الفورل المشفب  علفض

  ب س ا في هه  ال طرة كن ص ى الج هلي  ! ويتكشا إال يتعر   تمج  اإلعس ن فطرة كن تعريا    وال

  . .(? كبين وع ااهم  ريام  ألم أعايم  عن تلكم  الشجرة   وأق  لكم  إن الشيط ن لكم  عدو)

ال ففداء وكيفف   كفف ن هفها العتفف   والتسعيففب كففن ريامفف  علففض المعتفي  وعلففض إغ فف ل ال تففيح      أكفف  كيفف  وسفمع 
كلاف  غيفب ال عفدر  ع فه إال  . إبلفي  كمف  خ طفب المالئكف    وكمف  خ طفبسمع     فاو كم  خ طبامف  أول كفرة   و 
  أعه وقى   وأن هللا ت ع  ك  تش ء  

ويمطفئ   إن  يفه ضفع     ي سفض ال فداء العلفو  يتكشفا الج عفب اآلخفر ففي طبيعف  هفها الكف ئن المت فرا     إعفه وأكف  
ولك فه يفدرك خطفس  و ويعفرف  لتفه و وي فد  ويطلفب  . . اائمف    يفدخ  ك فه الشفيط ن   إعفه ال يلتف   اائمف   وال تسفتايم

يثو  ويتو  و وال يل  ك لشيط ن في المعتي    وال تيون طلبه كن ريفه هفو العفون  إعه العون كن ريه والمم رة    
  ! المعتي  علض

 
 
( َقف َل ِفيَاف  َتْحَيفْوَن َوِفيَاف  َتُموتُفوَن 24ِإَلفض ِحفين    َوَكتَف     اْمِبُطفوْا َبْعُضفُيْم ِلفَبْعض  َعفُدو  َوَلُكفْم ِففي اأَلْرِو ُكْسفَتَقر   َقف لَ 
  (25) ُتْمَرُجونَ  َوِكْ َا 

  ق ال ري   ظلم   أع س     و ن لم تم ر ل   وترحم   ل كوعن كن الم سرين(   )

ر   والشفعور واالسفتم   , وال فد  ختيتف   اإلعسف ن  التفي تتفله بريفه   وت فت  لفه األبفوا  إليفه     االعتفراف   إعا 
ال حفول لفه وال قفوة إال بعفون هللا ورحمتفه     و ال كف ن  بسعفه ب لضعا   واالستع ع  به   وطلفب رحمتفه   كفى اليقفين

  كن الم سرين    

بافها  -واسفتعد  . وخاقاف  تكفون التجريف  األولفض قفد تمفا   وتكشفا ختف ئص اإلعسف ن الكبفر    وعرفاف  هفو وه ف 
ففي المعركف  التفي ال تافدأ أبفدا  كفى عفدو     وللفدخول لم اول  اختت صه في المالفف  و -الت بيه لمت ئته الك ك   
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وفياف  تموتفون    , تحيفون  ق ل امبطوا بعضيم لبعض عدو   ولكم ففي األرو كسفتقر وكتف   إلفض حفين   ق ل فياف )
  وك ا  تمرجون(   

كفن الميفب الفه  لفي   هفها هفي الج ف  ?     جميع      مبطوا إلض هه  األرو     ولكن أين ك عوا ? أيفن ومبطوا
وكف  كح ولف  لمعرفف  هفها الميفب بعفد اعقطف    . . ع دع  كفن عبفس ع فه إال كف  أخبرعف  بفه كفن ع فد  ك ف ت  الميفب وحفد 

تعتمد علفض كسلوفف ي البشفر اليفو  و علمام(ال  في هفو تفبج    فافها  كهل  الوحي هي كح ول  ف شل    وك  تكهيب
 الميفب حفين تحف ول المفوو ففي هفها الميفب بميفر أااة ع فد  وال وسفيل    ويتفبج  حفين ي  في لفهكج   العلم  يتج و 

  كن المعلوك ي ! كثيرا   كله   والميب كحي  به في ك  ج عب   والمجاول في  الم اة   التي هي كج له أكثر

وليعف ا  بعضفام  , بعضف    مبطوا جميع   إلض األرو     آا  و وجه   و بلفي  وقبيلفه   مبطفوا ليتف ر  بعضفام لقد
واألخر  ك اوج  االسفتعداا للميفر والشفر  , للشر بعض   و ولتدور المعرك  بين طبيعتين وخليقتين إحداهم  كمحض 

  . ش ء و وليتم االبتالء ويجر  قدر هللا بم 

تفب علفيام أن حفين   وك إلفض علفض آا  وخريتفه أن تسفتقروا ففي األرو و ويمي فوا فياف    ويسفتمتعوا بمف  فياف  وكتفب
ريافم فيفدخلام ج تفه أو عف ر    ففي عا تف  الرحلف  الكبفر   إلض تحيوا فيا  ويموتوا و دم تمرجوا ك ا  فيبعثوا     ليعواوا

     

  فيا  ك  تولض عدو    وي ا   الجول  األولض لتتبعا  جوالي وجوالي   ي تتر فيا  اإلعس ن ك  ع خ بريه   واعتاا

  علض الوحدة تعقيب

والعفوالم المحيطف  بفه    , فإعا  ليسا قت  ! إعمف  هفو عفرو لحايقف  اإلعسف ن لتعري فه بحايقف  طبيعتفه وعشفسته ويعد
الفه  تتف افه   والمتفير الفه  ي ت فر       واالبفتالء والقفدر الفه  تتفرف حي تفه   والمف ا  الفه  يرضف   هللا لفه  

  كقوك ي التتور اإلسالكي     " وكلا  حق ئق تش رك في تقرير

ختفف ئص " عففن أن علففم بافف  بقففدر كفف  تسففم  كفف ا  ال ففالل   وعبقففي ت تففيالتا  للبحففث المتمتففص وسفف ح ول
  التتور اإلسالكي وكقوك ته     

التواففق بفين طبيعف  الكفون  - قبف  كم  قل ف  كفن -الحايق  األولض التي عستلاما  كن قت  ال شسة اإلعس عي    هي  إن
واإلعسف ن و والفه  تجعف  هفه  ال شفسة قفدرا  كرسفوك   ال فلتف   بف لكون  إللافي المحفي وعشسة الك ئن اإلعس عي   والتقدير ا

  بي ام  هو الق عدة   التوافق ع رض    كم  تجع 

البشفري  التفميرة   ففإخا  بمق ييسفام ال تعرففون هللا سفبح عه   وال تقدروعفه حفق قفدر    تايسفون أقفدار  وأفع لفه والفهين
األرو   ووجفدوا هفه  األرو خرة صفميرة ك لابف ءة ففي  هفه  ي كملوقف   كفن كملوقف يع فروا فوجفدوا الكف ئن اإلعسف ع
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المعقفففول  ! أن تيفففون وراء عشفففسة هفففها اإلعسففف ن قتفففد و ففففول أن تيفففون لافففها " خضففم الكفففون   ق لوا إعفففه لفففي  كفففن
 الحي ة عشسةالكون ! و عم بعضام أن وجوا  ك ن فلت    وأن الكون كن حوله كع ا ل شسته و  ع    اإلعس ن شسن في

  ! التميرة جمل  !     و ن هي إال تمرص ي ك ش ه  قي و أقدار هللا وأفع له بمق يي  البشر

الكف ئن يفد  علياف  ! ألن  هفها لو ك ن اإلعس ن هو اله  له هها المل  الا ئ  ك  ع ي باه  األرو   وال بمثف  وحق   
الا ئف  و وال بتقفدير كف  شفيء  يفه وتفدبير    والت سفيق   المل اهتم   اإلعس ن ال يتسى للع  ت  بي  شيء في كث  هها

مفهللاهللا ! هوالفه  ال تعف   ع فه كثقف ل خرة ففي السفم واي وال  -سفبح عه  -أن هللا  غيفر بفين جميفى األشفي ء  يفه    
ك فه شفيء إال  يوجفد هوصف حب هفها الملف  الكبيفر الفه  التقفو  شفيء ك فه إال برع يتفه و كمف  أعفه لفم . األرو ففي
أن  -ولففو كف ن تسففميه علمفف  !  - باففوا   ته     إعمفف  آفف  هففها اإلعسف ن   حففين ي حففرف عفن هففد  هللا ويسفتق بمشفيئ

أقفدار  وأفع لفه بمقف يي  اإلعسف ن التفميرة ! دفم يتفبج   ويافي  علفض هفوا  ! -سفبح عه  -ي سفض أعفه هللا   ويتتفور  
  ! الحايق   يملي هوا  هها علض

  الكون الم كض  ":كت   في -لتتوراي البشري  الض ل  الكثيرة كمث  علض ا -سير جيم  جي    تقول

عفن طبيعف  الكفون  عكشفا عحف ول أن -تلف  الحبيبف  الركليف  المت  ميف  ففي التفمر  -وعحفن إخ عقفا علفض أرضف   "
ففي أول األكفر بمف  تشفبه الفهعر والالفى  عحف  اله  تحي  بموط    في ال ض ء وال كن   وعن المفرو كفن وجفوا   

ه ئل  ال تستطيى عقول ف  إاراك كفداه  ? وقفد كفري عليفه أحقف    أبع ا  ال تيون الكون كمي    كر ب     وهه    وكي 
 كميف  ويتض ءل إلفض ج عباف  تف ريب اإلعسف ن حتفض يبفدو وكسعفه لمف  البتفر ?     وهفو ? تتوره  طويل  ال تمين

الفه  ال ي يفد  المفوطن ال ضف ء   خلف  كرعفب لمف  عشفعر بفه كفن وحفدة كرهويف    وكف  ععلمفه كفن ضف.ل  كوط  ف  ففي
ولكفن أخفوف كف  ُتمف ف العف لم كفن  . . ! العف لم علض ج ء كن كليون ج ء كفن إحفد  حبيبف ي الركف ل التفي ففي بحف ر

حي ت ف    وكفسن عواط  ف  وكط كع ف  وأعم ل ف  وف وع ف  وأات ع ف  كلاف  غريبف   كثف  بحيف ة -كم  يلوا  -أجله أعه ال ُتع ض 
ففي  ال ضف ء وقفد تيفون كفن الحفق أن عقفول إن بي فه ويفين حيف ة كحي ت ف  عفداء قويف     خلف  بفسن . وخطتفه عفن ع  كفه

التي في ال ضف ء تبلفا كفن الحفرارة حفدا   الم اة أكثر أج ائه ب را إلض حد تتجمد  يه ك  أعوا  الحي ة     كم  أن أكثر
ا    ال ت  ف  تتفد  كف   يفه كفن أجفرا  فلكيف  إشع ع ي كمتل ف  األعفو  تهرعه تجع  الحي ة  يه كستحيل  و وأن ال ض ء

  كن هه  اإلشع ع ي كع ات   للحي ة أو كبيدا  لا    كثير و وقد تيون 

وقعفا  يفه   ففال  غلطف  هفها هفو الكفون الفه  ألقفا ب ف   يفه ال فروف   و خا لفم تيفن حقف   أن ظاورعف  حفد  بسفبب"
   أق  كن أن تيون عتيج  لم  تت  أن يوصا بحق أعه كت اف    

كفن قفوة كايم ف      دفم  وتفدبير بي   كن قب  أن افتراو عداء الكون ل شسة الحي ة كى افتراو عد  وجفوا تقفدير وقد
فضال علض أن تيفون عقف  عف لم ! و ال فكيف  أكيفن  ! ع ق  وجوا الحي ة بعد خل  فعال      أكور ال يتتوره  عق 

رة ! هف  الحيف ة أقفو  كفن الكفون بحيفث كى افتراو عد  وجو  لا  ظاور الحي ة في الكون المع ا  ا قوة كايم   كقفد 
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أقفو  كفن  - ي شفس قبف  أن -ورغفم عدائفه لاف  بطبيعف  تكوي فه ?! هف  هفها الكف ئن اإلعسف عي كفثال   !? أع فه ت افر رغفم
  !? راغم هها الكون الموجوا فعال   وكن دم طلى هيها في الكون   وأعا الكون 

فقف  كف  تتف  إليفه وسف ئلام  ل ف  ! ولفو أن هف الء  العلمف ء  تيت فون بفسن تقولفوا تتفوراي ال تسفتحق ع ف ء ال  فر إعاف 
 , سسف والميت في يايف    التفي ال تسفت د عل " التمرصف ي كفن وصفا الموجفوااي   اون أن يفدخلوا ففي أكثف ل هفه 

المسكوعف  إلفض   المعرفف ففي تعريف  ال ف و بف لكون كفن حفولام ! ولكف ام يتجف و ون اائفرة -ولفو ع قتف    - اورهفم ألاوا
  تيه ال روو وال  ون   بال الي  إال الاو  اإلعس عي التمير !

تقفول ع فه سفير جفيم   الفه  ع  فر إلفض هفها الكفون الا ئف  ففال عشفعر ب لفهعر والالفى -بحمفد هللا ويافدا   - وعحفن
ففي خلقفه و وعشفعر  ب لع مف  والجمف ل المتجليفين وعشفعر جي ف  ! إعمف  عشفعر ب لرمبف  واإلجفالل لبف ر ء هفها الكفون و

الفه  أعشفس  هللا وأعشفسع   يفه عفن تواففق وت سفيق     وتروع ف  ضفم كته  , التفديق ب لطمسعي ف  واألعف    لافها الكفون 
ري فف  وريففه هللا      فففإن اقتفه و ولك  فف  الع فف   وال عجفف     وال عشفعر ب لضففي     وال عتوقففى الاففالك     تروع فف  كمف 

وأقوات فف  وكع تشف   وكت ع فف      وعرجففو أن  أر اق فف  ودقفف  و وعتوقفى أن عجففد  يفهوعتع كف  كعففه ففي تسففر وكفواة وأعفف  
  :رينعكون كن الش ك

  ولقد كي  كم في األرو وجعل   لكم فيا  كع تف   قليال ك  تشيرون(   )

ضفم ك  العفوالم الحيف  و و  ففي الث عيف  المسفتلام  كفن قتف  ال شفسة اإلعسف عي  هي كراكف  هفها الكف ئن ال ريفد والحايقف 
فففي حففدوا  -وت ففو  العففوالم التففي يتع كفف  كعافف   ; اور  الم ففو  بففه و وسففع  اآلففف ل والمجفف الي التففي يتحففرك فيافف 

المفهاهب الحسفي  الوضف ي  الم اتف  التففي تافدر قيمتفه كع كف  أس سففي  كففى كمف  يت ف قض تم كفف    -عبوايتفه ح وحفد  
 يلحقفه اف  الحتميف    وكفى كفههب ال شفوء واالرتقف ء الفه تسف د األهميف  كلاف  للمف اة وتسديرات حيفث كف در ففي الكفون  

ال رويففد  الففه  تتففور   ال  سففي بعفف لم الحيففوان وال تيفف ا تح فف  خت ئتففه اإلعسفف عي  المتميفف ة و أو كففههب التحليفف 
ع سفه !     إال أن هففه  الكراكفف  لاففها الكفف ئن  الوحفف  غ رقف   فففي وحفف  الجفف   حتفض كفف  يتسفف كض إال عففن طريفق هففها

 إلا  (كمفف  تحفف ول فلسفف  ي عاففد الت ففوير أن تقففول   إعمفف  هففو الحففق واالعتففدال فففي)اإلعسفف ن ال تجعفف  كففنال ريففد   

  اإلسالكي السليم   التتور

أن عشفسته ك عفا  -عجف    وال -أُعلفن كفيالا هفها الكف ئن المت فرا   الفه  عفرج  كفن كجموعف  ال تفو  القرآعيف   لقفد
وأعلفن كفيالا  الجليف  الع فيم ففي هفها المف   . األعلفض ن شاوا  المف أعلن هها الميالا في ح   كوعي ك  -كستقل  

فففي سففورة البقففرة أعففه أعلففن كففهل  خالفتففه فففي األرو ك ففه خلقففه و وكفف ن  األخففر   وفففي الوجففوا كلففه     وفففي اآلتفف 
ة   أن هللا جعف  كتعفدا سفور له في الج   تمايدا  و عدااا  لاه  المالف    كم  تعلن اآلت ي القرآعي  ففي األول االبتالء

لفه كف  ففي السفم واي وكف  ففي األرو جميعف    وسفمر عوع   لفه ففي هفه  المالفف    -ال األرو وحده   -هها الكون 
  ك ه    
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أتف   كف ن حجفم  - يفه  هللا ت افر ضفم ك  الفدور الفه  أعطف   ب رئفه لفه   ففإن عمف رة كوكفب وسفي اته بمالفف  وكفهل 
  إعا  ألكر ع يم ! -هها الكوكب 

ولكفن ففي  , وحفده  يتض  كن القت  وكن كجموع  ال تفو  القرآعيف  أعفه كفهل  خلفق كت فرا ال ففي األرو ه وال
الملففق و لافف  وظفف ئا أخففر    كمفف  أعافف   كففن الكففون كلففه   ففف لعوالم األخففر  كففن كالئكفف  وجففن وكفف  التعلمففه إال هللا

هفه  ووظ ئ فه   يفدل علفض خلف   اإلعسف ن وحفد  بمت ئتفه وت فرا خلقفا كفن طبف ئى أخفر  ت  سفب هفه  الوظف ئا  
 علففض السفم واي واألرو والجبفف ل فففسبين أن تحمل اف  وأشفف قن ك اف    وحملافف  األك عفف  قفول هللا تع لض  إعفف  عرضف  

والجاف  ! إلفض  ال لفم إعفه كف ن ظلوكف   جافوال(    و خن فافو كت فرا ففي الكفون كلفه بمتف ئص     وك اف  , اإلعسف ن
 المقفدرةوالمقفدرة علفض العفدل والعلفم   بقدر  . الهاتيف  ا للمعرفف  المترقيف    واإلرااةج عفب االختيف ر ال سفبي واالسفتعدا

  فاها اال اواج خاته هو كي ته التي ت را    . . ! والجا  علض ال لم

إلفض أحجف    ب لايف و أولئف  يلمفي تلف  ال  فرة لإلعسف ن الق ئمف  علفض صفمر حجفم الكوكفب الفه  ت فيف عليفه و كف 
ففي  -واإلرااة الق بلف  لالسفتقالل  , للمعرفف  فف لحجم لفي  هفو كف  شفيء   وختيتف  العقف  الق بف الكفون الا ئلف    
ك  أولئ  ت ول في قيمته   الحجم اله  تايم عليفه سفير جفيم   . . الهاتي واالختي ر والترجي  -حدوا العبوات  ح 
  إلض قيم  اإلعس ن واور    ع رتام جي   وأكث له

تقتتفر علفض اور  ففي  ال عاف  القتف  وكجمفو  ال تفو  القرآعيف  علفض هفها الكف ئن اإلعسف عياألهميف  التفي تمل هفه 
اآلففف ل والمجفف الي التففي يتحففرك فيافف     بتسكفف  خالففف  األرو   باففه  المتفف ئص المت ففراة و ولكففن صففورتا  تكمفف 

  والعوالم التي يتع ك  كعا   

ففي المف  األعلفض وففي  كفيالا  الفه  أعشفس  بيفد    وأعلفنيتع كف  تعف كال  كب شفرا  كفى ريفه الجليف  سفبح عه ! هفو  إعفه
دفم خولفه خالفف  األرو بعفد  -الشفجرة المح فورة  إال -الوجفوا كلفه ب طقفه   وخولفه الج ف  تسكف  ك اف  حيفث تشف ء 

وهفو كف  عفرج  أعفه القفدرة علفض  -ففي آتف  البقفرة  وعلفم آا  األسفم ء كلاف ( كمف  -خل  بسكر  و وعلمه أسف و المعرفف  
ففي الجف    وتعميماف  واالسفم للمفدلول والمسفمض   وهفو الق عفدة التفي تقفو  علياف  إكيف ن تبف ال المعرفف  بف لل    الركف
االسفتعداااي الم صفف  التفي ت ففرا  وأواعفه وأوصف   وصففيته ففي الج فف  ويعفده    -كمف  قل فف  ففي سففورة البقفرة  -كلفه 

سفه الرحمف  أن تقيف  عثرتفه ويقبف  تويتفه     وكتفب علفض ع  ; بافدا   -ك فه  -ج سفه بمت ئتفه   وأرسف  لفه الرسف  
  المت را في الكون كله   الك ئن إلض آخر ععم  هللا علض هها

كمف  جعف  كف ام كفن يبلفا  , هفو يتع كف  كفى المف  األعلفض     أسفجد هللا لفه المالئكف    وجعف  كف ام ح  ف  عليفه دفم
يثبتفوعام ويبشفروعام   وعلفض المج هفدين ففي سفبي  هللا  اسفتق كوا الرسف  وحيفه   وأعف لام علفض الفهين ق لوا ري ف  هللا دفم

 وسلطام علفض الفهين ك فروا تقتلفوعام ويسفتلون أرواحافم كف ام ففي تسعيفب وتعفهيب     , كهل  ي تروعام ويبشروعام

  آخر ك  بين المالئك  واإلعس ن كن تع ك    في الدعي  وفي اآلخرة كهل    إلض
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بي فه ويفين الشفيط ن  األولفض   وقد شفادع  ك فه لح ف ي تشفميص المعركف  كى الجن ص لحيام وشي طي ام   ويتع ك 
صف لحي الجفن كفهكور ففي عتفو  قرآعيف  أخفر   كى   وهي كعرك  كمتدة إلض يو  الوقا المعلو    كم  أن تع كله

  عليه السال    سليم ن   وتسمير الجن أحي ع  له د با كم  في قت 

وهفو الملي ف  ففي هفه   - ك اف  ويم ص  األرو والكواكب وال جو  القريبف  -هو يتع ك  كى هها الكون الم ا   كهل 
وع فد  االسففتعداا اللفدعي ل ففت  بعفض كمفف ليق  , وكفدخراتا  األرو عفن هللا و المسفمرة لففه قواهف  وط ق تافف  وأر اقاف 

 كف  كفهل  كفى التفي تعي فه كعرفتاف  علفض أااء اور  الع فيم     وكفن دفم يتع عواكيسفا  أسفراره    والتعفرف إلفض بعفض
كفن ع سفه خاتاف  ! إعفه  اآلكف ا فيا      وأخيرا  فإعه ب  اواج طبيعته واستعداااته يتحرك في كجف ل بعيفد األحي ء جميى

عبوايتفه ح ويترقفض فياف  إلفض ك تا هف    كمف  أعفه  تملص تعرج إلض السم واي العلض ويتج و  كراتب المالئك    حين
يتمففه إلاففه هففوا  ويتملففض عففن ختفف ئص  إعسفف عيته  ويتمففرغ فففي الوحفف   نحففي ياففب  إلففض كفف  اون كسففتو  البايمفف 

  المج لين أبع ا أضمم كم  بين السم واي واألرو في ع لم الح  وأبعد كد  ! ههين الحيواعي     ويين

 -الث لثف  أن هفها الكف ئن  والحايقف . هها كله لمير اإلعس ن كمف  تلامفه هفه  القتف  ويايف  ال تفو  األخفر    ولي 
فففي بعففض جواعففب تكوي ففه   حتففض لففيمين قي اتففه إلففض الشففر  ضفف ي  -لففض كفف  ت ففرا  هففها أويسففبب ت ففرا  هففها ع

كفن خطفف   شففاواته     وففي أولافف  ضففع ه تجف   حففبِ  البقفف ء   وضفع ه تجفف   حففب  , واالرتكف و إلففض الفدرك األسفف  
لعفدو   تستسفلم سفلم لافوا    أوتيفون ففي أشفد حف الي ضفع ه وأاع هف  حفين يبعفد عفن هفد  هللا   ويست وهفو الملف     

  كن الوس ئ  ! وسيل  الع يد اله  أخه علض ع تقه إغواء    في جاد ع صب   التي  وال يد 

يرسف  إليفه الرسف  لإلعفهار  وأن أال يتركفه ل طرتفه وحفده    وال لعقلفه وحفد    -كفن دفم  -اقتضفا رحمف  هللا بفه  وقفد
وهفه  هفي صفمرة ال جف ة ب ل سفب  لفه      -القتف   علفض التعقيفبكم  سيجيء في آت  ت ليف  ففي كعفرو  -والتهكير 

وال فرار إلفض هللا   وال جف ة كفن عفدو  الفه  تمف   ويتفوار  ع فد خكفر  لريفه    هفوا     ال ج ة كن شفاواته بف لتملص كفن
  وغضبه   ودوابه وعق به     رحمته وتهكر

ففي الج ف  هفو ففرو  لفه وقفد كف ن أول تفدريب كلا  كقويف ي إلرااتفه   حتفض تسفتعلي علفض ضفع ه وشفاواته     وهه 
والضعا   و خا ك ن قد فشف  ففي التجريف  األولفض  اإلغراء  المح ور  عليه و لتقوي  هه  اإلرااة و برا ه  في كواجا 

   يم  سيستي ! له   فقد ك عا هه  التجري  رصيدا  

و خا عثفر دفم عافض و  ; تفهكر إخا عسفي دفمرحم  هللا به كهل  أن جع  ب   التوي  ك توح   له في ك  لح ف    فف وكن
وأقف ل عثرتفه   ففإخا اسفتق   علفض طريقفه بففدل هللا  , تويتفه و خا غفو  دفم تف       وجفد البف   ك توحف   لفه   وقبف  هللا

ولم تجع  خطيئتفه األولفض لع ف  كيتويف  عليفه وعلفض خريتفه   فليسفا ه  لف   . ش ء سيئ ته حس  ي   وض عا له ك 
  وال ت ر وا رة و ر أخر    -يسا ه  ل  خطيئ  كورود  ول . أبدت  خطيئ 
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تقفو  علياف  التتفوراي  التفي الحايق  في التتور اإلسالكي ت قه ك ه  البشفري  كفن أسفطورة المطيئف  المورودف  وهه 
والتشفييالي ففول كف  تقفو  فوقاف  كفن األسف طير  الطقفوو الك سفي  ففي المسفيحي  و والتفي تقفو  علياف  ركف   ه ئف  كفن

البشففري  ك للع فف  المتفلت  علففض الرقفف   ! حتفض يتمثفف  اإللففه ففي صففورة ابففن  تففال   مرافف ي     خطيئفف  آا  التففيوال
لمفن  [ الم فران ويتلب ويحتم  العها  للتك يفر عفن هفه  المطيئف  المورودف  و وكفن دفم تيتفب ] [ المسي  اإلعس ن ]

    !يتحد ب لمسي  اله  ك ر بدكه عن خطيئ  آا  التي وردتا  البشري

واسفتم ر   ولقفد قبف   تف   األكر في التتور اإلسفالكي أتسفر كفن هفها بيثيفر     لقفد عسفي آا  وأخطفس     ولقفد إن
يبففق ك افف  إال رصففيد التجريفف  الففه  تعففين الجفف    ولففم هللا تويتففه وغ ففر لففه     واعتاففض أكففر تلفف  المطيئفف  األولففض  

  البشر  في صراعه الطوي  المد     

  وضوا ! وأ  تسر في هه  العقيدة !بس ط  ! وأ   أت 

  . الرابع  هي جدت  المعرك  كى الشيط ن وأص لتا    واستمراره  وضراوتا    والحايق 

إتي عفه كفن كف  صفو   وعلض بدا كن سي ل القت  إصرار هها العدو الع يد علض كالحق  اإلعس ن في ك  ح ل    لقد
  وجا    وعلض اتب عه في ك  س ع  ولح   

وعففن أتمفف عام وعففن  خل اففم بمفف  أغففويت ي ألقعففدن لاففم صففراط  المسففتايم   دففم آلتيفف ام كففن بففين أيففديام وكففنق ل  )
  شم ئلام   وال تجد أكثرهم ش كرين(   

هفها علفض أن تضفر  إلفض  اختف ر اخت ر اللعين أن ي اول هها الكيد   وأن ُي  فر لم اولتفه علفض المفد  الطويف      لقد
دففم بفين أعففه سفيقعد لاففم علفض طريففق هللا ال  ! كواجاف  ي كعتففيته  ي عف  وقففد سفمى أكففر هللا أن تم فر لفه خطيئتففه فف

  جا  تترفام عن هدا    ك  تمي ام كن سلوكه   وأعه سيستيام كن

ب إلتمف ن والفهكر  بف لتقو    إعمف  تفستيام كفن ع حيف  عقف  الضفعا ففيام وكفداخ  الشفاوة   وال ع صفم لافم ك فه إال وهفو
  الاو  لاد  هللا   و خض   ووسوسته   واالستعالء علض الشاوايوالتقو   علض إغوائه 

والمعركفف  كففى الشففاواي  . كففى الشففيط ن هفي المعركفف  الرئيسففي    إعافف  المعركف  كففى الاففو  ب تبفف   الاففد  والمعركف 
 الشففيط ن أوليفف ء  إليففه ب تبفف   شففريع  هللا تقففوا ب سففتعالء اإلرااة   والمعركفف  كففى الشففر وال سفف ا فففي األرو الففه 

فففي الحيفف ة الواق يفف  كتتففلت ن ال ك  تففلت ن   ف لشففيط ن  والمعركفف  المتففلح  لفف رو     والمعركفف  فففي الضففمير
  وراءهم  جميع   !
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ح كميفف  هللا  وتسففتبعد التففي تقففو  فففي األرو لتمضففى ال فف و لح كميتافف  وشففرعا  وقيمافف  وكوا ي افف    والطواغيففا
التفي تفوحي لاف  شفي طين الجفن   والمعركف   اإلعف    إعمف  هفي شفي طين وشرعه والايم والمفوا ين الم بثقف  كفن اي فه  
  بعيدة ع ا    وليسا كعا  هي المعرك  كى الشيط ن ع سه  

ويشفعر المسفلم وهفو  . أولي ئفه تترك  المعرك  الكبر  الطويلف  الضف ري  ففي المعركف  كفى الشفيط ن خاتفه   وكفى وهيها
الشفيط ن كفن الطواغيفا ففي األرو وأتبف عام  أوليف ء ضفا  كفهل  كفىتموو المعرك  كى هفوا  وشفاواته و وهفو تمو 

واالعحفالل الفه  ي شفئوعه ففي األرو كفن حفولام     تشفعر المسفلم وهفو  وال سف ا وأخع بام و وهو تموضا  كى الشر
ففي  كف و كلا    أعه إعم  تموو كعرك  واحدة جدت  ص رك  ض ري    ألن عدو  فيا  كتفر   المع رك تموو هه 

  . ك و إلض يو  الاي ك    في ك  صور  وكج الته -كن دم  -ه     وأن الجا ا طريق

وفطرتفه   وهفو  اإلعسف ن تشفير إلفض شفيء كركفو  ففي طبفى -كمف  سفيجيء  -ففإن القتف  والتعقيبف ي علياف   وأخيفرا  
  الحي ء كن التعر  واعكش ف سوأته 

  م (   فوسوو لام  الشيط ن   ليبد  لام  ك  وور  ع ام  كن سوآتا)

  . .(الج   فدالهم  بمرور   فلم  خاق  الشجرة بدي لام  سوآتام  وط ق  تمت  ن عليام  كن ورل )

  خل  كن آت ي هللا(    . ت  ب ي آا  قد أع ل   علييم لب س  يوار  سوآتكم   وريش    ولب و التقو  خل  خير)

  سوآتام (    ليريام      ع ام  لب سام ت  ب ي آا  ال ت ت  كم الشيط ن كم  أخرج أبوييم كن الج   ي)

 ي ف  لإلعسف ن وسففتر  , العفورة تفوحي بسهميفف  هفه  المسفسل    وعمقاف  فففي ال طفرة البشفري    ف للبفف و   وسفتر وكلاف 
  . ال  سي  لعوراته الجسدت    كم  أن التقو  لب و وستر لعوراته

والفهين تحف ولون  . . وكوارائاف    وتحفر  علفض سفتره السفليم  ت  فر كفن اعكشف ف سفوآتا  الجسفدت  وال  سفي   وال طفرة
الحيف ء كفن هللا وكفن ال ف و و والفهين تطلقفون ألسف تام  وكفن تعريف  الجسفم كفن اللبف و   وتعريف  الف    كفن التقفو   

 -في شفتض التفور واألسف ليب الشفيط عي  المبيثف   -كلا  لتسصي  هه  المح ول   واإلعال  وأقالكام وأجا ة التوجيه
وهفم الففهين  . إعسف ع    لفهين يريفدون سفلب  اإلعسف ن  ختف ئص فطرتفه   وختف ئص  إعسف عيته  التفي باف  صف را هفم

سفوآته ! وهفم الفهين ي  فهون الممططف ي  وكشفا يريدون إسال  اإلعس ن لعدو  الشيط ن وك  يريد  به كفن عف   لب سفه
  صففايون بففال كق وكفف    وقففد فقفففدي فيافف  لتمضففى لملفف االعحففالل التففايوعي  الرهيبفف  لتففدكير اإلعسفف عي  و شفف ع 

  كقوك تا  اإلعس عي  !

اإلعسف ن   و ن رىيف   كرتبف  العفر  فطفرة حيواعيف    وال تميف  اإلعسف ن إليفه إال وهفو يفرتك  إلفض كرتبف  أاعفض كفن إن
ففي أواسف  إفريايف  عفراة   واإلسفال  حفين يففدخ   والمتمل فون  العفر  جمف ال  هفو اعتكف و ففي الفهول البشفر  قطعف    
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 أول ك  هر الحض رة اكتس ء العراة ! فسكف  ففي الج هليف  الحديثف   التقدكيف    فافم تيون  حض رته إلض هه  الم  طقب

اإلسفالكي  بم اوكاف الحضف رة  " إلفض الوهفدة التفي ي تشف  اإلسفال  المتمل فين ك اف    ويف قلام إلفض كسفتو   يرتكسفون 
   و برا ه  وتقويتا   اإلعس ن اله  تستادف است ق خ خت ئص

هفو  -التوجيفه واإلعفال   أجاف ة وهفو كف  تجتافد  يفه األصفواي واألقفال  وجميفى -ال  سي كن الحي ء والتقفو   والعر  
تريففد هففه  األجافف ة الشففيط عي  المدريفف  الموجافف  أن  كمفف  ال كسف  والففراة إلففض الج هليفف    ولففي  هففو التقففد  والتحضففر

  توسوو !

  . بي ن   الايم والموا ين األصيل  وتبي ا  خيرال شسة اإلعس عي  في القرآن توحي باه وقت 

  ح اله  هداع  إليه وأعقهع  كن وسوس  الشيط ن ووح  الج هلي  !!! والحمد

  الوحدة كقدك  الموضو  تحهير كن عداوة الشيط ن وأس ليبه 34 - 26الث لث   الوحدة

البشفري  الكبفر     قتف  المشفاد األول ففيوق   كفن وق ف ي التعقيفب ففي سفي ل السفورة   وهفي وق ف  طويلف  بعفد  هه 
عتفدبر كف  ففي هفه  المرحلف  كفن عبفرة قبف  أن  ه ف  وفي سي ل السورة وق  ي كاه  ع فد كف  كرحلف    كسعمف  ليقف ل ق وا

  عمضي قدك   في الرحل  الكبر  !

 ليب الشفيط ن كفن أسف للتحفهير وق ف  ففي كواجاف  المعركف  التفي ب عفا طالئعاف  بفين الشفيط ن والبشفري    وق ف  وهفي
  وأشي ل شتض     صور وكداخله و ولكشا خطته ك  ك ن ك ا  وك  تيون كتمثال  في

ألن لففه كوقعف   ففي واقففى  إال المف ا  القرآعفي ال تعففرو توجياف   إال لمواجاف  ح لف  ق ئمفف  و وال تقفص قتتف    ولكفن
وال تقففرر حايقفف  لمجففرا عرضففا  ال  ففي !  المتفف   الحركفف  اإلسففالكي      إعففه كمفف  قل فف  ال تعففرو قتتفف   لمجففرا

توجيا تففه وتقريراتفه   لمواجافف  حف الي واقعفف  ب ل عف  فففي كواجافف   تجعفالن ال  فر      إن واق يفف  اإلسفال  وجديتففه
  . اإلسالكي  الحرك 

قتف  البشفري  الكبفر       كفن ك ن واقفى الج هليف  العرييف  هفو الفه  يواجافه التعقيفب ه ف  عقفب المرحلف  األولفض وقد
الفه  جعلفو  بيتفف    -ت فدون لحف  بيففا هللا  الفهين ريف قفد ابتففدعا ل  سفا  حقوقف   علففض بايف  كشفركي العففر ك عفا قف

علض تتوراي اعتق ات   عما أعاف  كفن ايفن هللا و وصف غتا  ففي شفرائى  الحقول  وأق كا هه  -ل ص    وسدعتا  ! 
كف   ففي  ى السفدع  والكا ف  والرىسف ءشفر  هللا ! وخلف  لتمضفى لاف  أع ف ل المشفركين و كمف  تتف كفن    عمفا أعاف 

ألع سفام حقوقف   ليسفا  وجعلفوا ج هلي  علض وجه التقريفب     وك عفا قفريف سفما ع سفا  اسفم   خ صف   وهفو الُحم  
أعام هم وحفدهم لافم حفق الطفواف ففي ديف بام    - ب لبيا  يم  تمتص ب لطواف -لس ئر العر    وكن هه  الحقول 
لبسفتا  كفن قبف    ففال بفد أن تسفتعير كفن ديف   الحمف  للطفواف أو تسفتجد  ديف   يفسكف  بايف  العفر  ففال تطفوف فف

  كن قب  و ال ط فوا عرات  وفيام ال س ء ! تلبسا  دي ب   لم
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التفي لبسفوه    يتفسولون  ديف بام التطوففون ب لبيفا ففي -كف  عفدا قريشف    -ابفن كثيفر ففي الت سفير ] ك عفا العفر   قف ل
تطوففون ففي ديف بام   وكفن  -وهفم الحمف   -قفريف  وك عفا يف   عتفوا هللا فياف  !ففي خلف  أعافم ال تطوففون ففي د

دفو  جديففد طف ف  يففه   دفم يلايففه ففال يتملكففه أحفد ! وكففن لفم تجففد دويفف    كعففه أعف ر  أحمسففي دويف   طفف ف  يفه و وكففن
ليسفتر   شفيئ    جاف أحمسفي دويف   طف ف عري عف   ! وريمف  ك عفا اكفرأة فتطفوف عري عف    فتجعف  علفض فر  أعف ر  جديدا    وال

قفد ابتفدعو  كفن تلقف ء أع سفام   واتبعفوا  شفيئ    بعض الستر       وأكثر ك  ك ن ال س ء تط ن عراة ب للي    وك ن هفها
إلفض أكفر كففن هللا وشفر  و فففسعكر هللا تعف لض علففيام خلف  فقفف ل   و خا  كسففت د  يفه آبف ءهم   ويعتقففدون أن فعف  آبفف ئام

لمفن ااعفض خلف   كحمفد   آب ءع  وهللا أكرع  با (    فقف ل تعف لض راا  عليام  قف (  أ  تف وجدع  عليا:ق لوا فعلوا ف حش 
ال تسكر بمث  خل     أتقولفون علفض هللا كف   وهللا    إن هللا ال تسكر ب ل حش ء(أ  هها اله  تت عوعه ف حش  ك كرة  

ولفه تعف لض   قف  أكر ريفي ب لقسف (    األقفوال كف  ال تعلمفون صفحته   وق كفن ال تعلمفون(    أ  أتسف دون إلفض هللا
 ب السفتق ك  وأقيمفوا وجفوهيم ع فد كف  كسفجد   وااعفو  كملتفين لفه الفدين(    أ  أكفركم) :واالستق ك  أ  ب لعدل  

بفه عفن هللا   وكف  جف ءوا بفه كفن  أخبفروا ففي  ب اتفه ففي كح لاف    وهفي كت بعف  المرسفلين الم يفدين بف لمعج اي  يمف 
ال يتقب  العم  حتض تجمفى هفهين الفرك ين ] أ  أن تيفون صفواب    تع لض له في  ب اته   فإعه الشرائى   وي إلخال 
  تيون خ لت   كن الشرك [   وأن كوافق   للشريع   

إليفه كف  تمفتص بتق ليفد  كضف ف    -كواجاف  هفها الواقفى الجف هلي ففي شف ون التشفريى لل بف اة والطفواف واللبف و  ف في
ففي كواجاف  هفها الواقفى جف ءي تلف  التعقيبف ي  - هللا اف  كفن شفر  هللا وليسفا كفن شفر كافه  ففي الطعف   ي عمفون أع

وجف ء خكففر اللبف و خ صفف     -إال كفف  حفر  هللا  -كففن دمفر الج ف   األكف  علفض قتف  البشففري  األولفض   وجف ء خكففر
 كشا السوآي   و وجه بإغوائه لام  بت  ول المح ور و وج ء خكر حي ئام  ال طر  كن آا  وع   الشيط ن له عن

  علض سوآتام  كن ورل الج       وخت ام 

  كعين في الج هلي      لواقى خكر كن أحدا  القت    وك  ج ء في التعقيب األول عليا    هو كواجا  واق ي  فم 

 
 
َيفهيكيُروَن  َلَعليُافمْ  ْقفَوَ  َخِلفَ  َخْيفر  َخِلفَ  ِكفْن آَتف ِي ل ِ َوِلَبف ُو التي  َوِريشف    َبِ في آَاَ  َقفْد َأعَ ْلَ ف  َعَلفْيُكْم ِلَب سف   ُيفَواِر  َسفْوَءاِتُكمْ  َتف 
 26)  

فتففهكر ك افف  كواقففا  , تففهكر فففي كواضففى أخففر  كففن القففرآن   فففي سففور أخففر    لمواجافف  حفف الي أخففر   والقتفف 
ي  القففرآن وكلفه حفق     ولكفن ت تف . . األخفر   وكشف هد   وتفهكر بعفده  تقريفراي وتعقيبف ي تواجفه هفه  الحف الي

والت  سففق   بففين حلقفف ي القتففص المعففروو فففي كفف   االختيفف ر لمواجافف  الواقففى البشففر  هففو الففه  تقتضففي هففها
  كعرو   ك  كعرو   وطبيع  الجو والموضو  في

  تحهير كن اإلستج ب  للشيط ن وتكهيب الك فرين 26األول  الدرو
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خلفف  كففن آتفف ي هللا لعلاففم  , ولبفف و التقففو    خلفف  خيففرتف  ب ففي آا  قففد أع ل فف  علففييم لب سفف  يففوار  سففوآتكم وريشفف    )
  يهكرون(   

والمتفا كفن  السفوآي ال داء تجيء في ظ  المشاد اله  سفبق عرضفه كفن القتف      كشفاد العفر  وتكشفا هها
أكفر هللا   وت ف ول المح فور الفه  عافض  كعتفي  ورل الج       لقد ك ن هها دمرة للمطيئف      والمطيئف  ك عفا ففي

ع ا  أس طير ] الكت   المقدو ! [ والتي تعف  باف  التتفوراي ال  يف   تتحد       وليسا هي المطيئ  التيع ه هللا
شفجرة المعرفف    " كن تل  األسف طير وكفن إتحف ءاي  فرويفد  المسفموك      لفم تكفن هفي األكف  كفن المستق ة المريي 
تعفف لض عفن وصفف ام  -اإلعسف ن  وخوففه " كففن -لض سفبح عه وتعف  -كمف  تقفول أسفف طير العافد القفدتم   وغيففرة هللا  -

كواحفد كفن اآللاف  ! كمف  تف عم تلف  األسف طير   ولفم تكفن   يتفب  كن أن تسك  كن شجرة الحي ة أتض    -علوا  كبيرا  
تطفوف خيف الي ال فن األوريفي اائمف   حفول كسفت قى الوحف  الج سفي   لت سفر بفه كف   كمف  كهل  هي المب شرة الج سفي 

  م  علمام فرويد الياوا  !    ك الحي ة عش  

ففي الج هليف  يفهكر  المشفركون  كواجاف  كشفاد العفر  الفه  أعقفب المطيئف  وكواجاف  العفر  الفه  كف ن ي اولفه وففي
لافم   وشفر  لافم كفهل    اللبف و الفه  تسفتر العفوراي  ويسر السي ل في هها ال داء ععم  هللا علض البشر وقد علمام

 ولهل  تقول  أع ل  (أ  شرع   لكم -وجم ال    بدل قب  العر  وش  عته  -الستر  اهاب -الميشوف    دم تيون  ي   

علض كف  تسفتر الجسفم  تطلق الت  ي    واللب و قد تطلق علض ك  يوار  السوأة وهو اللب و الداخلي   والري   قد في
مفف  والمفف ل     وهففي كلافف  الرغففد وال ع ال ففيف كلفه ويتجمفف  بففه   وهففو ظفف هر الثيفف     كمفف  قففد تطلففق الريفف   علففض

  كع ن كتداخل  وكتال ك  

  ت  ب ي آا  قد أع ل   علييم لب س   يوار  سوآتكم وريش  (   )

  يهكر ه    لب و التقو (ويت ه بسعه خير(  كهل 

  ولب و التقو  خل  خير   خل  كن آت ي هللا  (   )

  ب و التقو  [    عبد الرحمن بن أسلم ] يتقي هللا فيوار  عورته   فهاك ل ق ل

هفها تسفتر عفوراي القلفب  . لبف و تال   بين شر  هللا اللب و لستر العوراي وال ي ف    ويفين التقفو      كالهمف  فا  ك
فعفن شفعور التقفو  ح والحيف ء ك فه ي بثفق الشفعور  . كتال كف ن وي ي فه   وخاك تسفتر عفوراي الجسفم وي ي فه   وهمف 

 . .   وكن ال تستحي كن هللا وال يتايه ال يامه أن يتعر  وأن يفدعو إلفض العفر  ك ه  والحي ء ب ستاب ا عر  الجسد

  العر  كن الحي ء والتقو    والعر  كن اللب و وكشا السوأة !

ال ففف و  حيفف ء كمفف  تففف عم األبففوال المسففلط  علففض -سففتر الجسففد حيففف ء لففي  كجففرا اصففطالا وعففرف بيئففي  إن
إعمف  هفي فطفرة  -تتضفم ا  كقفرراي حيمف ء صفايون  التفي واتف  البشفع إعسف عيتام   وففق المطف  اليا لتفدكيروع تام
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أع لافف  هللا للبشففر و وأقففدرهم علففض ت  يففهه  بمفف  سففمر لاففم فففي األرو كففن  شففريع  خلقافف  هللا فففي اإلعسفف ن و دففم هففي
  . وأر ال كقدراي

تتدهور إلفض عفرف الباف ئم !  أن يهكر ب ي آا  ب عمته عليام في تشريى اللب و والستر   صي ع  إلعس عيتام كن وهللا
  وفي تميي ام ك ه بم  تسر لام كن الوس ئ  

  لعلام يهكرون(   )

والفدعوة السف فرة لافم  ; وأخالقافم ه   تستطيى المسفلم أن يفري  بفين الحملف  الضفمم  الموجاف  إلفض حيف ء ال ف و وكن
عي  لتففدكير إعسفف عيتام   والتعجيفف  ويففين المطفف  التفايو  - ب سفم ال ي فف  والحضفف رة والمففواة ! -إلفض العففر  الجسففد  

صفايون ! دفم يفري  بفين هفها كلفه والمطف  الموجاف  لإلجاف   علفض الجفهور الب قيف   لمل  ب عحاللام   ليسا  تعبيدهم
 الحملف  ففي صفورة عواطفا غ كضف  ففي أعمف ل ال  فوو ! فحتفض هفه  توجفه لاف  كعف ول السفحق   بتلف  الفدين لافها

اليافوا فففي كف  كيفف ن !  لشففي طين سفي والبففدعي الفه  تفدعو إليففه أقفال  وأجافف ة تعمف ال ف جرة الفداعرة إلففض العفر  ال  
الحيواعي    هي  ي ف  العفر      ولكفن  اآلاكيفين  ففي هفها ال كف ن " وال ي    اإلعس عي    هي  ي   الستر   بي م  ال ي  

  !!!    إعس عيتام وصي عتا تراهم إلض ع لم البايم    فال يتهكرون ععم  هللا بح ج هلي  يرتدون إلض رج ي 

سفوآتام    إعفه يفراكم هفو  ليريامف  ت  ب ي آا  ال ت ت  كم الشيط ن كم  أخرج أبوييم كن الج     ي ف   ع امف  لب سفام )
للففهين ال ي ك ففون   و خا فعلففوا ف حشفف  ق لوا وجففدع  عليافف   أوليف ء وقبيلفه كففن حيففث ال تففروعام   إعفف  جعل فف  الشفي طين

 , ب لقسف  قف  إن هللا ال تفسكر ب ل حشف ء   أتقولفون علفض هللا كف  ال تعلمفون ? قف  أكر ريفي . باف  عف آب ءعف  وهللا أكر 

فريقف   هفد  وفريقف   حفق علفيام  . وأقيموا وجوهيم ع فد كف  كسفجد   وااعفو  كملتفين لفه الفدين   كمف  بفدأكم تعفواون 
  كاتدون(    ويحسبون أعام , الضالل    إعام اتمهوا الشي طين أولي ء كن اون هللا

وعلفض كشفاد  ; الشفيط ن ال فداء الثف عي لب في آا    ففي وق ف  التعقيفب علفض قتف  أبفويام   وكف  جفر  لامف  كفى إعفه
  إلض وسوس  عدوهم    واالستم   العر  اله  أوق ام   يه عدوهم    بسبب عسي عام  أكر ريام 

العر  ع فد الطفواف ب لبيفا  حي ت   هلي  العريي  فيال داء تتب  ك اوك   بم  قدك    كن الحديث عن تق ليد الج وهها
  ! وشرعه و و عمام أن ك  وجدوا عليه آب ءهم هو كن أكر هللا

ففي إعف ال اللبف و الفه  تسفتر  هللا كف ن ال فداء األول تفهكيرا  لب في آا  بفهل  المشفاد الفه  ع عف   أبفواهم و وي عمف  لقفد
فافو التحفهير لب في آا  ع كف  وللمشفركين الفهين يفواجاام  الثف عي داءالعفورة والريف   الفه  يتجمف  بفه     أكف  هفها ال ف

 للشفيط ن    يمف  يتمهوعفه ألع سفام كفن ك ف ه  وشفرائى وتق ليفد و  يسفلمام إلفض تستسفلموا اإلسفال  ففي الطليعف    أن

فف لعر   - - سفوآتام  كمف  فعف  كفى أبفويام كفن قبف  إخ أخرجامف  كفن الج ف  وعف   ع امف  لب سفام  ليريامف  - ال ت ف 
هففو عمف  كفن أعمف ل ال ت ف  الشففيط عي     - وحفديث    والفه  هفو طفف بى كف  ج هليف  قفدتم    -والتكشفا الفه  ي اولوعفه 
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وي يفه و وهفوطرف كفن المعركف  التفي ال تافدأ بفين اإلعسف ن وعفدو    ففال  آا  وت  يفه لمطف  عفدوهم الع يفدة ففي إغفواء
  ! المعرك    وأن تم  ك ام جا م في عا ت  المط ف أن ت ت ام و وأن ي تتر في هه  لعدوهم يد  ب و آا 

  سوآتام (  ليريام  ت  ب ي آا  ال ت ت  كم الشيط ن كم  أخرج أبوييم كن الج   ي    ع ام  لب سام )

  حيث ال يروعام   كن في التحهير   واستث رة للحهر   ي بئام ريام أن الشيط ن يراهم هو وقبيله و ي اة

 
 
فْيَط ُن َكَمف  َأْخفَرَج َأَبفَوْيُكم َبِ في آَا َ  َتف  فنَ  اَل َتْ ِتَ ف يُكُم الشي َيفَراُكْم ُهفَو  ِإعيفهُ  اْلَج يفِ  َي فِ ُ  َعْ ُاَمف  ِلَب َسفُاَم  ِلُيِرَيُاَمف  َسفْوَءاِتِاَم  كِ 

فَي ِطينَ  َوَقِبيُلفُه ِكفْن َحْيفُث اَل تَفَرْوَعُاْم ِإعيف  َجَعْلَ ف  َقف ُلوْا َوَجفْدَع  َعَلْيَاف   َف ِحَشف    ( َوِ َخا َفَعُلفواْ 27 ُيْ ِكُ فوَن  َأْوِلَيف ء ِلليفِهيَن الَ  الشي
ُ َأَكَرَع  ِبَا  ُق ْ  ِ َك  الَ  ِإني  آَب ءَع  َول    (28) َتْعَلُمونَ  ل َ اَل َتْسُكُر ِب ْلَ ْحَش ء َأَتُقوُلوَن َعَلض ل 

و لض كض ع   اليق ف    و لفض اوا   , ت جون إلض شدة االحتي  فاو أقدر علض فت تام بوس ئله المفي  و وهم كح و خن
  الحهر   كي ال تسخههم علض غرة 

  إعه يراكم هو وقبيله كن حيث ال تروعام(   )

ال ي ك فون     ويف  ويف  كفن  للفهين اإلتقف   المف در المفوحي بف لتوقي     إن هللا قفدر أن تجعف  الشفي طين أوليف ء دفم
  حيث ش ء   بال عون وال عتير   وال والت  كن هللا  ويقوا  ن تسيطر عليه ويستاويهك ن عدو  وليه ! إعه إخ

  إع  جعل   الشي طين أولي ء للهين ال ي ك ون(   )

وهفي حايقف  رهيبف    ولاف   . . لحايقف      أن الشفيط ن ولفي الفهين ال ي ك فون   كمف  أن هللا هفو ولفي المف ك ين و عاف 
المشففركون كح لفف  واقعفف  و ف ففر  كيفف  تكففون والتفف   بافف  هكر هيففها كطلقفف  و دففم يواجففهعت ئجافف  المطيففرة     وهففي تفف

  وحي تام     وهها عموخج ك ا   ال  و الشيط ن و وكي  ت ع  في تتوراي

  و خا فعلوا ف حش  ق لوا وجدع  عليا  آب ءع  وهللا أكرع  با (   )

وففيام  -هللا الحفرا   ببيفا ف حشف  التعفر  ففي الطفوافكف  كف ن ت علفه ويقفول بفه كشفركو العفر  و وهفم ي اولفون  وخلف 
  با  ف علوه    دم هم وردوه  عن آب ئام ف علوه  ! آب ءهم دم ي عمون أن هللا أكرهم با    فقد ك ن أكر -ال س ء ! 

الحيف ة ? وتف عم  وشف ون  لفم تيوعفوا يتبجحفون تفبج  الج هليف ي الحديثف  التفي تقول كف  للفدين -علفض شفركام  - وهفم
والعف ااي والتق ليفد كفن اون هللا ! إعمف  كف عوا  والمفوا ين عاف  هفي صف حب  الحفق ففي اتمف خ األوضف   والشفرائى والافيمأ

 دفم تقولفون هللا أكرعف  باف  ! وقفد تكفون هفه  خطف  أأل  وأخبفث   ألعاف  تمفد  , الشفريع  ت تفرون ال ريف    ويشفرعون 
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علفض كف  حف ل أقفف   ولك اف  هفه  الشفريع  كفن ع فد هللا    ففي قلفويام بايف  كفن ع ط ف  اي يف  و فتفوهمام أن  الفهين
  كن اون هللا ! ألحوالام تبجح   كمن ي عم أن له الحق في التشريى لل  و بم  يرا  أصل 

طبيعف  شفر  هللا وكراهتفه  ويتقريفر تسكر عبيه ]   [ أن يواجاام ب لتكهيب لاها االفتراء علض هللا و -سبح عه  - وهللا
  كن شسعه سبح عه أن تسكر با  لل  حش    فلي  

  ق  إن هللا ال تسكر ب ل حش ء   أتقولون علض هللا ك  ال تعلمون ?( )

كفن هفه  ال  حشف    فف ر ال  والعفر   -وال  حشف  ك  كف  ت حفف أ  يتجف و  الحفد  -هللا ال تسكر ب ل حش ء إطالق    إن
عففن أكففر  ب لسففتر والحيفف ء والتقففو  ? وكففن الففه   والمم ل فف  تففسكر بففه   وكيفف  تففسكر هللا ب العتففداء علففض حففدوا  ?

 هللا وشفرائعه ليسفا ب الاعف ء   إن أواكفر  وشفرائعه واراة ففي كتبفه علفض رسفله   أواكفر أعلمافم بفسكر هللا خاك ? إن

هللا   إال أن  شفريع  ه  ك كتدر آخر تعلم ك فه قفول هللا وشفرعه   ولفي  إلعسف ن أن يف عم عفن أكفر أعفه كفن ولي 
هللا هو الفه  تسفت د إليفه كفن تقفول ففي ايفن هللا    بيال  كت   هللا و لض تبليا رسول هللا   ف لعلم المستيقنتست د إلض 

  قد  ك  إعس ن هوا    وهو ي عم أعه اين هللا !! إخا   و ال فس  فوضض تمين أن تكون 

إلففض الج هليفف   ال فف و دالج هليفف  هففي الج هليفف    وهففي اائمفف   تحففت   بمت ئتففا  األصففيل    وفففي كفف  كففرة يرتفف إن
ال كف ن والميف ن     وففي هفه  الج هليف  التفي  تب عفد تقولون كالكف   كتشف با   و وتسفوا ففيام تتفوراي كتشف با    علفض

 ك خ  ك تر تقول ك  تمليه عليه هوا  دفم تقول شفريع  هللا ! وال ت تفس تطلفى علي ف  علي   ع يف فيا  اليو  ال ت تس تطلى

كفهل  ! إن الفدين  تيفون  الدين وعواميه الم تو  عليا    وهو تقول إن الدين ال تمين أنوق  ي كر أواكر  كتبج 
  وحجته هي هوا  !!! . ال تمين أن تسكر باها ! إن الدين ال تمين أن ي اض عن خاك    

  علض هللا ك  ال تعلمون ?     أتقولون 

 
 
يَن َكَمف  َبفَدَأُكْم َتُعفوُاوَن   َواْاُعفو ُ   فَد ُكف ِ  َكْسفِجد  َأَكفَر َريِ في ِب ْلِقْسفِ  َوَأِقيُمفوْا ُوُجفوَهُكْم عِ  ُقف ْ   ( َفِريقف   29ُكْمِلِتفيَن َلفُه الفدِ 

اَلَلُ  ِإعيُاُم اتيَمُهوا َهَد  َي ِطينَ  َوَفِريق   َحقي َعَلْيِاُم الضي ْاَتُدونَ  الشي ِ َوَيْحَسُبوَن َأعيُام ك    (30) َأْوِلَي ء ِكن ُاوِن ل 

تجفر  ففي اتجف   كضف ا     لقفد  هللا أن ي كر عليام اعواهم في أن هللا أكرهم باه  ال  حش    يبين لام أن أكر ويعد
والتجفف و    وأكففر ب السففتق ك  علففض كفف ا  هللا فففي ال بفف اة  بفف ل حف أكففر هللا ب لعففدل واالعتففدال فففي األكففور كلافف  ال

 [ ولفم تجعف  المسفسل  فوضفض   تقفول فياف  كف  إعسف ن ج ء في كت بفه علفض رسفوله ]   كم  والشع ئر   واالستمداا

ففال يفدين أحفد ألحفد لهاتفه وال  ; دم ي عم أعه كن هللا   وأكر بسن تكون الدي وع  خ لتف  لفه   والعبواتف  ك كلف  , باوا  
  تمضى أحد ألكر أحد لهاته 
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    ق  أكر ريي ب لقس    وأقيموا وجوهيم ع د ك  كسجد   وااعو  كملتين له الدين( )

وضعا  لام  بف ا كفثلام   كفى  التي ك  أكر هللا به   وهو تض ا ك  هم عليه     تض ا اتب عام آلب ئام وللشرائى هها
اكفتن هللا علففض ب في آا  بسعففه أعف ل علففيام لب سف   يففوار   وقففد اعفواهم أن هللا أكفرهم بافف      ويضف ا العففر  والتكشفا

ا الشففرك الففه  ي اولوعففه   بفف  اواج كتفف ار التشففريى لحيفف تام ويضفف ا هففه . . كففهل  سففوآتام وريشفف   يتجملففون بففه
  . . ول ب اتام

اعتاف ء كف  هفم  يفه كفن أجف   بعفد هفها المقطفى كفن البيف ن تجفيء التفهكير واإلعفهار و ويلفو ا لافم ب لمعف ا إلفض هللا وع فد
  ق اله  اتبى أكر الشيط ن ال ريق اله  اتبى أكر هللا   وال ري:فريق ن كرسو  لالبتالء و ويمشادهم في العواة وهم

كفن اون هللا   ويحسفبون  أوليف ء بفدأكم تعواون فريقف  هفد  وفريقف   حفق علفيام الضفالل    إعافم اتمفهوا الشفي طين كم 
  أعام كاتدون    

ففي البفدء وعقطف   االعطفالل لقطف  واحفدة عجيبف  تجمفى عقطف  البفدء ففي الرحلف  الكبفر  وعقطف  ال ا تف    عقطف  إعاف 
  االعتا ء الم.  في 

  كم  بدأكم تعواون(   )

سفيعواون فريقف   كففى  الطف ئعون  بففدأوا الرحلف  ففريقين آا  و وجفه   والشففيط ن وقبيلفه     وكفهل  سفيعواون     وقفد
هللا     والعتف ة سفيعواون كفى إبلفي  وقبيلفه   تمف   ألكفر أبيام آا  وأكافم حفواء المسفلمين المف ك ين بف ر المتبعفين

  وواليته لام   وهم تحسبون أعام كاتدون   إلبلي    بوالئام هللا ك ام جا م

  فريقين  ع ئدين هد  هللا كن جع  واليته ح   وأض  كن جع  واليته للشيط ن     وه هم أوالء لقد

ويحسفبون أعافم كاتفدون(  هف   هللا فريقف   هفد  وفريقف   حفق علفيام الضفالل    إعافم اتمفهوا الشفي طين أوليف ء كفن اون )
القفرآن   التفي يتعفهر أن تتحقفق ففي غيفر أسفلو   طريقف  أوالء ع ئفدين   ففي لمحف  تضفم طرففي الرحلف  ! علفض هفم

  القرآن !

  األكر ب ل ي   الحالل وال اي عن ال واحف 34 - 31الث لث  الدرو

  لطريق المرسو  في ا ; المديدة يتكرر ال داء إلض  ب ي آا (في هه  الوق   كهل  و قب  أن يت بى السي ل الرحل  دم

قف  كن حفر   ي ف  هللا  . المسفرفين ت  ب ي آا  خهوا  ي تكم ع د ك  كسجد   وكلوا واشريوا وال تسفرفوا   إعفه ال تحفب)
في الحي ة الدعي    خ لت  يفو  الاي كف    كفهل  ع تف   آك وا التي أخرج ل ب ا  والطيب ي كن الر ل ? ق  هي للهين
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 تشركوا حر  ريي ال واحف ك  ظار ك ا  وك  بطن و واإلدم والبمي بمير الحق   وأنإعم  :ق  اآلت ي لقو  تعلمون  

  ب ر ك  لم ي  ل به سلط ع     وأن تقولوا علض هللا ك  ال تعلمون(   

 
 
  (31ِحب  اْلُمْسِرِفيَن  ُتْسِرُفوْا ِإعيُه اَل تُ  َوالَ  َبِ ي آَاَ  ُخُهوْا ِ يَ َتُكْم ِع َد ُك ِ  َكْسِجد  وُكُلوْا َواْشَرُيواْ  َت 

العفر  ففي الج هليف  و  المشفركون  التوكيفد بعفد التوكيفد علفض الحقف ئق األس سفي  للعقيفدة   ففي كواجاف  كف  عليفه إعفه
  البشري  الكبر      قت  وخل  في سي ل ال داء إلض ب ي آا  ك ف    وفي كواجا 

إخن ك فه وال شفر  و ويفين  اون  التفي أخرجاف  هللا ل بف ا هه  الحق ئق هو الري  بين ك  تحركوعه كن الطيب ي  وأظار
  علض هللا ك  ال تعلم   وي عم كن خل  ك  ي عم   ويقول الشرك اله  هو الوصا المب شر لمن ي اول هها التحريم  

اف كف   بف اة و وك اف  الطفو  ع فد ي ف ايام أن تسخفهوا  ي فتام كفن اللبف و الفه  أع لفه هللا علفيام   وهفو الريف     إعفه
بف  أععفم بفه علفض ال بف ا   ففسولض أن تعبفدو  بط عتفه  , هللا الفه  ي اولوعفه عراتف    ويحركفون اللبف و الفه  لفم تحركفه

  ب ل حف اله  ي اولوعه  وال  يم  أع ل لام   ال بملعه

  ت  ب ي آا  خهوا  ي تكم ع د ك  كسجد(   )

  سراف كهل  ليتمتعوا ب لطيب ي كن الطع   والشرا  اون إ وي  ايام

  وكلوا واشريوا وال تسرفوا   إعه ال تحب المسرفين( )

  كهل  ! قريف ورا أعه ك ن ه  ك تحريم في الطع   ك لتحريم في الثي     وك ن هها كن كبتدع ي وقد

والحمف   , الحمف  صفحي  كسفلم عفن هشف   عفن عفروة عفن أبيفه قف ل   ك عفا العفر  تطفوف ب لبيفا عفراة إال ففي
 يعطففي الرجفف ل الرجفف ل   وال سفف ء  , دي بفف     عوا تطوفففون ب لبيفا عففراة إال أن تعطففيام الحمفف قفريف وكفف  ولففدي   كفف

وكف ن ال ف و يبلمفون عرفف ي   ويقولفون عحن أهف  الحفر    ففال  ; الم ال ف  ال سف ء   وك عفا الحمف  ال تمرجفون كفن
كفن  لفه طع ك ف    فمفن لفم تيفنأن تطفوف إال ففي دي ب ف    وال تسكف  إخا اخف  أرضف   إال كفن  العفر  ي بمي ألحفد كفن

تطفوف ب لبيفا عري عف   و كف  أن  أن العفر  صفديق بميف  تعيفر  دويف     وال تسف ر  تسفتسجر  بفه كف ن بفين أحفد أكرين إكف 
  أحد   وك ن خل  الثو  تسمض اللقض       تمسه تطوف في دي به   فإخا فرغ كن طوافه ألقض دويه فلم

تفسكلون اسفم   ففي أتف    ال   القفرآن    وقيف  إن العفر  ففي الج هليف  كف عواففي ت سفير القرطبفي المسفمض  أحيف  وجف ء
خفهوا  ي فتكم ع فد كف  كسفجد   وكلفوا واشفريوا   ) :لافم حجام   وييت ون ب ليسير كن الطع     ويطوفون عراة   فقي 
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مف  قفد تيفون بتحفريم لفم تحفر  علفييم       واإلسفراف تيفون بتجف و  الحفد   ك كف  وال تسفرفوا(أ  ال تسفرفوا ففي تحفريم
  تج و  للحد   هها ب عتب ر   وخاك ب عتب ر   كالهم  الحالل  

الطعف   والشفرا    بف   كفن تيت في السفي ل ب لفدعوة إلفض اتمف خ ال ي ف  ع فد كف  كسفجد   و لفض االسفتمت   ب لطيفب وال
 -ن المسفت كر أن تحفر  أحفد كفن الفر ل   فمف الطيبف ي تسفت كر تحفريم هفه  ال ي ف  التفي أخرجاف  هللا ل بف ا    وتحفريم

  أو كن الطيب ي   فتحريم شيء أو تحليله ال تيون إال بشر  كن هللا  ال ي   ك  أخرجه هللا لل  و كن -برأته 

  ق  كن حر   ي   هللا التي أخرج ل ب ا  والطيب ي كن الر ل(?)

بحيففم  -للففهين آك ففوا  حففق   هففي االسففت ك ر بتقريففر أن هففه  ال ي فف  كففن اللبفف و   وهففه  الطيبفف ي كففن الففر ل  ويتبففى
في هه  الفدعي    فافي خ لتف  لافم يفو  الاي كف  ال  فيا  ولئن ك ن سواهم تش ركام -إتم عام بريام اله  أخرجا  لام 
  تش ركام فيا  الهين ك روا 

  ق  هي للهين آك وا في الحي ة الدعي    خ لت  يو  الاي ك (   )

 
 
ِ  ُقف ْ  َ  ِ يَ فَ  ل  ْعَي  َخ ِلَتف    ِكفنَ  اليِتفَي َأْخفَرَج ِلِ َبف ِاِ  َواْلطييِ َبف يِ َكفْن َحفري ْ ِل ُقفْ  ِهفي ِلليفِهيَن آَكُ فوْا ِففي اْلَحَيف ِة الفد   َيفْو َ  الفرِ 

ُ  اآلَت ِي ِلَقْو   َتْعَلُموَن   َ  َريِ فَي اْلَ فَواِحَف َكف  َظَافَر كِ  ِإعيَم  ( ُق ْ 32اْلِاَي َكِ  َكَهِلَ  ُعَ تِ   َواْلَبْمفيَ  ْ َاف  َوَكف  َبَطفَن َواإِلْدفمَ َحري

ْل ِبهِ  ِ َك  َلْم ُيَ  ِ  ِ َك  اَل َتْعَلُموَن   ُسْلَط ع    ِبَمْيِر اْلَحقِ  َوَأن ُتْشِرُكوْا ِب ر  ف    ( َوِلُك  ِ 33َوَأن َتُقوُلوْا َعَلض ل  َأَجف   َففِإَخا َجف ء  ُأكي
  (34) َتْسَتْقِدُكونَ  الَ َأَجُلُاْم اَل َتْسَتْسِخُروَن َس َع   وَ 

  ! حرا  تيون الشسن كهل    دم تكون كحرك  عليام و فم  تمتام هللا في اآلخرة بشيء هو ولن

  كهل  ع ت  اآلت ي لقو  تعلمون( )

  تعلمون(حايق  هها الدين هم الهين ي ت عون باها البي ن  )والهين

ففي  -الطعف   والشفرا   كفن   كفن اللبف و   ولفي  هفو الطيفبالفه  حركفه هللا حقف     فلفي  هفو ال ي ف  المعتدلف فسكف 
  فعال  ! ي اولوعه إعم  اله  حركه هللا حق   هو اله  -غير سرف وال كميل  

تشفركوا بف ر كف  لفم ي ف ل  وأن واإلدفم والبمفي بميفر الحفق   -ك  ظار ك ا  وكف  بطفن  -ق  إعم  حر  ريي ال واحف )
   ك  ال تعلمون(   به سلط ع     وأن تقولوا علض هللا
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واإلدفم   وهفو كف   . أوخ  يف  هفو الفه  حركفه هللا   ال فواحف كفن األعمف ل المتجف و ة لحفدوا هللا   ظف هرة لل ف و هفها
كمفف  بي امفف  هللا  -الففه  تمفف لا الحفق والعففدل  ال لففم كعتفي  ح علففض وجففه اإلجمف ل   والبمففي بميففر الحفق   وهففو

ففي خت ئتففه   وك ففه هفها الففه  كفف ن  -سففبح عه  -وال سفلط ع   كففى هللا  قفوة و شففراك كف  لففم تجعفف  هللا بفه -أتضف   
األلوميف     ختف ئص وهو الواقى في كف  ج هليف    كفن إشفراك غيفر هللا ليشفر  لل ف و و ويف اول , الج هلي  واقع   في

هفها إلفض أكفر هللا بميفر والتحريم   وكن عسبتام  التحلي  وأن تقولوا علض هللا ك  ال تعلمون   ك له  ك عوا تقولوعه كن
  علم وال تقين    

اإلسفت ك ر الفوارا  هفها عجيفب كف  رو  كفن حف ل المشفركين الفهين خوطبفوا بافه  اآلتف ي أول كفرة و ووجفه إلفيام وكفن
  الكلبي ق ل  روا   في قوله تع لض   ق  كن حر   ي   هللا التي أخرج ل ب ا     (ك 

  " . . يا عيرهم المشركون با      ف  لا اآلت لم  لب  المسلمون الثي     وط فوا ب لب "

عفن ال طفرة السفليم   واعحرففا كي  تت ى الج هلي  بسهلا  ! عف و تطوففون ببيفا هللا عراتف  و فسفدي فطفرتام ف ع ر
الشفجرة بفدي لامف  سفوآتام  وط قف  تمتف  ن عليامف   خاقف  التي تحييا  القرآن الكريم عن آا  وحواء في الج     فلم 

 تطوفون ب لبيا كيسوين   في  ي ف  هللا التفي أععفم باف  علفض البشفر و إلرااتفه المسلمين الج  (    فإخا رأواكن ورل 

وليتميف وا عفن العفر   , ال طفر   الكراك  والستر   ولت مو فيام خت ئص فطرتام اإلعس عي  في سفالكتا  وجم لاف  بام
  ببيا هللا في  ي   هللا وفق فطرة هللا  عيروهم  ! ون تطوف الحيواعي     الجسمي وال  سي     إخا رأوا المسلمين

وكف خا تتف ى  ! وكفوا ي ام هيفها تتف ى الج هليف  ب ل ف و     هيفها تمسفب فطفرهم وأخواقافم وتتفوراتام وقفيمام إعفه
فففي ج هليفف  المشففركين العففر  ? وج هليفف   ب ل فف و الج هليفف  الح ضففرة ب ل فف و فففي هففها األكففر غيففر الففه  فعلتففه

وج هلي  المشفركين ال فرو ? وج هليف  المشفركين ففي كف   كف ن  ? الروك ن غريق ? وج هلي  المشركينالمشركين اإل
  وك  كي ن ?!

دفم تفدعو هفها رقيف    ? والحيف ء تت ى الج هلي  الح ضرة ب ل  و إال أن تعريام كفن اللبف و   وتعفريام كفن التقفو   ك خا
المسفلم ي   بفسعان  رج يف ي     تقليفدت ي     ريفيف ي   في ف يالع وحض رة وتجديدا  و دم تعيفر الك سفي ي كفن الحرائفر

!  

والتفبج  بعفد خلف   . المفوا ين هوالمسب   واالعتك و عن ال طرة هو االعتك و   واعقال  الموا ين هو اعقال  المسب
  هو التبج      أتواصوا به ? ب  هم قو  ط غون !( 

ب لشفرك   وي ألريف   التفي  , التفبج  تكف و   وهفه  البايميف    وهفهاال رل كهل  في عالق  هها العفر    وهفها االع وك 
  تشر  لل  و كن اون هللا ?
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جاف لتام وتسفتما  تسفتم  ك ن كشركو العر  قد تلقوا ففي شفسن خلف  التعفر  كفن األريف   األرضفي  التفي ك عفا لئن
التففي تلقففا كففن الكا فف  والسففدع   القدتمفف  الج هليفف ي بعقففولام   لضففم ن السففي اة لافف  فففي الج يففرة     وكففثلام بايفف 

يتلقون ففي هفها عفن األريف   األرضفي  كفهل      وال تملكفون ألكفرهم راا   وكشرك ته والرىس ء     فإن كشركي اليو 
     

هفها المبف  الفه  ال ت يفق  وراء بيوي األ ي ء وكتمميا    وأس تهة التجمي  واك كي ا    لاي األري   التفي تكمفن إن
تتدر أواكرهف    فتطيعاف  القطعف ن والباف ئم الع ريف   األري   لي  الح ضرة وال رج لا  كهل  ! إن هه ك ه عس ء الج ه

 وسفواء وسفواء كف ن الف   الجديفد لافها العف   ي  سفب قفوا  أتف  اكفرأة أو ال ي  سفبه   ! ك ريف  في أرج ء األرو ط ع 

و ال  عيفري  كفن بايف   . األريف   تطيفى تلف ك عا كراسم التجمي  تتل  لا  أو ال تتل    فافي تطيفى صف غرة     
  البا ئم المملوي  علض أكره  !

ووراء األففال   ? والتكشفا خا الفه  تابفى وراء بيفوي األ يف ء ? ووراء اكف كين التجميف  ? ووراء سفع ر العفر   وكفن
بلفا ففي هفها الحملف  المسفعورة     ويعضفا  ي هفه  والتور والروات ي والقتفص   والمجفالي والتفحا   التفي تقفوا

  كت قال  للدع رة ?! ك خورا   إلض حد أن تتب  المجل  أو القت 

  اله  تابى وراء هها كله ? كن

  تابى وراء هه  األجا   كلا    في الع لم كله     ياوا     اله 

كففن إطففالل هففه   كلافف  تقوكففون بمتفف ئص الريوييفف  علففض البافف ئم المملويفف  علففض أكرهفف  ! ويبلمففون أهففدافام ياففوا
السع ر و و ش ع  االعحفالل ال  سفي والملقفي  باها الموج ي المسعورة في ك  كي ن     أهدافام كن تلاي  الع لم كله

ألعويفف  فففي أيففد  كتففممي األ يفف ء والتجميفف  ! دففم تحقيففق األهففداف  وجعلافف  كففن ورائففه   و فسفف ا ال طففرة البشففري   
تقفو   التفي ال ي ف  والتجميف  وسف ئر التف  ع ي الكثيفرة اإلسفراف ففي اسفتاالك األقمشف  وأاواي وراء االقتتف ات  كفن

  علض هها السع ر وتمهته !

بي اف  ويفين قضفي   الفري  قضفي  اللبف و واأل يف ء ليسفا ك  تفل  عفن شفر  هللا وك اجفه للحيف ة     وكفن دفم خلف  إن
  اإلتم ن والشرك في السي ل  

  ترتب  ب لعقيدة والشريع  بسسب   شتض  أعا 

خاي التفسدير العميفق ففي  , بف  كف  شفيء ب لريوييف    وتحديفد الجاف  التفي تشفر  لل ف و ففي هفه  األكفورتتعلفق ق إعاف 
  األخالل واالقتت ا وشتض جواعب الحي ة  
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هففها الجف   علففض  ففي تتعلفق بففإبرا  ختف ئص  اإلعسفف ن  ففي الجفف   البشفر    وتمليففب الطف بى  اإلعسفف عي  كفهل 
  الط بى الحيواعي  

 -ورقيفف     والسففتر  تقففدك    -الحيففواعي  -التتففوراي واألخوال والاففيم واألخففالل   وتجعفف  العففر  تمسففب  والج هليفف 
  وخت ئص اإلعس ن   اإلعس ن تسخرا  ورج ي  ! ولي  بعد خل  كسب ل طرة -اإلعس عي 

  إعففه والتجميف  ?    للففدين خلف  ع ففدع  جف هليون تقولون كفف  للفدين والف   ? كفف  للفدين وكالبفف  ال سف ء ? كفف  ويعفد
  !!! كي ن المسب اله  تتيب ال  و في الج هلي  في ك   ك ن وفي ك 

الرتب طافف  أوال  , اإلسفال  هفه  القضففي  التفي تبففدو فر يف    لاف  كفف  هفه  األهميفف  ففي كيف ان هللا وفففي حسف   وألن
 سف ا هفها كلفه     وخلقفه وكجتمعفه وحي تفه   أو ب اإلعسف ن بقضفي  التوحيفد والشفرك و والرتب طاف  د عيف   بتفالا فطفرة

 ك در و يوقى به ع اة في كواقا العقيفدة الكبيفرة     إعفه تعقفب بت بيفه ب في آا  قو   فإن السي ل تعقب عليا  بإتق  

  س ع  وال تستسخرون  تستقدكون  أن بق ءهم في هه  األرو كحدوا كرسو  و وأعه إخا ج ء األج  فال إلض,

  ن س ع  وال تستقدكون( ولك  أك  أج  فإخا ج ء أجلام ال تستسخرو )

غيفر الفهاكرة وال الشف كرة  - الم فلف  حايق  أس سي  كن حق ئق هه  العقيفدة   يوقفى باف  السفي ل علفض أوتف ر القلفو  إعا 
  لتستيق    فال تمره  اكتداا الحي ة ! -

كف  كفن األكفم ك  أ أج  المضرو  إك  أج  ك  جي  كن ال  و ب لموي المعروف اله  تقطى الحي ة   و ك  واألج 
أو خاك فإعفه كرسفو  ال يتقفدكون ع فه وال  األجف  بمع ض األكد المقدر لقوتا  في األرو واسفتمالفا      وسفواء هفها

  تستسخرون  

  علض الوحدة بين األعع   واألعراف تعقيب

يف  ففي شفسن للج هل القرآعفي أن عترك هه  الجول  عسفج  كف  ال ح  ف   كفن التشف به العجيفب ففي كواجاف  المف ا  وقب 
ه ف  ففي شفسن اللبف و والطعف      -وكواجاتفه للج هليف   - في سورة األععف   -الهب ئ  وال هور والتحلي  فيا  والتحريم 

   

فعفال  كفن هفه  التق ليفد و وعمف   الج هليف  شسن الهب ئ  وال هور في األعع   والثمف ر   بفدأ أوال  ب لحفديث عمف  ت اولفه ف ي
هفو كفن شفر  هللا   دفم طلفب إلفيام الفدلي  الفه  تسفت دون إليفه  ت اولفه كفن أن هفها الفه  -افتفراء علفض هللا  -ت عمفه 

كمفن  أظلفم تحركوعه   وأح  هها اله  تحلوعه   أ  ك تم شاداء إخ وص كم هللا باها   فمفن اله  في أن هللا حر  هها
دففم واجففه هففرويام كففن هففه   . .(نال فف لمي افتففر  علففض هللا كففهب   ليضفف  ال فف و بميففر علففم ? إن هللا ال ياففد  القففو 

بافها الشفرك الممثف  ففي ك اولف  الح كميف  وهفي كفن ختف ئص  لافم المواجاف  بإح لف  األكفر إلفض قفدر هللا و لفض أكفر 
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 قفبلام لو ش ء هللا ك  أشرك   وال آب ىعف  وال حرك ف  كفن شفيء ! كفهل  كفه  الفهين كفن:أشركوا األلومي   سيقول الهين

أعفتم إال تمرصفون ق     و ن ع فدكم كفن علفم فتمرجفو  ل ف  ? إن تتبعفون إال ال فن  حتفض خاقفوا بسسف     ق  هف  
تشفادون أن هللا حفر  هفها   ففإن شفادوا ففال تشفاد  الهين الحج  الب لم  فلو ش ء لاداكم أجمعين   ق  هلم شاداءكم

 ت  يفد تعدلون(    حتض إخا اعتاض كنب.ت ت   والهين ال ي ك ون ب آلخرة وهم بريام  كهبوا كعام   وال تتبى أهواء الهين

علفييم وحايقف  كف  أكفركم بفه عن  هللا هها الب طف  الفه  يدعوعفه وي تروعفه   قف ل لام تعف لوا ألبفين لكفم حايقف  كف  حفر 
ال تجفو  األخفه عفن غيفر   ق  تعف لوا أتف  كف  حفر  رييفم  والفه  المتفدر التفحي  الوحيفد المعتمفد ففي هفها الشفسن و

  الب    . . . شيئ    به علييم   أال تشركوا

وكفن الشفرك ففي  العفر   كهل  س ر علض ع   ال سق   وعلض خاي المطواي     خكر كف  هفم عليفه كفن ف حشف  وه  
كف  هفم عليفه كفن ال  حشف  والشفرك   وخكفرهم  وحفهرهم ك اولف  الح كميف  ففي التحفريم والتحليف  ففي اللبف و والطعف    

ب ع  الشفيط ن وكيفد  و وععمف  هللا علفيام ففي إعف ال اللبف و والريف        ج  ال كسس ة العر  التي واجاا  أبواهم  في
هللا التفي أخفرج   ي ف  اعفواهم أن كف  ي اولوعفه كفن التحفريم والتحليف  هفو كفن شفر  هللا وأكر   قف  كن حفر  اسفت كر دفم

  كفهل  ع تف  اآلتف ي خ لتف  يفو  الاي كف   . الفدعي  ل بف ا  والطيبف ي كفن الفر ل   قف  هي للفهين آك فوا ففي الحيف ة
ال ال ففن والمففر  الففه  يب ففون عليففه ايفف ام وشففع ئرهم و بفف ااتام  اليقي ففي لقففو  تعلمففون(  كشففيرا  ه فف  إلففض العلففم

ريفي  حفر  أبطف  اعفواهم  يمف  ي اولفون عف ا ليقفرر لافم كف  حركفه ريافم علفيام فعفال    قف  إعمف  إخا وشرائعام     حتض
بفه سفلط ع     وأن  ي ف لكف  لم بف ر دفم والبمفي بميفر الحفق   وأن تشفركواواإل -كف  ظافر ك اف  وكف  بطفن  -ال فواحف 

ال  - كمف  أعفه قفد بفين لافم كفن قبف  حايقف  كف  أكفر هللا بفه ففي شفسن اللبف و والطعف   . .(تعلمفون  تقولوا علض هللا ك  ال
ا واشفريوا والتسفرفوا   إعفه وكلفو  .   ت  ب ي آا  خهوا  ي تكم ع فد كف  كسفجد        -ك يدعوعه هم وي سبوعه إلض هللا 

  ال تحب المسرفين(   

الح كميف    وكفن  قضفي  كلت  المواجاتين علفق القضفي  كلاف  بقضفي  اإلتمف ن والشفرك   ألعاف  ففي صفميما  هفي وفي
  اله  ي اولا  في حي ة البشر   وقضي  عبوات  ال  و ولمن تكون !

ولفو كف ن كفن ع فد غيفر هللا ) ي     وصفدل هللا الع فيم القضي    وخاي الم ا  في كواجاتا    وخاي المطفوا خاي
ويفف ااا برو هفف  حففين عففهكر طبيعفف  سففورة األععفف    أهميتافف  لوجففدوا  يففه اختالففف   كثيرا (وهففه  الوحففدة فففي المفف ا  تبففدو

 اللهين تع لج ن فيامف  قضفي  العقيفدة     ففإن اخفتالف المجف ل لفم تم فى الممتل ين وطبيع  سورة األعراف والمج لين
  في كواجا  الج هلي  في القض ت  األس سي      وسبح ن ك  ل هها القرآن !     الم ا  وحدة

  وك  تجر  علض األعراف:الاي ك  الموضو  اإلستج ب  للرس  وعدكا  واإلفترال يو  53 - 35الرابع   الوحدة

  الوحدة كقدك 
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وواقفى الج هليف   -العرييف   الج هليف  و وكواجاف  واقفىبعد تل  الوق   الطويل  للتعقيب علض قت  ال شفسة األولفض  اآلن
وستر الروا ب لتقو  و وعالقف  القضفي  كلاف  بقضفي  العقيفدة  ب للب و في شسن ستر الجسم -البشري  كلا  كن ورائا  

  الكبر     

  السف بق      ففي الوق ف اللبف و يبدأ عداء جديفد لب في آا      عفداء بشفسن القضفي  الكليف  التفي ريطفا باف  قضفي  اآلن
أكفر الحيف ة كلاف  وأوضف عا    وخلف  لتحديفد الجاف  التفي  وفي قضي  التلقي واالتب   في شع ئر الدين وفي شرائعه  

المبلمففين عفن ريافم   وعلففض أسف و االسففتج ب  أو عفد  االسففتج ب  للرسف  تيففون  الرسف  يتلقفون ك اف      إعافف  جاف 
  ضا  السي ل في هه  الجول  في عا ت  الرحل  التي تعر  , والج اء الحس  

 
 
فوَن َعَلفْيُكمْ  َت  ف ُكْم َتُقت   (35) َفَمفِن اتيَقفض َوَأْصفَلَ  َففاَل َخفْوف  َعَلفْيِاْم َواَل ُهفْم َتْحَ ُعفونَ  آَتف ِتي َبِ ي آَاَ  ِإكي  َتْسِتَي يُكْم ُرُسف   كِ 

فِن اْفتَفَر  36ال يف ِر ُهفْم ِفيَاف  َخ ِلفُدوَن   َأْصفَح  ُ  َلففَِئ َ َواليفِهيَن َكفهيُبوْا ِب.َت ِتَ ف  َواْسفَتْكَبُروْا َعْ َاف  ُأوْ  ِ  َعَلفض ( َفَمفْن َأْظَلفُم ِكمي ل 
نَ  َكِهب   َأْو َكهيَ  ِب.َت ِتِه ُأْوَلفِئَ  َيَ  ُلُاْم َعِتيُبُام   ُك فُتْم تَفْدُعوَن ِكفن كَ  َأْينَ  اْلِكَت ِ  َحتيض ِإَخا َج ءْتُاْم ُرُسُلَ   َيَتَوفيْوَعُاْم َق ُلواْ  كِ 

ِ َق ُلوْا َضفل وْا َع يف  فن  اْاُخُلفواْ  ( َقف لَ 37َعَلفض َأعُ ِسفِاْم َأعيُافْم َكف ُعوْا َكف ِفِريَن   َوَشفِاُدواْ  ُاوِن ل  ِففي ُأَكفم  َقفْد َخَلفْا ِكفن َقفْبِلُكم كِ 
ف   ليَعَ فْا أُ  ال يف رِ  اْلِجنِ  َواإِلعِ  ِففي اَرُكفواْ ُكليَمف  َاَخَلفْا ُأكي َجِميعف   َق َلفْا ُأْخفَراُهْم أُلواَلُهفْم َرييَ ف  َهفف الء  ِفيَاف  ْخَتَاف  َحتيفض ِإَخا ااي

فَن ال يف ِر َقف َل ِلُكف    ِضفْعا  َوَلففِكن الي  َفف.ِتِامْ  َأَضفل وَع  ْم َوَق َلفْا ُأواَلُهفْم أُلْخفَراُهْم َفَمف  َكف َن َلُكف (38) َتْعَلُمفونَ  َعفَهاب   ِضفْع    كِ 
  (39َفْض   َفُهوُقوْا اْلَعَهاَ  ِبَم  ُك ُتْم َتْكِسُبوَن   ِكن َعَلْيَ  

  اعوة الرس  واختالف ال  و فيا  36 - 35األول  الدرو

وال هفم تح عفون    علفيام تف  ب في آا  إكف  تفستي كم رسف  كف كم تقتفون علفييم آتف تي   فمفن اتقفض وأصفل  ففال خفوف)
  خ لدون(  فيا  ا ع ا  أولئ  أصح   ال  ر هموالهين كهبوا ب.ت ت   واستكبرو 

خلقاف  وقفدر فياف   التفي ففي أرضفه -سفبح عه  -هفو عافد هللا آلا  وي يفه   وهفها هفو شفرطه ففي المالفف  ع فه  هفها
هفها الشفر  وخلف  العافد و و ال ففإن عملفه را  وففق أقواتاف    واسفتملا فياف  هفها الجف     وكي فه فياف    ليف ا  اور 

وهو في اآلخفرة و ر جف اى  جاف م ال تقبف  هللا كفن أصفح به صفرف   وال عفدال   ; ح تقبله وال تمضيه كسلمفي الدعي  ال 
   

  فمن اتقض وأصل  فال خوف عليام وال هم تح عون( )

وااعف ء ختف ئص  سفلط عه وأفحفف ال فواحف الشفرك بف ر واغتتف   -التقفو  ت فس  بافم عفن اآلدف   وال فواحف  ألن
  كن الموف والرضض عن المتير   األكن م إلض الطيب ي والط ع ي و وت تاي بام إلضوتقواه -ألوهيته 
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التكفهيب واالسففتكب ر عففن  ألن والفهين كففهبوا ب.ت ت ف  واسففتكبروا ع افف    أولئف  أصففح   ال فف ر هفم فيافف  خ لففدون(   )
   لمفن تبعفف  كفف ام ال فف ر و حيفث تحففق وعففد هللا ففي االستسفال  لعاففد هللا وشففرطه يلحفق المسففتكبرين بففوليام إبلفي 

  ألك ن جا م ك كم أجمعين(   

  الث عي كقدك  الدرو الدرو

الجولففف   عا تففف  ع فففد عا تففف  األجففف  المشففف ر إليفففه ففففي -ه ففف  تسخفففه السفففي ل ففففي عفففرو كشفففاد االحتضففف ر  وكفففن
 دففم كشففاد الحشففر والحسفف     . .(تسفتقدكون  الم ضفي   ولك  أكفف  أجفف  فففإخا جف ء أجلاففم ال تسففتسخرون سفف ع  وال

عفن شفسن المتقفين والمسفتكبرين و وتتفوير لحف ل المتقفين  اإلجمف ل وكشفاد ال تف  والجف اء     كسعاف  ت تفي  لفهل 
 المعلفو    تتفوير علفض طريقف  القفرآن ال ريفدة التفي تستحضفر المشفاد حيف   كتحركف    األجف  وح ل المسفتكبرين و بعفد

  ق ر ء القرآن وس كعه و ويشاد    بي  كي وعته   يرا  

واضفح    فلفم تعفد خلف   ع  تف   ي الم ا  القرآعي بمش هد الاي كف      البعفث والحسف     وال  فيم والعفها     ع لقد
فحسففب   بف  عفف ا كتفورا  كحسوسفف     وخ قففا  كوصفوف    العف لم الففه  وعفد  هللا ال فف و   بعفد هففها العف لم الح ضففر  

رة   وعف واهم االطمئ ف ن أخفر    والا لافم كفن ففي ع وسفام ال ف   كف وسفر   قلفويام تف رة   واقشفعري جلفواهم تف رة  
الموعفوا    اليفو  إليام كن الج   أعس   ! وكن دم بف توا تعرففون خلف  العف لم تمف   المعرفف  قبف  ورفا بعيد ل   ال  ر  

 يفه  يشف  أعمفق وأصفدل كفن حيف تام  ت يشفون    واله  يراجى كلم تام وكش عرهم عن خل  الع لم تحف  أعافم كف عوا
إليففه   كمفف  ي تقفف  اإلعسفف ن كففن اار إلففض اار   وكففن أرو إلففض  كلففه لففدار الففدعي  و وكفف عوا ي تقلففون بحسففامففي هففه  ا

 واقعف    المحسوس      ولم تين خل  الع لم كستقبال  كوعواا  في حسام   و عم  كف ن المشاواة أرو   في هه  الحي ة

  كشاواا     

ب لحركف    وي لم فف ظر  وأح لاف  كشف هد الاي كفف  ففي القفرآن  أطفول  -المعروضف  ه ف   -ك عفا هفه  المشف هد  وريمف 
كيف  ت قلاف  األل ف ظ   حيفث ال ي قلاف  للحف  هيفها  اإلعسف ن المتت بع    وي لحوار المت و    في حيوي  ف ئض  تعجفب

  إال المش هدة !

إغواء الشفيط ن بف و وجفه تعقيبف   علفض قتف  آا    وخروجفه كفن الج ف  هفو -كمف  أسفل     -تجفيء ففي السفورة  وهفي
  لقفدتمكفن الج ف    وتحفهيرهم كفن اتبف   عدوهم أبفويام لامف    وتحفهير هللا لب في آا  أن ت تف ام الشفيط ن كمف  أخفرج

 وتاديفدهم بتوليف  الشفيط ن لافم إن هفم اختف روا اتب عفه علفض اتبف   كف  سيرسف  بفه , ويوسفوو  يمف  يفوحي بفه إلفيام

وكسعاف  ت ليف  لفه بفال  - ه في عرو كشاد االحتضف ر   وكشف هد الاي كف إليام كن الاد  والشريع      دم تسخ الرس 
الرسف    و خا الفهين تطيعفون الشفيط ن قفد  هف الء ففإخا الفه  تقفى فياف  كتفدال كف  ي بفضء بفه -ف صف  كفن ال كف ن ! 

   قفد راوا أخفرج أبفويام ك اف    و خا الفهين خف ل وا الشفيط ن فسطف عوا هللا كمف  حركفوا العفواة إلفض الج ف    وفت فوا ع اف 
هفي أويف  الماف جرين    فكسعمف  وعواوا كن الم  األعلض   أن تلكم الج   أوردتموه  بمف  ك فتم تعملفون(    , الج   إلض

  وعواة الممتريين   إلض اار ال  يم !
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كففن كبففدئا  إلفض ك تا هفف   كفن هففها الت  سفق بففين القتف  السفف بق  والتعقيبف ي عليافف    وكشفف هد الاي كف  الالحقفف  وففي
يففو  أن خلففق هللا آا  و وجففه  -المالئكفف   كففن الجمفف ل كفف   يففه   فاففي قتفف  تبففدأ فففي المفف  األعلففض   علففض كشففاد

وت تافي  -الط ع  والعبوات  الك كل  الم لت    وأخرجام  كن الج ف   كرتب  وأسي ام  الج     فدالهم  الشيط ن عن
الفدعي   الحيف ة لبفدء ب ل ا تف    ويضفم ن بي امف  فتفرةاألعلفض علفض كشفاد كفن المالئكف      فيتتف  ا المف  كفهل  ففي

  . االتس ل وكشاد االحتض ر في عا يتا    وهو يتسق في الوس  كى البدء وال ا ت  ك 

  عسخه في استعراو هه  المش هد العجيب   واآلن

  الث عي كشاد إحتض ر الك  ر الدرو

كف  وردفو  عفن آبف ئام كفن  أن ا علفض هللا الكفه    ف عمفواعحن أوالء أك   كشاد االحتض ر   احتض ر الهين افترو  ه 
أكفرهم بفه هللا   والفهين كفهبوا ب.تف ي هللا التفي  , واألحيف   التتفوراي والشفع ئر   وكف  شفرعو  هفم ألع سفام كفن التق ليفد

 م كفنوآدروا ال فن والحفر  علفض اليقفين والعلفم   وقفد عف لوا عتفيبا -هللا المستيقن  شر  وهي -ج ءهم با  الرس  

آتف ي هللا التفي أرسف  باف   كفن الفدعي  الفه  كتفب لافم   وكفن فتفرة االبفتالء التفي قفدره  هللا   كمف  عف لوا عتفيبام كتف  
  رسله وأبلمام الرس  عتيبام كن الكت   

حتفض إخا جف ءتام رسفل    , الكتف   أظلم كمفن افتفر  علفض هللا كفهب   أو كفه  ب.ت ت ف  ? أولئف  ي ف لام عتفيبام كفن فمن
  ضلوا ع     وشادوا علض أع سام أعام ك عوا ك فرين    :ق لوا وفوعام   ق لوا أين ك  ك تم تدعون كن اون هللا ?يت

جف ءتام رسف  ريافم كفن المالئكف   وقفد عحفن أوالء أكف   كشفاد هف الء الفهين افتفروا علفض هللا كفهب   أو كفهبوا ب.ت تفه و هف 
  حوار  وه الء يتوفوعام   ويابضون أرواحام   فدار بين ه الء

  ق لوا أين ك  ك تم تدعون كن اون هللا ?(   )

با  عمف  جف ءكم كفن هللا علفض لسف ن  وفت تم اع وييم التي افتريتم علض هللا ? وأين آلاتكم التي توليتم في الدعي    أين
كفن المفوي كف كم فياف  الحيف ة و ففال تجفدون لكفم ع صفم    تسفلب الرسف  ? أيفن هفي اآلن ففي اللح ف  الح سفم  التفي

  أجله هللا ? اله  ي خركم س ع  عن الميق ي

  الجوا  هو الجوا  الوحيد   اله  ال كعد  ع ه   وال كم لط   يه  وييون 

  ق لوا ضلوا ع  (!)

أضفيى  بف اا  ال تاتفد  إلفيام  فمف  ع ف  وتف هوا ! ففال عحفن ععفرف لافم كقفرا    وال هفم تسفلكون إلي ف  طريقف   !     غف بوا
أخيفب آلاف  ال تاتفد  إلفض  ب اهف    ففي كثف  هفها األوان  وكف   تسع ام في كث  هه  اللح   الح سفم  !آلاتام   وال

!  
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  وشادوا علض أع سام أعام ك عوا ك فرين(   )

إخ جف ءهم بسسف   إال  اعفواهم ففي الفدعي   فم  كف ن شادع هم كن قبف  ففي سفي ل السفورة ع فدك  جف ءهم بفسو هللا وكهل 
   لمين(!أن ق لوا إع  ك   ظ

  بين الم ك ين والك  ر يو  الاي ك  44 - 38الث لث  الدرو

ويسفيا السفي ل عمف   . . ! ال ف ر اعتاض كشاد االحتض ر   ف حن أك   المشاد الت لي   وه الء المحتضفرون ففي فإخا
  ل  ر !ي خه ه الء المحتضرون كن الدار إلض ا وكسعم  بي ام    ويسق  ال ترة بين الموي والبعث والحشر  

أختافف    حتففض إخا  لع ففا قفف ل ااخلوا فففي أكففم قففد خلففا كففن قففبلكم كففن الجففن واإلعفف  فففي ال فف ر   كلمفف  اخلففا أكفف )
اركوا فياف  جميعف   ق لفا أخفراهم ألوالهم ري ف  هف الء أضفلوع  عفهاب   ضفع    كفن ال ف ر   ق ل لكف  ضفعا ولكفن  فف.تام اا 

  لي   كن فض    فهوقوا العها  بم  ك تم تكسبون( ك ن لكم ع فم  ال تعلمون   وق لا أوالهم ألخراهم

  ااخلوا في أكم قد خلا كن قبلكم كن الجن واإلع  في ال  ر( )

الفه  عتفض ريفه ? وهفو  هفو إلفض  كالئكفم وأوليف ئكم كفن الجفن واإلعف      ه ف  ففي ال ف ر     ألفي  إبلفي  اعضفموا
وهفو الفه  أوعفد  هللا أن تيفون هفو  ? أب  ئفه كفنالفه  أخفرج آا  كفن الج ف  و وجفه ? وهفو الفه  أغفو  كفن أغفو  

  ااخلوا س بقين والحقين     فكلكم أولي ء     وكلكم سواء ! . . جميع    وكن أغواهم في ال  ر ?     ف اخلوا إخن

ويملفي كتبوعاف  لت بعاف       ; أولاف  ك عا هه  األكم والجم ع ي وال رل في الدعي  كفن الفوالء بحيفث يتبفى آخرهف  ولقد
  الت  ب  فيا   تيون  فل   ر اليو  كي  تكون األحق ا بي ا    وكي 

  كلم  اخلا أك  لع ا أختا (!)

  أبسسا  عا ت  تل  التي يلعن فيا  االبن أب   و ويت كر فيا  الولي لموال  ! فم 

  حتض إخا اااركوا فيا  جميع  (   )

  ت   والجدال آخرهم وأولام   واجتمى ق صيام بداعيام   بدأ الم وتالحق

  ق لا أخراهم ألوالهم   ري   ه الء أضلوع    ف.تام عهاب   ضع    كن ال  ر(   )

أعفداء و يفتام بعضفام  كت ف كرون  تبدأ كاف لتام أو كسسف تام ! وييشفا المشفاد عفن األصففي ء واألوليف ء   وهفم وهيها
الففه  كفف عوا ت تففرون عليففه وييففهبون كن ري  ( . . بعضف    ويلعففن بعضففام بعضفف    ويطلففب لففه كن ري  (شففر الجف اء
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إليفه ب لفدع ء !  ييفون الجفوا  اسفتج ب  للفدع ء   ولكفن أتف  اسفتج ب   ويتوجاون  ب.ت ته و وهم اليو  ي يبون إليه وحد 
!?  

  ق ل لك  ضعا   ولكن ال تعلمون( )

  ولام جميع   ك  طلبتم كن كض ع   العها  ! لكم

ب لشفم ت      كل ف   إلفيام ي مف  سفمعوا جفوا  الفدع ء   ففإخا هفم يتوجافون شفما المفدعو علفيام ب لفداعين   ح وكسعمف 
  سواء     في هها الج اء 

  !(تكسبون  وق لا أوالهم ألخراهم فم  ك ن لكم علي   كن فض    فهوقوا العها  بم  ك تم)

وخلف  قبف  عفرو  - يتبفدل لفن ي تافي خلف  المشفاد السف خر األلفيم   ليتبعفه تقريفر وتوكيفد لافها المتفير الفه  ويافها
   -المشاد المق ب  للم ك ين في اار ال  يم 

 
 
َم ء َواَل َيْدُخُلوَن اْلَج يفَ  َحتيفض َيِلفَ  اْلَجَمف ُ  َلُامْ  اليِهيَن َكهيُبوْا ِب.َت ِتَ   َواْسَتْكَبُروْا َعْ َا  اَل ُتَ تي ُ  ِإني  َسفمِ  اْلِمَيف ِ   ِففي َأْبَواُ  السي

فن َجَاف يمَ 40  اْلُمْجفِرِكيَن  َوَكفَهِلَ  َعْجف ِ  آَكُ فوْا  َواليفِهينَ  (41َوِكفن َففْوِقِاْم َغفَوا   َوَكفَهِلَ  َعْجفِ   ال يف ِلِميَن   ِكَاف ا   ( َلُافم كِ 
  (42 ُأْوَلفِئَ  َأْصَح ُ  اْلَج يِ  ُهْم ِفيَا  َخ ِلُدوَن  ُوْسَعَا  َوَعِمُلوْا التي ِلَح ِي اَل ُعَكلِ ُا َعْ س   ِإالي 

حتفض يلف  الجمفف  ففي سففم  الج فف  إن الفهين كفهبوا ب.ت ت فف  واسفتكبروا ع اف  ال ت ففت  لافم أبفوا  السففم ء   وال يفدخلون )
  غوا    وكهل  عج   ال  لمين(    فوقام المي     وكهل  عج   المجركين   لام كن جا م كا ا وكن

فحفين ت فت  خلف   . اإلبفرة الجمف  تجف   دقفبفقفا بتتفورك كف  تشف ء أكف   هفها المشفاد العجيفب     كشفاد  واوعف 
أن ت فت  أبفوا  السفم ء لاف الء الميفهبين    - فقف  وحي ئفه -الثقفب التفمير لمفرور الجمف  الكبيفر   فف عت ر حي ئفه 

وأن يفدخلوا إلفض ج ف ي ال  فيم ! أكف  اآلن   و لفض أن يلف  الجمف  ففي  - األوان وقفد فف ي -فتقبف  اعف ءهم أو تفويتام 
وطلفب بعضفام  , م ه ف  ففي ال ف ر   التفي تفداركوا فياف  جميعف   وتالحقفوا و وتالوكفوا فياف  وتالع فوافاف , سفم الميف  

  لبعض سوء الج اء   وع لوا جميع   ك  طلبه األولي ء ل ولي ء !

  وكهل  عج   المجركين(   )

  إلي  هيئتام في ال  ر  دم

(   )   لام كن جا م كا ا    وكن فوقام غوا  
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ولافم كفن  -وال كفري  !  لفين كاف اا    وكف  هفو كافد وال -للسفمري   -جاف م كفن تحفتام ففرا    يفدعو  كفن عف ر  فلام
  ع ر جا م أغطي  تمش هم كن فوقام !

  وكهل  عج   ال  لمين(   )

علففض هللا     كلافف   الكففه  هففم المجركففون   وال ف لمون هففم المشفركون الميففهبون ب.تفف ي هللا   الم تفرون  وال ف لمون 
  ترااف  في تعبير القرآن  أوص ف ك

  فل   ر إلض المشاد المق ب   واآلن

فياف  خ لفدون   وع ع ف  كف   هفم أولئ  أصح   الج   -ال عكلا ع س   إال وسعا   -والهين آك وا وعملوا الت لح ي )
وال أن وكفف  ك فف  ل اتففد  لفف -الحمففد ح الففه  هففداع  لاففها :وقفف لوا فففي صففدورهم كففن غفف    تجففر  كففن تحففتام األعافف ر  

  ري   ب لحق   وعواوا أن تلكم الج   أوردتموه  بم  ك تم تعملون(    رس  لقد ج ءي -هداع  هللا 

هفم تعفواون إلفض ج فتام  هف الء هم الهين آك وا وعملوا الت لح ي قدر استط عتام   ال تيل ون إال ط قتام     ه الء
بعملاففم التفف ل  كففى اإلتمفف ن     جفف اء كفف  اتبعففوا  - برحمتففه -وردافف  لاففم  -بففإخن هللا وفضففله  -! إعاففم أصففح با  

أكفر هللا الع فيم الفرحيم   وعتفوا وسوسف  العفدو اللئفيم القفدتم ! ولفوال  أطف عوا رس  هللا وعتوا الشيط ن   وج اء ك 
الج ف  عملفه      كف كم وقد ق ل رسول هللا ]   [   لن يفدخ  أحفدا   -في حدوا ط قتام  -ك  ك ض عملام  هللا رحم 
برحمفف  ك ففه وفضفف      ولففي  ه  لفف  ت فف قض وال  هللا لوا وال أعففا تفف  رسففول هللا ? قفف ل   وال أعفف  إال أن يتممففدعيقفف 

وقول رسوله ]   [ وهو ال ي طفق عفن الافو      وكف  كف  دف ر كفن  , الشسن اختالف بين قول هللا سبح عه في هها
فلقفد  ! الافو   التفحي  لافها الفدين   إعمف  دف ر عفن بين ال رل اإلسفالكي  لفم تقفم علفض ال افم القضي  الجدل حول هه 

وال بحفق ععمف  واحفدة كفن ععمفه  . الج ف  علم هللا كن ب ي آا  ضع ام وعج هم وقتورهم عن أن ت ي أعم لام بحق
جافد المقف  الق صفر الضف ي  و وكتفب لافم بفه الج ف     كف ام علفيام ففي الفدعي    فكتفب علفض ع سفه الرحمف  و وقبف 

  ولكن باه  الرحم      بعملام   ف ستحقوه  فضال  ك ه ورحم 

  في ال  ر يتالع ون  فإخا ك ن أولئ  الم ترون الميهبون المجركون ال  لمون الك فرون المشركون  , ويعد

 
 

ْن ِغ    َتْجِر  ِكن َتْحفِتِاُم األَْعَاف رُ  َوَعَ ْعَ   ِ اليفِه  َهفدَ  َوَقف ُلواْ  َك  ِفي ُصُدوِرِهم كِ  َأْن  َلفْوال اَع  ِلَاففَها َوَكف  ُك يف  ِلَ ْاتَفِد َ اْلَحْمفُد ِر 
ُ َلَقْد َج ءْي ُرُسُ  َريِ َ   ِب ْلَحقِ  َوُعوُاواْ  اْلَج يفِ   َأْصفَح  ُ  ( َوَعف َا 43ِتْلُكُم اْلَج يُ  ُأوِرْدُتُموَه  ِبَم  ُك فُتْم َتْعَمُلفوَن   َأن َهَداَع  ل 

ِ  َففَسخينَ  َحق    َفَاْ  َوَجدت م كي  َوَعَد َري ُكْم َحق    َق ُلوْا َعَعمْ  َري َ   َع  َك  َوَعَدَع َأْصَح َ  ال ي ِر َأن َقْد َوَجدْ  ُكفَ خِ ن  َبْيفَ ُاْم َأن ليْعَ فُ  ل 
ِ َوَيْبُموَعَا  ِعَوج   َوُهم ِب آلِخَرةِ  اليِهينَ  (44َعَلض ال ي ِلِميَن   وَن َعن َسِبيِ  ل    (45)  ِفُرونَ كَ  َتُتد 
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ففإن الففهين آك فوا وعملففوا  . . أوليف ء وتملفي صفدورهم ب لسففم ئم واألحقف ا   بعفد أن كفف عوا أصففي ء , ويتم صفمون 
  يرف عليام السال  والوالء  , كتوااون  الت لح ي في الج   إخوان كتح بون كتت فون 

  وع ع   ك  في صدورهم كن غ (   )

ويملبوعفه     ولكفن  تم لبوعفه ثفور بيف ام ففي الحيف ة الفدعي  غفي  تي موعفه   وغف بشر   وهم ع شفوا بشفرا    وقفد ي فام
  تبقض في القلب ك ه آد ر  

الج ف  كمبف رك اإلبف  قفد  أبفوا  ]   [   الم  علفض -القرطبي في ت سير  المسمض أحي   القرآن ق ل رسول هللا  ق ل
أعففه قفف ل أرجو أن أكففون أعفف  وعثمفف ن  -ع ففه  هللا رضففي -ع عففه هللا كففن قلففو  المفف ك ين       ورو  عففن علففي 

  وع ع   ك  في صدورهم كن غ (   ) :فيام وطلح  وال يير كن الهين ق ل هللا تع لض

فتفرف علفض  ; األعاف ر كف ن أهف  ال ف ر تتفطلون ال ف ر كفن تحفتام وكفن ففوقام   فسهف  الج ف  تجفر  كفن تحفتام و خا
  الجو كله أعس   

  تجر  كن تحتام األعا ر(   )

  ك ن أولئ  تشتملون ب لت  ب  والمت     فا الء تشتملون ب لحمد واالعتراف  و خا

رسف  ري ف  بف لحق(    و خا كف ن  جف ءي وقف لوا الحمفد ح الفه  هفداع  لافها   وكف  ك ف  ل اتفد  لفوال أن هفداع  هللا   لقفد)
واإلعف  ففي ال ف ر(    ففإن هف الء  خلفا كفن قفبلكم كفن الجفن قفد أولئف  ي ف اون بف لتحقير والتسعيفب   ااخلفوا ففي أكفم

  ي  اون ب لتسهي  والتكريم 

  وعواوا أن تلكم الج   أوردتموه  بم  ك تم تعملون(   )

  التق ب  الت   بين أصح   الج   وأصح   ال  ر   إعه

إلففض اارهففم و  الج فف  تسففتمر العففرو   فففإخا عحففن أكفف   كشففاد الحففق للمشففاد السفف بق     لقففد اطمففسن أصففح   دففم
  عم  وجدو  كن وعد هللا القدتم  تسسلوعام ستيقن أصح   ال  ر كن كتيرهم   و خا األولون ي  اون اآلخرين  وا

رييفم حقف   ? قف لوا ععم  وعفد وع ا  أصح   الج   أصح   ال  ر أن قد وجدع  ك  وعفدع  ري ف  حقف     فاف  وجفدتم كف )
عففن سففبي  هللا ويبموعافف  عوجفف   وهففم بفف آلخرة  تففدون ت ! فففسخن كفف خن بيفف ام أن لع فف  هللا علففض ال فف لمين   الففهين

  ك فرون(   

كثقفتام كفن تحقفق وعفد     هللا هها الس ال كن السمري  المرة ك   يه     إن الم ك ين علض دق  كن تحقفق وعيفد وفي
  ولك ام تسسلون !
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  الجوا  في كلم  واحدة     ععم     ! ويجيء

  ي تاي الجوا    ويقطى الحوار  وع دئه

عوجفف     وهففم بفف آلخرة  ويبموعافف  فففسخن كفف خن بيفف ام أن لع فف  هللا علففض ال فف لمين   الففهين تتففدون عففن سففبي  هللا)
  ك فرون(   

هللا   ويريففدون  سففبي  كع ض ال  لمين(المقتففوا   وهفو كفرااف لمع ض الكفف فرين(  فافم الفهين تتففدون عفن فيتحفدا
    الطريق عوج   ال استق ك   يه   وهم ب آلخرة ك فرون 

  إعام يريدون  . هللا هها الوصا   ويبموعا  عوج  (    إتح ء بحايق  ك  يريد  الهين تتدون عن سبي  وفي

 
 

َوُهفْم   َيفْدُخُلوهَ  َوَعف َاْوْا َأْصفَح َ  اْلَج يفِ  َأن َسفاَل   َعَلفْيُكْم َلفمْ  ِبِسفيَم ُهمْ  ِحَج    َوَعَلض اأَلْعفَراِف ِرَجف ل  َتْعِرُففوَن ُكفالا  َوَيْيَ ُاَم 
َوَعف َا   (47) ال يف ِلِمينَ  ال يف ِر َقف ُلوْا َرييَ ف  اَل َتْجَعْلَ ف  َكفَى اْلَقفْو ِ  َأْصفَح  ِ  ( َوِ َخا ُصفِرَفْا َأْبَتف ُرُهْم ِتْلَقف ء46َتْطَمُعفوَن  

أََهفف الء اليفِهيَن  (48) َتْسفَتْكِبُرونَ  ُعُكفْم َوَكف  ُك فُتمْ َقف ُلوْا َكف  َأْغَ فض َعف ُكْم َجمْ  ِبِسفيَم ُهمْ  َأْصفَح ُ  اأَلْعفَراِف ِرَجف ال  َتْعِرُففوَعُامْ 
  (49) اْاُخُلوْا اْلَج يَ  اَل َخْوف  َعَلْيُكْم َواَل َأعُتْم َتْحَ ُعونَ  ِبَرْحَم    َأْقَسْمُتْم اَل َيَ  ُلُاُم ل ُ 

ف السففتق ك  لافف  صففورة  . االسففتق ك  العوجفف ء و وال يريففدون الطريففق المسففتايم   يريففدون العففوج وال يريففدون  الطريففق
عفدا  فافو أعفوج و وهفو إرااة للعفوج   وهفه  اإلرااة  كف  واحدة صفورة المضفي علفض طريفق هللا وعاجفه وشفرعه   وكف 

بف آلخرة أحفد   ويسفتيقن أعفه راجفى إلفض ريفه و دفم تتفد عفن سفبي  هللا   ويحيفد  يف كن تلتقفي كفى الك فر بف آلخرة   فمف 
التتفوير الفه   . هللا هفو التتفوير الحايقفي لطبيعف  ال  فوو التفي تتبفى شفرع   غيفر شفر  وشرعه     وهها عاجه عن

  تجلو حايق  هه  ال  وو ويت ا  الوصا الداخلي التحي   

  كال  أصح   األعراف ألصح   الج   وأصح   ال  ر 49 - 46الرابى  الدرو

رجف ل تعرففون اصفح    عليفه بين الج   وال  ر ويتوجه ال  ر إلض المشاد كن ظ هر    فإخا ه  ل  ح ج  ت ت   دم
وكف  شفسعام كفى أصفح   الج ف  وأصفح   ال ف ر  , الج   وأصح   ال ف ر بسفيم هم وعالكف تام     فل   فر كفن هف الء

?  

علففييم     لففم  سففال  ويي امفف  حجفف     وعلففض األعففراف رجفف ل تعرفففون كففال بسففيم هم   وعفف اوا أصففح   الج فف  أن)
ري   ال تجعل ف  كفى القفو  ال ف لمين   وعف ا  :ق لوا   و خا صرفا أبت رهم تلق ء أصح   ال  ريدخلوه  وهم تطمعون 

ق لوا كفف  أغ ففض عفف كم جمعيففم وكفف  ك ففتم تسففتكبرون   أهفف الء الففهين  , بسففيم هم أصففح   األعففراف رجفف ال  تعرفففوعام
    هللا برحم  ? ااخلوا الج   ال خوف علييم وال أعتم تح عون(  ي  لام أقسمتم ال
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جم عفف  كفن البشففر    - الحجف   الحفف ج  بفين الج ف  وال فف ر -أن هف الء الرجفف ل الفهين تق فون علففض األعفراف  رو  
ولفم تف ا بافم هفه  إلفض ال ف ر كفى  , الج ف  تع الفا حسف  تام وسفيئ تام   فلفم تتف  بافم تلف  إلفض الج ف  كفى أصفح  

ريمف   -ه     وهفم تعرففون أهف  الج ف  بسفيم هم ويرجون رحمت هللا أصح   ال  ر     وهم بين بين   ي ت رون فض 
 بسفواا ريمف  -ويعرففون أهف  ال ف ر بسفيم هم  -ب ل ور اله  تسعض بين أيديام ويستمف عام  أو ببي و الوجو  وعضرتا 

ك لفففه  جففف ء ففففي سفففورة  , الوجفففو  وقترتاففف    أو ب لوسفففم الفففه  علفففض أعفففوفام التفففي كففف عوا تشفففممون باففف  ففففي الفففدعي 
ب لسففال      تقولوعافف  وهففم تطمعففون أن  الج فف  المرطففو (! وهفف  هففم أوالء يتوجاففون إلففض أهفف  القلم  س سففمه علففض

وكسعمف  تتفرفون إلفيام صفرف   ال عفن  -أبتف رهم علفض أصفح   ال ف ر  وقعفا يفدخلام هللا الج ف  كعافم !       ففإخا
  ب ر أن تيون كتيرهم كعام ! استع خوا -إرااة ك ام 

يفدخلوه  وهفم تطمعفون  لفم كال  بسيم هم   وع اوا أصح   الج   أن سال  علفييم     وعلض األعراف رج ل تعرفون )
  كى القو  ال  لمين(    تجعل       و خا صرفا أبت رهم تلق ء أصح   ال  ر ق لوا ري   ال

وعففف ا  ):والتسعيففب يبتفففرون برجفف ل كففن كبفف ر المجففركين كعفففروفين لاففم بسففيم هم   فيتجاففون إلففيام ب لتبييففا دففم
  ك تم تستكبرون(! وك     األعراف رج ال  تعرفوعام بسيم هم   ق لوا ك  أغ ض ع كم جمعيمأصح

  أعتم ه الء في ال  ر   ال جمعيم ع عيم   وال استكب ركم أغ ض ع كم ! فا 

  برحم   هللا يهكروعام بم  ك عوا تقولوعه عن الم ك ين في الدعي  كن أعام ض لون   ال ي  لام دم

  ن أقسمتم ال ي  لام هللا برحم  !(!أه الء الهي)

  اآلن أين هم ? وك خا قي  لام  اع روا

  ااخلوا الج   ال خوف علييم وال أعتم تح عون(   )

  حرك ن الك  ر كن ال  يم وتسجي  جرائمام 53 - 50الم ك   الدرو

  :ءواالستجدا ه  عحن أوالء عسمى صوت   آتي   كن قب  ال  ر   كل   الرج ء . وأخيرا  

  وع ا  أصح   ال  ر أصح   الج   أن أ يضوا علي   كن الم ء أو كم  ر قكم هللا(!)

 
 

َكُاَمف  َعَلفض اْلَمف ء َأْصفَح ُ  ال يف ِر َأْصفَح َ  اْلَج يفِ  َأْن َأِ يُضفوْا َعَلْيَ ف  ِكفنَ  َوَعف َا  ُ َقف ُلوْا ِإني ل َ َحري ف  َرَ َقُكفُم ل   َأْو ِكمي

ْتُامُ  اليِهيَن اتيَمُهوْا ِايَ ُاْم َلْاوا  َوَلِ ب    (50) اْلَك ِفِرينَ  ْعَي  َف ْلَيْوَ  َع َس ُهْم َكَم  َعُسوْا ِلَق ء َوَغري َهففَها َوَكف  َكف ُعوْا  َيْوِكِامْ  اْلَحَي ُة الد 
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فْلَ  ُ  َعَلفض ِعْلفم  ُهفد   ِجْئَ ف ُهم ( َوَلَقفدْ 51ِب.َت ِتَ ف  َتْجَحفُدوَن   َهفْ  َي ُ فُروَن ِإالي  (52) ُيْ ِكُ فونَ    َوَرْحَمف   لِ َقفْو   ِبِيتَف    َفتي
ليَ ف  ِكفن ُشفَ َع ء َ َيْشفَ ُعوْا َلَ ف  َأْو ُعفَرا   َفَاف  اليِهيَن َعُسوُ  ِكن َقْبُ  َقفْد َجف ءْي ُرُسفُ  َريِ َ ف  ِبف ْلَحق ِ  َتُقولُ  َتْسِويَلُه َيْوَ  َتْسِتي َتْسِويُلهُ 

  (53) َتْ َتُرونَ  ُك ي  َعْعَمُ  َقْد َخِسُروْا َأعُ َسُاْم َوَض ي َعْ ُام كي  َك ُعواْ  اليِه  َفَ ْعَمَ  َغْيرَ 

  عحن أوالء علت ا إلض الج عب اآلخر عسمى الجوا  كل   التهكير األليم المرير  وه 

  الدعي (    ي ةالح ق لوا إن هللا حركام  علض الك فرين   الهين اتمهوا اي ام لاوا  ول ب   وغرتام)

  إخا صوي البشر ع ك  يتوار    لي طق ر  الع ة والجالل    وص حب المل  والحيم  دم

بيتف   فتفل    علفض علففم    جئ ف هم فف ليو  ع سف هم كمف  عسفوا لقف ء يفوكام هفها   وكف  كف عوا ب.ت ت ف  تجحفدون   ولقفد)
يلفه تقفول الفهين عسفو  كفن قب  قفد جف ءي رسف  تسو  تفستي هفد  ورحمف  لقفو  ي ك فون   هف  ي  فرون إال تسويلفه ? يفو 

ل ف    أو عفرا ف عمفف  غيفر الفه  ك ف  ععمف    قفد خسفروا أع سفام   وضفف    يشف عوا ري ف  بف لحق   فاف  ل ف  كفن شف ع ء
  ت ترون(    ك عوا ع ام ك 

ففي ال ف ر    كى المعفهبين لمح  تتوالض ص ح ي المشاد جيئ  وخهوي       لمح  في اآلخرة ولمح  في الدعي    وهيها
 -وقفد جف ءهم باف  كتف   ك تف  كبفين   فتفله هللا  , هللا الم سفيين كمف  عسفوا لقف ء يفوكام هفها وكمف  جحفدوا ب.تف ي

 ي ت رون  -وهم بعد في الدعي   -األهواء واألوه   وال  ون     ولمح  كعام  واتبعوا فتركو  -علض علم  -سبح عه 

ف لمف.ل هفو كف يرون ففي  .  فهير و وهفم ُتحفه رون أن تجيفئام هفها المف.لهفها الكتف   وع قبف  كف  جف ءهم  يفه كفن ال كف.ل
  هها المشاد كن واقى الح ل !

  ! العجيب خ ق ي عجيب  في ص ح ي المشاد المعروو و ال تجليا  هيها إال هها الكت   إعا 

بافها اليفو  وكشف هد     تفهكيرا   ي تافي خلف  االسفتعراو الكبيفر و ويجفيء التعقيفب عليفه كت  سفق   كفى االبتفداء   وهيفها
هفها الكتف   فافها هفو تسويلفه   حيفث ال فسفح  لتويف     تسويف  وتحفهيرا  كفن التكفهيب ب.تف ي هللا ورسفله   وكفن اعت ف ر

  للعم  كرة أخر    رجع  وال ش  ع  في الشدة   وال

  . عرا   هيها ي تاي االستعراو العجيب   ف  يق ك ه كم  ع يق كن كشاد أخ خ ك   . . ععم

  ! والمجيء ك ه إلض هه  الدعي  التي فيا  عحن ! وقد قطع   رحل  طويل  طويل  في الهه   وععوا

ففي عشفستا  األولفض    البشفري  رحل  الحي ة كلاف    ورحلف  الحشفر والحسف   والجف اء بعفده      وكفن قبف  ك ف  كفى إعا 
  وفي هبوطا  إلض األرو وسيره  فيا  !
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وكف  هفو كف ئن وكف  سفييون      ك ن بقلو  البشر هه  اآلك ا واألكوان واأل ك ن   يريا  ك يرت ا القرآن الكريم  وهيها
  كله في لمح ي     لعلا  تتهكر   ولعلا  تسمى لل هير 

أعف ل إلفييم كفن رييفم    كف  كت   أع ل إليف    ففال تيفن ففي صفدرك حفرج ك فه   لت فهر بفه وخكفر  للمف ك ين   اتبعفوا)
  لي ء   قليال  ك  تهكرون(   وال تتبعوا كن اوعه أو 

  الوحدة كقدك  واأللومي  الموضو  عرو اآلت ي في األع   واآلف ل علض الريويي  58 - 54الم كس   الوحدة

إلفض رحلف  أخفر  ففي ضفمير  البشفر تلف  الرحلف  الواسفع  اآلكف ا   كفن الم شفس إلفض المعف ا   تسخفه السفي ل بسيفد  بعفد
واألرو بعففد قتف  خلففق اإلعسفف ن    السفم واي ع ف ر    يعففرو قتف  خلففقالكفون   وفففي صف حته المعروضفف  ل 

إلفض الليف  الفه  تطلفب ال اف ر  -وأسرار    و لفض ظفواهر  وأحوالفه  الكون  ويوجه األبت ر والبت ئر إلض كي وع ي هها
عقف   , الجفواء يو لض الشم  والقمر وال جو  وهن كسفمراي بفسكر هللا   و لفض الريف ا الفدائرة فف . الدوار في خل  ال ل 

  ك  الثمراي   كن فإخا هو حي   و خا المواي ي تي -بإخن هللا  -السح   إلض البلد الميا 

طرففي الرحلف  و ويعفد  تتفوير السفبح ي ففي كلكفوي هللا   يرت اهف  السفي ل بعفد قتف  ال شفسة اإلعسف عي  و ويعفد هفه 
عففرو التتففوراي الج هليفف  والتق ليففد التففي  عففدوي الحففديث عففن اتبفف   الشففيط ن واالسففتكب ر عففن اتبفف   رسفف  هللا و

شر      يرت ا السي ل هفه  السفبح ي ليفرا البشفر إلفض ريافم   الفه  خلفق  وال تشرعا  البشر ألع سام بال إخن كن هللا
  واله  تحيمه ب واكيسه ويترفه بقدر    واله  له الملق واألكر وحد      , وسمر  هها الوجوا

 يفه عفن هفه  العبواتف  عشف  ا   اإلعسف ن بعبواتف  الوجفوا كلاف  لب رئفه   والفه  يبفدو اسفتكب ر اإلتقف   القفو  العميفق إعفه
  . الوجوا في الوجوا   تجع  ال  ش  غريب   ش ئا   في

  ظ  تل  المش هد و وفي كواجا  هها اإلتق   يدعوهم  وفي

وااعفو  خوفف   وطمعف      , إصالحا  بعد ااعوا رييم تضرع   وخفي    إعه ال تحب المعتدين   وال ت سدوا في األرو)
  إن رحم  هللا قريب كن المحس ين(   

وعبواتف  الوجفوا كلف   , كلفه إخفال  الفدين ح   وتقريفر عبواتف  البشفر لفه   إن هفي إال ففر  كفن إسفال  الوجفوا إن
ر      وأتمف  قلفب أو وتعميقفه ففي القلفب البشف تقريفر  لسفلط عه     وهفها هفو اإلتحف ء الفه  تسفتادف المف ا  القرآعفي

 وعواكيسفه المستسفرة   وظفواهر  ال  طقف  بتلف  ال فواكي  المستسفرة     ال بفد الكفون  عق  يتجه بوعي ويق   إلض هها

صفف حب الملففق  المقففدر تففسديرا  ال يففرا سففلط عه و وال بففد ياتفف  كففن أعم قففه ب لشففعور القفف هر بوجففوا المففدبر تستشففعر
هللا و واالستسفال  لسفلط عه الفه  تستسفلم  لداعي دفى هها القلب إلض االستج ب واألكر     وهه  هي المطوة األولض ل
  له هها الوجوا كله وال يتمط    
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البشفر لفريام وحفد     وتعبيفد دفم يتمفه المف ا  القرآعفي كفن هفها الوجفوا كج لفه األول لتجليف  حايقف  األلوميف  و وكفن
في استسال  الوادق المطمفئن و الفه  تستشفعر  الحايقي طعما و شع ر قلويام وكي عام كله حايق  العبوات    وتهول 

  يتج و  و ت   ! , هللا أن ك  ك  حوله وك  كن حوله كن خلق

ح   وتسفمير  بفسكر     الوجفوا لفي  البرهف ن العقلفي وحفد  هفو الفه  تسفتادفه المف ا  القرآعفي ب سفتعراو عبواتف  إعفه
 وراء -إعم  هو كهال آخر  . . وحيمه مق ألكر واستسال  هها الوجوا في طوا ي  ويسر واق  وع

 
 
فَم َواِي َواأَلْرَو ِففي ِسفتي ِ  ِإني   َحِثيثف    دُفمي اْسفَتَو  َعَلفض اْلَعفْرِ  ُتْمِشفي الليْيفَ  ال يَاف َر َتْطُلُبفهُ  َأتيف     َرييُكفُم ل ُ اليفِه  َخَلفَق السي

َرا ْمَ  َواْلَقَمَر َوال  ُجوَ  ُكَسمي   (54َواأَلْكُر َتَب َرَك ل ُ َر   اْلَع َلِميَن   اْلَمْلقُ  ي  ِبَسْكِرِ  َأاَل َلهُ َوالشي

وكفهال الطمسعي فف  واليسففر و  . والتجفف و  كفهال المشفف رك  كفى الوجففوا -العقلففي وكففى هفها البرهفف ن العقلففي  البرهف ن
  واالعسي ل كى كوكب االتم ن الش ك   

 -قبف  األكفر والتكليف   - تحركاف  ي ال تسفوقا  القسفر   وال تحركاف  القافر     إعمف كهال العبواتف  الراضفي    التف إعه
ت كر في التار  كن األكفر   وال الت لفا كفن القافر و ألعاف   فال ع ط   الوا والطمسعي   والت  سق كى الوجوا كله    

لميفر  أو  الدي وعف    يرففى الجبف   عفنفي االستسفال  الجميف  المفري      االستسفال  ح الفه ال طري  إعم  تلبي ح جتا 
  العبوات  لسوا    االستسال  الر يى الكريم لر  الع لمين    

هفي التفي تحقفق كع فض  العبواتف  االستسفال  هفو الفه  تمثف  كع فض اإلتمف ن   ويعطيفه طعمفه وكهاقفه     وهفه  هفها
   وتسفتقر   قبف  التكليف  واألكفر و وقبف  بفد أن تقف ال اإلسال    وتعطيفه حيويتفه وروحفه     وهفي هفي الق عفدة التفي

الكبفر  بإعشف ئا  وتقريرهف  وتعميقاف  وتثبيتاف  ففي المف ا  القرآعفي الحيفيم    الع  تف  الشع ئر والشرائى     وكن دفم هفه 
   

  الملق واألكر بيد هللا وحد  54األول  الدرو

الليفف  ال افف ر تطلبففه  تمشففي علفض العففر   إن رييفم هللا الففه  خلففق السففم واي واألرو فففي سففت  أتفف     دففم اسففتو  )
  واألكر   تب رك هللا ر  الع لمين(    الملق حثيث     والشم  والقمر وال جو  كسمراي بسكر    أال له

عفن كيفيف ي أفع لفه      وال عقيدة التوحيد اإلسالكي    ال تد  كجف ال  أل  تتفور بشفر  عفن خاي هللا سفبح عه و إن
لي شفففضء صفففورة عفففن خاي هللا   فكففف   البشفففر   ه شفففيء     وكفففن دفففم ال كجففف ل للتتفففورفففف ر سفففبح عه لفففي  كمثلففف

تستملتفه العقف  البشفر  كمف  حولفه كفن أشفي ء   ففإخا كف ن هللا  اله  التتوراي البشري  إعم  ت شس في حدوا المحي 
  وكتفض توقفا  توقا التتور البشر  إطالق   عن إعش ء صورة كعي   لهاتفه تعف لض , شيء لي  كمثله -سبح عه  -
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ولفم يبفق أك كفه إال  . صفورة كعي ف  لهاتفه العليف  فإعفه يتوقفا تبعف   لفهل  عفن تتفور كيفيف ي أفع لفه جميعف    إعش ء عن
  . . كج له كج ل تدبر آد ر هه  األفع ل في الوجوا كن حوله     وهها هو

هفها العفر   كيف  ر  ?دفم تتفب  أسفئل  كافه  كي  خلفق هللا السفم واي واألرو ? كيف  اسفتو  علفض العف وكفن
تمففف لا توجيااففف  ق عفففدة االعتقففف ا  لمفففوا الفففه  اسفففتو  عليفففه هللا سفففبح عه ?!       تتفففب  هفففه  األسفففئل  وأكث لاففف 

ال ي اولففه كففن يففدرك تلفف  الق عففدة ابتففداء ! ولقففد خ ضففا  الففه  اإلسففالكي   أكفف  اإلج بفف  عليافف  فاففي اللمففو األشففد
شفديدا  ففي تف ريب ال كفر اإلسفالكي   ب لعفدو  الواففدة علفض هفها  المسف ئ  خوضف    هفه  ففي -كفى األسفا  -الطوائفا 
  ال لس   اإلغرياي  ! كن ال كر

كفن البشفر وال كفن خلفق  أحفد األت   الست  التفي خلفق هللا فياف  السفم واي واألرو   فافي كفهل  غيفب لفم تشفاد  فسك 
كفف  تقفف ل ع افف  ال تسففت د إلففض أصفف  وكفف   . . أع سففام هللا جميعفف    كفف  أشففادتام خلففق السففم واي واألرو وال خلففق

  كستيقن  

التقف و بمقف يي   ك ع ف   التفي قد تكون سا كراح    وقفد تكفون سفت  أطفوار   وقفد تكفون سفت  أتف   كفن أتف   هللا إعا 
التفي عافي  عحفن بحركتاف  ال كف ن !     وقفد  األجفرا  إخ لفم تكفن قبف  الملفق هفه  -ال  شئ كن قي و حرك  األجرا  

تع ي هفها العفدا علفض وجفه التحديفد     وكف  حمف  لافها الف ص وكثلفه علفض  ك خا خر     فال تج   أحدتكون شيئ   آ
 ك شفف ه  هففو كح ولفف  تحيميفف    -ب سففم  العلفم !    -التففي ال تتجفف و  كرتبف  ال ففرو وال ففن  البشففري   تممي ف ي 

  ! ال رووو  الا يم  الروحي  أك    العلم  اله  ال يتج و  في هها المج ل ارج  ال  ون 

الجميلف  تلف   ال تفو  عحن كن هه  المب حث التي ال تضي  شيئ   إلض هدف ال ص ووجاته   ل رت ا كى وعملص
  الرحل  الموحي  في أقط ر الكون الم  ور   وفي أسرار  المي وع  

 ر تطلبففه الليفف  ال افف تمشففي إن رييفم هللا الففه  خلففق السففم واي واألرو فففي سففت  أتفف     دففم اسففتو  علفض العففر   )
  واألكر   تب رك هللا ر  الع لمين(    الملق حثيث     والشم  والقمر وال جو  كسمراي بسكر    أال له

يفدبر  بفسكر  ويتفرفه  الكفون  هللا اله  خلق هها الكون المشاوا في ضم كته وفم كته   واله  اسفتعلض علفض هفها إن
الدائبف  اورة الليف  تطلفب ال اف ر ففي هفها ال لف  الفدوار    الفدور  بقدر    ُتمشي اللي  ال ا ر تطلبفه حثيثف       ففي هفه 

هفو  . وال جو  كسمراي بسكر      إن هللا الم لق المايمن المترف المدبر   هفو رييم(  والقمر واله  جع  الشم 
بحيمفه     ويقضفي بيف كم  , بإخعه اله  تستحق أن تيون ري   لكم   يريييم بم اجه   ويجمعيم ب   كه   ويشر  لكم

فكففهل  ال آكففر كعففه     هففه  هففي القضففي  التففي  . إعففه هففو صفف حب الملففق واألكففر     وكمفف  أعففه ال خفف لق كعففه
والريويي  والح كمي    و فراا هللا سبح عه با      وهي قضفي  العبواتف   األلومي  تستادفا  هها االستعراو     قضي 

والطعف      اللبف و   يواجافه سفي ل السفورة كمفثال  ففي كسف ئ في شفريع  حيف تام   فافها هفو الموضفو  الفه البشر كن
  وال هور   والشع ئر كم  ك ن سي ل سورة األعع   يواجاه كهل  في كس ئ  األعع   وال رو 
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أكف   روعف  المشف هد  لح ف ي ي سفي   الافدف الع فيم الفه  تسفتادفه السفي ل القرآعفي بافها االسفتعراو   أن عقفا وال
  للادف الع يم اله  تتوخ       كاء تح ءاتا  العجيب    فاي كن هه  الوجا وحيويتا  وحركتا  و 

ال اف ر حثيثف     ويريفد  كجتافدا   تطلفب اورة التتور والشعور كى اورة اللي  وال ا ر في هها ال ل  الفدوار   والليف  إن
ب ل الجبفف ر بففين الليفف  وال افف ر   يففدور كعافف  ! وأال يرقففب هففها السفف وأال ! لاففي اورة ال تملفف  الوجففدان أال يت بعافف  و

  وكله حرك  وتوف    وكله تطلى واعت  ر ! ! الهث بقلب كرتعف وع  

والقتفد     إن هفها  اإلرااة جمف ل الحركف  وحيويتاف  و  تشفميص  الليف  وال اف ر ففي سفما الشفمص الفواعي خ  إن
  ل !علض اإلطال بشر   كله كستو  كن جم ل التتوير والتعبير ال يرقض إليه فن  

إن هفه  األل ف  لتتفوار   . . والم لف  األل   التي تقت  الكون وكش هد  في الح  و وتطبى ال  رة إليه بط بى الفبالاة إن
ال طففرة كسعمفف  ألول وهلفف  !     إن الليفف  وال افف ر فففي هففها  تطفف لى   ليحفف  كحلافف  وقففى المشففاد الجديففد الرائففى الففه 

 البشفر ورتين   و عم  هم  حي ن خوا ح  وروا وقتد واتج     تع ط ف نطبيعيتين كير  ظ هرتين التعبير ليس  كجرا

  ويش رك عام حرك  الحي ة و وحرك  الترا  والم  فس  والسب ل التي تطبى الحي ة !

وت  فه    وتمضفى لفه وتسفير  هللا هه  الشم  والقمر وال جو      إعا  ك ئ  ي حي  خاي روا ! إعا  تتلقض أكفر كهل 
  تمضي األحي ء في ط ع  هللا ! كم  سمرة   تتلقض وتستجيب   وتمضي حيث أكريوفقه   إعا  ك

ه ف  هفها السففلط ن  وكفن ه ف  ياتفف  الضفمير البشفر  و وي سف ل لإلسفتج ب    ففي كوكفب األحيفف ء المسفتجيب    وكفن
المبيفر  -ح عه سفب -المسفتمد كفن ق ئلفه  السلط ن للقرآن اله  لي  لكال  البشر     إعه تم طب فطرة اإلعس ن باها

  بمداخ  القلو  وأسرار ال طر    

  اع ء هللا والطمى في رحمته 56 - 55الث عي  الدرو

التفي كف ن تمفر علياف   , الحيف  تت  السفي ل إلفض هفها المقطفى   وقفد ارتعفف الوجفدان البشفر  لمشف هد الكفون  وع دك 
 لسلط ن الم لق وأكر      ع دئه  وعبوايتا في بالاة وغ ل    وقد تجلض له خضو  هه  المالئق الا ئل 

 
 

 ُتْ ِسفُدوْا ِففي اأَلْرِو َبْعفَد ِإْصفاَلِحَا  َواْاُعفوُ  َخْوفف   َوَطَمعف    َوالَ  (55َرييُكْم َتَضر ع   َوُخْفَي   ِإعيُه اَل ُتِحفب  اْلُمْعتَفِديَن   اْاُعواْ 

َن اْلُمْحِسِ يَن   ِإني  ِ َقِريب  كِ    (56َرْحَمَا ل 

بريوييتفه لافم   فيلت كفوا حفدوا  وليلت كفوا ليفدعو  ففي إع بف  وخشفو  و -الفه  ال ر  غيفر   -البشفَر إلفض ريافم  يوجفه
ففي األرو بتففرك شفرعه إلفض هففواهم   بعفد أن أصففلحا  هللا  ت سفدون  عبفوايتام لفه و ال تعتففدون علفض سفلط عه و وال

  بم اجه 
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وااعفو  خوفف   وطمعف      . إصالحا  وال ت سدوا في األرو بعدااعوا رييم تضرع   وخفي    إعه ال تحب المعتدين   )
  إن رحم  هللا قريب كن المحس ين( 

وخفيف  ال صفي ح   وتتفدت  !  ; التوجيه في أعسب ح ل  ع سي  ص لح    إلفض الفدع ء واإلع بف      تضفرع   وتفهلال   إعه
     وكوال العبد ف لتضر  الم ي أعسب وأليق بجالل هللا ويقر  التل  بين

فجعف   -غف اة  رواتف  وففي -ق ل ك ف  كفى رسفول هللا ]   [ ففي سف ر  -بإسف  ا  عفن أبفي كوسفض  -كسفلم  أخفرج
أ  ارفقفوا وهوعفوا [ علفض أع سفيم   إعكفم  ] أريعفوا ال ف و تجافرون بف لتكبير   فقف ل رسفول هللا ]   [   أياف  ال ف و

  وهو كعيم       سميع   قريب     تدعون  لستم تدعون أصم وال غ ئب     إعكم

فففي صففورته الحركيفف   ويقففرر  الحفف  اإلتمفف عي بجففالل هللا وقريففه كعفف     هففو الففه  ي كففد  المفف ا  القرآعففي ه فف  فاففها
كفن التفي ا ففي اع ئفه و والفه  تستشفعر قفر   تسفتحيي الواق ي  ع د الدع ء   خلف  أن الفه  تستشفعر جاللفه فعفال  

  ! التي ا هللا حق   ال تجد ك  يدعو إلض هها

علفض سفلط ن هللا    االعتفداء ظف  كشفاد التضفر  ففي الفدع ء   وهيئف  المشفو  واالعكسف ر  يفه ح   ي افض عفن وففي
تكفون إال ح   كمفف  ي افض عففن ال سف ا فففي األرو  ال كفن الح كميف  التففي -ففي الج هليفف   - يمف  يدعوعفه ألع سففام 

تمشفى خفيف  للقريفب المجيفب   ال تعتفد  كفهل  وال والف    التفي تتضفر  و  . . بف لاو    وقفد أصفلحا  هللا ب لشفريع 
 والمف ا  إصفالحا      فبفين االع عف لين اتتف ل ااخلفي وديفق ففي تكفوين الف    والمشف عر   بعفد ت سفد ففي األرو

  خلق وهو اللطي  المبير   كن القرآعي يتبى خلج ي القلو  واع ع الي ال  وو   وهو ك ا  كن خلق اله  تعلم

  مع  (   وااعو  خوف   وط)

  كن غضبه وعق به   وطمع   في رضواعه ودوابه   خوف   

  إن رحم  هللا قريب كن المحس ين(   )

  ال بو  لإلحس ن   الوصا تعبدون هللا كسعام يروعه   فإن لم تيوعوا يروعه فاو يراهم     كم  ج ء في الهين

  فع  هللا في الري ا واألكط ر والثم ر 57الث لث  الدرو

القلفو  تمفر باف   ولكفن خفر  ت فت  السفي ل للقلفب البشفر  صف ح  كفن صف ح ي الكفون المعروضف  ل ع ف ر وأ وكفرة
ت تحاف  علفض خكفر رحمف  هللا ففي اآلتف  السف بق   صف ح  غ فل  بليدة و ال تسمى عطقا    وال تستشعر إتق عاف      إعاف 

  حي ة ال  بض  بعد الموي والمموا الا ط    وال ر  ال  كي   وال الم ء و عموخج   لرحم  هللا في صورة
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لبلفد كيفا   فسع ل ف  بفه المف ء    سفق    وهو اله  يرس  الريف ا   بشفرا  بفين يفد  رحمتفه   حتفض إخا أقلفا سفح ب   دقف ال  )
  لعلكم تهكرون(    الموتض فسخرج   به كن ك  الثمراي     كهل  عمرج

كفن صف ى هللا و الفه  ال ي بمفي أن  وكلاف   ن والتفدبير والتقفدير  آد ر الريويي  في الكون   آد ر ال  عليف  والسفلط إعا 
  التي ي شئا  برحمته لل ب ا   األسب   تيون لل  و ر  سوا    وهو الم لق الرا ل باه 

  ك ء   السح   ك  لح   تاب ري    وفي ك  وقا تحم  الري  سح ب     وفي ك  فترة ي  ل كن وفي

 
 
َيف َا ُبْشفرا  َبفْيَن َيفَدْ  َرْحَمِتفِه َحتيفض ِإَخااليِه  ُيْرِسفُ  ال َوُهوَ  يِ فا  َفَسعَ ْلَ ف  ِبفهِ  َأَقليفْا  رِ  َفَسْخَرْجَ ف   اْلَمف ء َسفَح ب   ِدَقف ال  ُسفْقَ  ُ  ِلَبَلفد  كي

  (57َتَهكيُروَن   َلَعليُكمْ  ِبِه ِكن ُك ِ  الثيَمَراِي َكَهِلَ  ُعْمِرُج اْلمْوَتض

هفها العفرو المرتسفم ففي  القفرآن هفو الجديفد الفه  تعرضفه -كمف  هفو ففي الحايقف   - عف  هللا ريف  هفها كلفه ب ولكفن
  المش هد المتحرك    كسن العين ترا   

 -هللا هفها الكفون  أواعاف  هفو الفه  يرسف  الريف ا كبشفراي برحمتفه   والريف ا تافب وففق ال فواكي  الكوعيف  التفي إعفه
ولكفن التتفور اإلسفالكي تقفو  علفض  -تحيمفه !  التي  سه هه  ال واكي فم  ك ن الكون لي شضء ع سه   دم تضى ل 
وففق  -إعمف  تقفى ويتحقفق  -أعفه تجفر  وففق ال ف كوو الفه  قفدر  هللا  ولفو -اعتقف ا أن كف  حفد  تجفر  ففي الكفون 

قفدر  قتعلف ي شئه ويبر   في ع لم الواقى   وأن األكر القدتم بجري ن الس     ال يتع رو كفى خ   بقدر -ال  كوو 
ال ففواكي  اإللايفف  فففي  وفففق -هللا بيفف  حفف ا  فففرا  كففن األحففدا  التففي تجففر  وفففق هففه  السفف     فإرسفف ل الريفف ا 

  حد  كن األحدا    تقى بم را  وفق قدر خ     -الكون 

 -تسفول هللا السفح    دفم الري ا للسح   تجر  وفق عواكي  هللا في الكون أتض     ولك ه تقى بقدر خ     وحم 
 يمفرج كفن  -بقفدر كفهل  خف    -المف ء  ك فه إلض  بلد كيفا(    صفحراء أو جفدب ء     في ف ل -ر خ   ك ه بقد

  ال واكي  التي أواعا  طبيع  الكون وطبيع  الحي ة   وفق تجر  ك  أولئ  -بقدر ك ه خ    -ك  الثمراي 

ابتفداء كفن عشفسته  . الكفون  ففي التتفور اإلسفالكي ففي هفها الج عفب ي  في الع ويف  والمتف اف  ففي كف  كف  تجفر   إن
اآللي    التي تتتفور الكفون كسعفه آلف    ففرغ  الجبري  ويرو     إلض ك  حرك   يه وك  تميير وك  تعدي    كم  ي  ي

تتحفرك باف    دفم تركاف  تتحفرك حركف  آليف  جبريف  حتميف  وففق هفه  القفواعين  التفي صف ععا  ك اف    وأواعاف  القفواعين
  !عمي ء  بهل  التي تتب 

كعاف  القفدر المتف حب لكف   تجعف  يثبا الملق بمشيئ  وقدر   دم يثبا ال  كوو الث با والس   الج ري    ولك ه إعه
اله  ي شفضء الحركف  ويحقفق السف     وففق المشفيئ   القدر حرك  كن حرك ي ال  كوو ولك  كرة تتحقق فيا  الس    

  الث بت    وال واكي  الطليق  كن وراء الس ن
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وفففي رق بف      كلمفف   تق ف  ر حفي   ي  في عففن القلفب الفبالاة   بففالاة اآلليف  والجبريف    ويففدعا  أبفدا  ففيتتففو  إعفه
هفها القلفب   يفر  قفدر هللا الم  فه   ويفر   اعفت ض حد  حد   وففق سف   هللا   وكلمف  تمفا حركف  وففق عف كوو هللا  

  آللي  الجبري  وال ي س   !وال تم   ع ه ب  , ويراقبه يد هللا ال  عل    ويسب  ح ويهكر 

ويتسفبي  البفف ر ء  ; المتجفداة تتفور تسففتحيي القلفو    ويسففتجيف العقفول   ويعلقاف  جميعفف   ب  عليف  المفف لق هفها
  ال ا ر   وأطراف الح ضر في ك  لح   وفي ك  حرك  وفي ك  حد  آع ء اللي 

ويفين ال شفسة اآلخفرة   التفي  , األرو وقفدر  ففي هفه  يري  السفي ل القرآعفي بفين حايقف  الحيف ة ال  شفئ  بفإرااة هللا كهل 
  األحي ء في عشسة هه  الحي ة  يرا   تتحقق كهل  بمشيئ  هللا وقدر  و علض الم ا  اله 

  كهل  عمرج الموتض   لعلكم تهكرون(   )

ا التعقيفب     يفوحي بفه هفه كف  كعج ة الحي ة خاي طبيع  واحدة   كن وراء أشي لا  وصوره  وكالبس تا      هفها إن
الحيفف ة كفن المفوتض ففي عا تف  المطفف ف     إن  تمفرج وكمف  تمفرج هللا الحيف ة كفن المفواي فففي هفه  األرو   فكفهل 

  وأشي لا  في هه  األرو   هي المشيئ  التي ترا الحي ة الحي ة المشيئ  التي تبث الحي ة في صور

 
 
ُف اآلَت ِي ِلَقْو   َتْشُيُروَن   َتْمُرجُ  يِ ِه َواليِه  َخُبَث الَ الطييِ ُب َتْمُرُج َعَب ُتُه ِبِإْخِن رَ  َواْلَبَلدُ    (58ِإالي َعِكدا  َكَهِلَ  ُعَترِ 

خاتفه القفدر الفه  تجفر  بجريف ن  لافو األكفواي   و ن القفدر الفه  تجفر  بفإخراج الحيف ة كفن المفواي ففي الفدعي    ففي
  الحي ة في الموتض كرة أخر     

  لعلكم تهكرون(   )

  ي سون هه  الحايق  الم  ورة و ويمرقون في الضالالي واألوه   ! ف ل  و

  الطيب والمبيث كن األرو واإلعس ن 58الرابى  الدرو

كفن القلفو    ي ت عفه  وللمبيفث السفي ل هفه  الرحلف  ففي أقطف ر الكفون وأسفرار الوجفوا   بمثف  تضفريه للطيفب ويمفتم
  وفي الطب ئى والحق ئق  , والمش هد في المرائيكن جو المشاد المعروو   كراع ة للت  سق 

  لقو  تشيرون(  اآلت ي والبلد الطيب تمرج عب ته بإخن ريه   واله  خبث ال تمرج إال عكدا    كهل  عترف)

الطيبف    والقلفب  وي لتريف  الطيفب تشفبه ففي القفرآن الكفريم وففي حفديث رسفول هللا ]   [ بف ألرو الطيبف    والقلفب
القلفب والتريف      ك بفا  ر    وكفستض دمفر   القلفب  . بف ألرو المبيثف  وي لتريف  المبيثف    فكالهمف   المبيفث تشفبه 
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واتج هفف ي وعفف ائم   وأعمفف ال  بعففد خلفف  وآدفف را  فففي واقففى الحيفف ة    , واسففتج ب ي ي بففا عواتفف  وكشفف عر   واع عفف الي
  ه     رع   ودمرا  كمتل    أكله وألواعه وكهاق ته وأعواع ت با واألرو

  والبلد الطيب تمرج عب ته بإخن ريه(   )

  خيرا    ساال  كيسرا    طيب   

  واله  خبث ال تمرج إال عكدا (   )

  إيهاء وج وة   وفي عسر وكشق      في

كف ن القلفب طيبف   ك لبلفد  ففإن واآلتف ي والموع ف  وال تفيح  ت ف ل علفض القلفب كمف  ي ف ل المف ء علفض التريف    والافد 
 -ك لففه  خبففث كففن الففبالا واألكفف كن  -شففريرا   ف سففدا   ت ففت  واسففتقب    و كفف  وففف و بفف لمير   و ن كفف ن الطيففب  

  والضر   وأخرج الشوك واألخ    كم  تمرج األرو ال كدة ! وال س ا استملق وقس    وف و ب لشر وال كر

  كهل  عترف اآلت ي لقو  تشيرون( )

الشفف كرين الففهين  ولافف الء السففتاب ل الطيففب   واالع عفف ل الطيففب  ي بففى كففن القلففب الطيففب   ويففدل علففض ا والشففير
  ويتلحون لا    ويتلحون با      , با  تحس ون التلقي واالستج ب  تترف اآلت ي   فام الهين ي ت عون 

 هفها التعبيفر  يمف  كضفض صف اف   هو ال ك  هه  السورة التي يتكرر خكره  فيا      ك إلعفهار والتفهكير   وقفد والشير
  الممي ة في التعبير   ك إلعهار والتهكير     السورة كن السي ل   وس ت افه  يم  هو آي     فاو كن كالك 

  الوحدة كقدك  الموضو  جول  كى قتص األعبي ء 93 - 59الس اس   الوحدة

البشفري  ففي وهفو يواجفه  . كى كوكب اإلتم ن     هه  أعالكه     وهفه  عالئمفه     وهفه  هفي كعف لم طريقفه   عحن
  رباف  الطريفق و وكلمف  اعحرففا عفن صفراط التفوي رحلتاف  الطويلف  علفض هفها الكوكفب األرضفي     يواجااف  كلمف 

تحففا ضففم  الشففاواي   التففي تقواهفف  الشففيط ن كففن خط كافف    كحفف وال  أن  . السففب  المسففتايم و وكلمفف  ت رقففا بافف 
 الكفريم طف   هفه  الشفاواي إلفض جاف م و ففإخا الموكفبي  فه وعيفد    وأن تمضفي بب في آا  كفن خ وأن يرضفي حقفد  و

ل حف ي السفمو    وع غف ي الشفيط ن  ويحفهره  يواجه البشري  ب لاد    ويلو ا لاف  بف ل ور   ويسفتروا باف  ريف  الج ف   
  الرجيم   عدوه  القدتم    

  إعه كشاد رائى     كشاد الترا  العميق   في خضم الحي ة   علض طول الطريق     . .

المعقفد التركيفب      , الطبيعف  التف ريب البشفر  تمضفي ففي تشف ب  كعقفد كف  التعقيفد     إن هفها الكف ئن المف اوج إن
وقففدر      ع تففر الطففين الففه  عشففس ك ففه   وع تففر  هللا الففه  يتففسلا كي عففه كففن أبعففد ع تففرين ت لففا بي امفف  قففدرة
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إن هها الك ئن ليمضي في ت ريمفه كفى عواكف  كتشف بي  الطين إعس ع        هها ال  م  كن روا هللا   التي جعلا كن
ففي قتف  آا   أسفل    كعقدة ك  التعقيد     تمضي بطبيعته هه  يتع ك  كى تلف  األفف ل والعفوالم التفي , ك  التش ب 

وجبروتاف    ورحمتاف  وفضفلا      الفب      وقفدرتا  الحديث ع ا      يتع ك  كفى الحايقف  اإللاي  كشفيئتا  وقفدره   
ويتع ك  كى إبلي  وقبيله     ويتع ك  كفى هفها الكفون المشفاوا وعواكيسفه  . .   ويتع ك  كى الم  األعلض وكالئكته

اآلفف ل  هفه  ويتع ك  كى األحي ء في هه  األرو     ويتع ك  كى بعضفه الفبعض     يتع كف  كفى . .  يه وس ن هللا
  والعوالم     اآلف ل والمتع رض  كى هه وهه  العوالم بطبيعته تل    وي ستعداااته المتوافق  

والضفعا   وكفن التقفو   كي عفه هها المضم المتش ب  كن العالق ي والرواب    تجر  ت ريمه     وكن القوة في وفي
كى الع  صر الم ات  ففي الكفون والقفو  الروحيف     التع ك  والاد    وكن االلتق ء بع لم الميب وع لم الشاوا   وكن

كن هها كله يتكون ت ريمه     وفي ضوء هها التعقيد الشفديد ت سفر ت ريمفه  . . ال ا ت    كى قدر هللا فيوكن التع ك
   

ت سففيرا   بيولوجيفف      والففهين  ت سففروعه ت سففرون التفف ريب اإلعسفف عي ت سففيرا   اقتتفف ات    أو  سي سففي      والففهين والففهين
 سففروعه ت سففيرا   عقليفف          كفف  أولئفف  ي  ففرون ع ففرة سفف خج  إلففض ت والففهين ت سفروعه ت سففيرا   روحيفف    أو  ع سففي     

كفن تع كلفه  ويتفسلا جواعفب العواكف  المتشف بي    والعفوالم المتب عفدة   التفي يتع كف  كعاف  اإلعسف ن و كفن ج عفب واحفد
ي  فر إلففض الواسفى   ويحففي  بفه و و  المضفم كعاف  ت ريمفه     والت سفير اإلسففالكي للتف ريب هفو وحففد  الفه  يلفم بافها

  الت ريب اإلعس عي كن خالله  

تجمعفا ففي المشفاد كف   وقفد ه   أك   كش هد ص اق  كن هها المضم     لقد شفادع  كشفاد ال شفسة البشفري  و وعحن
هفها الكف ئن ك فه اللح ف  األولفض     ولقفد شفادع   كعاف  التفي يتع كف  -ال  هرة والمفي   -العوالم واآلف ل والع  صر 

 شادع  تكريمه في الم  األعلفض و سفج ا المالئكف  لفه و والبف ر ء الع فيم تعلفن . . تعداااته األس سي هها الك ئن ب س

ففي التع كف   واعطالقفه وشادع  ضع ه بعد خل  وكي  ق ا  ك ه عدو      وشادع  كابطه إلض األرو     . . كيالا 
  كى ع  صره  وعواكيسا  الكوعي     

المالفف  أن يتبفى كف  تستيفه كفن  عافد رو ك ك ف   بريفه و كسفتم را  لهعبفه و كفسخوخا  عليفهشادع   ياب  إلض هفه  األ ولقد
  األولض في حي ته     التجري  ريه وال يتبى الشيط ن وال الاو    ك واا  بتل 

  في كي عه خاته المتش بي  كضض به ال كن و وتق خفته األكواج في المضم و وت  علا تل  العواك  المعقدة دم

 
 
ْن ِإَلفه  َغْيُرُ  ِإعِ َي َأَخ ُف َعَلْيُكْم َعفَهاَ  َيفْو    َك  َأْرَسْلَ   ُعوح   ِإَلض َقْوِكِه َفَق َل َت  َقْوِ  اْعُبُدوْا ليَ  َقدْ لَ  َقف َل  (59) َعِ فيم   َلُكم كِ 

ِبين   فن ري  ِ َق َل َت  َقْوِ  َليْ  (60) اْلَمُ  ِكن َقْوِكِه ِإعي  َلَ َراَك ِفي َضاَلل  ك   (61) اْلَعف َلِمينَ  َ  ِبفي َضفاَلَل   َوَلِك ِ في َرُسفول  كِ 
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ِ َكف  اَل َتْعَلُمفوَن   ِكفنَ  ُأَبلِ ُمُكفْم ِرَسف اَلِي َريِ في َوَأعَتفُ  َلُكفْم َوَأْعَلفمُ  فن62ل  يِ ُكفمْ  ( َأَوَعِجْبفُتْم َأن َجف ءُكْم ِخْكفر  كِ  َعَلفض َرُجف    ري
ف ُكْم ِلُي فِهَرُكْم َولِ  اليفِهيَن َكفهيُبوْا ِب.َت ِتَ ف  ِإعيُافْم  َوَأْغَرْقَ ف  َفَكفهيُبوُ  َفَسعَجْيَ ف ُ  َواليفِهيَن َكَعفُه ِففي اْلُ ْلف ِ  (63) ُتْرَحُمفونَ  َتتيُقفوْا َوَلَعليُكفمْ كِ 
فْن ِإَلففه  َغْيفُرُ  َأَففاَل َتتيُقفوَن   َكف  َوِ َلفض َعف ا  َأَخف ُهْم ُهفواا  َقف َل َتف  َقفْوِ  اْعُبفُدوْا ل َ  (64) َعِمفينَ  َكف ُعوْا َقْوكف    ( َقف َل 65َلُكفم كِ 
 َوَلِك ِ في ( َقف َل َتف  َقفْوِ  َلفْيَ  ِبفي َسفَ  َه   66ِكفَن اْلَكف ِخِبيَن   َلَ ُ    َ  َكَ ُروْا ِكن َقْوِكِه ِإعي  َلَ َراَك ِفي َسَ  َه   ِوِ عي  اليِهينَ  اْلَم ُ 

فن68َلُكفْم َع ِصف   َأِكفين    َوَأَعف ْ  ( ُأَبلِ ُمُكْم ِرَس الِي َريِ ي67َلِميَن  َرُسول  كِ ن ري ِ  اْلَع  يِ ُكفمْ  ( َأَوَعِجْبفُتْم َأن َجف ءُكْم ِخْكفر  كِ   ري

ِ َلَعليُكفْم  آالء ْسفَط   َفف ْخُكُرواْ ِكفن َبْعفِد َقفْوِ  ُعفوا  َوَ اَاُكفْم ِففي اْلَمْلفِق بَ  ُخَلَ ف ء َعَلض َرُج   كِ  ُكْم ِلُي ِهَرُكْم َواخُكُروْا ِإْخ َجَعَلُكمْ  ل 
ف ِاِقيَن   ُك فاَ  َوَعفَهَر َكف  َكف َن َتْعُبفُد آَب ُىَعف  َفْسِتَ ف  ِبَمف  َتِعفُدَع  ِإن َوْحفَد ُ  ( َقف ُلوْا َأِجْئَتَ ف  ِلَ ْعُبفَد ل َ 69ُتْ ِلُحفوَن   ( 70ِكفَن التي

يِ ُكففْم ِرْجف فن ري ف  َوَغَضففب      َقف َل َقففْد َوَقفَى َعَلففْيُكم كِ  ْيُتُموَه  َأعفُتْم َوآَبفف.ىُكم كي ُ ِبَافف  ِكففن  َعفف يلَ  َأُتَجفف ِاُلوَعِ ي ِفففي َأْسفَم ء َسففمي ل 
فنَ  َكفهيُبوْا ِب.َت ِتَ ف   َااِبفَر اليفِهينَ  َوَقَطْعَ ف  َفَسعَجْيَ ف ُ  َواليفِهيَن َكَعفُه ِبَرْحَمف   كِ  يف  (71) اْلُم َتِ فِرينَ  ُسفْلَط ن  َفف عَتِ ُروْا ِإعِ في َكَعُكفم كِ 

فن  َلُكفم َوِ َلفض َدُمفوَا َأَخف ُهْم َصف ِلح   َقف َل َتف  َقفْوِ  اْعُبفُدوْا ل َ َكف  (72) َوَك  َك ُعوْا ُكفْ ِكِ ينَ  فْن ِإَلففه  َغْيفُرُ  َقفْد َجف ءْتُكم َبيِ َ ف   كِ  كِ 
يِ ُكْم َهفِه ِ  ِ َلُكْم آَت   َفَهُروَه  َتْسُكْ   َع َق ُ  ري ِ َوالَ ل  وَه  ِفي َأْرِو ل   َجَعَلُكمْ  ( َواْخُكُروْا ِإخْ 73ِبُسَوء  َ َيْسُخَهُكْم َعَها   َأِليم    َتَمس 

َتْعثَفْوا  َوالَ  ُقُتفورا  َوَتْ ِحتُفوَن اْلِجَبف َل ُبُيوتف   َفف ْخُكُروْا آالء ل ِ  ُسفُاوِلَا  ُخَلَ  ء ِكن َبْعِد َع ا  َوَيويَأُكْم ِفي اأَلْرِو َتتيِمُهوَن ِكن
َأني َصف ِلح    َأَتْعَلُمفونَ  ِكن َقْوِكِه ِلليِهيَن اْسُتْضِعُ وْا ِلَمفْن آَكفَن ِكفْ ُامْ  اْسَتْكَبُرواْ  ( َق َل اْلَمُ  اليِهينَ 74ِفي اأَلْرِو ُكْ ِسِديَن  

يِ فِه َقف ُلوْا ِإعيف  ِبَمف  فن ري ( َفَعَقفُروْا 76ِبفِه َكف ِفُروَن   آَك فُتمْ  َقف َل اليفِهيَن اْسفَتْكَبُروْا ِإعيف  ِب ليفِه َ ( 75ِبفِه ُكْ ِكُ فوَن   ُأْرِسف َ  ك ْرَسف   كِ 
ْا َفَسَخفَهْتُاُم الريْجَ فُ  َفَسْصفَبُحو  (77) اْلُمْرَسفِلينَ  َوَقف ُلوْا َتف  َصف ِلُ  اْئِتَ ف  ِبَمف  َتِعفُدَع  ِإن ُك فَا ِكفنَ  َريِ ِافمْ  ال ي َقفَ  َوَعتَفْوْا َعفْن َأْكفرِ 

َريِ في َوَعَتفْحُا َلُكفْم َوَلِكفن الي ُتِحب فوَن ال ي ِصفِحيَن  ِرَسف َل َ  َفَتَوليض َعْ ُاْم َوَق َل َت  َقفْوِ  َلَقفْد َأْبَلْمفُتُكمْ  (78) َج ِدِمينَ  ِفي َااِرِهمْ 
ن اْلَع َلِميَن   د  َأحَ  ِإْخ َق َل ِلَقْوِكِه َأَتْسُتوَن اْلَ  ِحَشَ  َك  َسَبَقُكم ِبَا  ِكنْ  َوُلوط    (79  فن80كِ  َجف َل َشفْاَوة  كِ   ( ِإعيُكْم َلتَفْسُتوَن الرِ 

ْسِرُفوَن   ُاونِ  ن َقْرَيِتُكْم ِإعيُاْم ُأَع و   َقْوِكهِ  ( َوَك  َك َن َجَوا َ 81ال ِ َس ء َبْ  َأعُتْم َقْو   ك  ُرونَ  ِإالي َأن َق ُلوْا َأْخِرُجوُهم كِ   َيَتَطاي

َطفرا  َفف عُ ْر َكْيفَ  َكف نَ  (83) اْلَمف ِبِرينَ  َ ف ُ  َوأَْهَلفُه ِإالي اْكَرَأتَفُه َك َعفْا ِكفنَ َفَسعَجيْ  (82) اْلُمْجفِرِكيَن  َع ِقَبف ُ  َوَأْكَطْرَعف  َعَلفْيِام كي
فْن ِإَلففه  َغْيفُر ُ  َقفْو ِ  ( َوِ َلفض َكفْدَيَن َأَخف ُهْم ُشفَعْيب   َقف َل َتف 84  يِ ُكفْم َففَسْوُفوْا اْلَكْيفَ   َبيِ َ ف     َقفْد َجف ءْتُكماْعُبفُدوْا ل َ َكف  َلُكفم كِ  فن ري كِ 

فْ ِكِ يَن   َخِلُكفمْ  َأْشَي ءُهْم َواَل ُتْ ِسُدوْا ِفي اأَلْرِو َبْعفَد ِإْصفاَلِحَا  ال ي َو  َواْلِميَ اَن َواَل َتْبَمُسواْ  ( َواَل 85َخْيفر  ليُكفْم ِإن ُك فُتم ك 
ِ َكفْن آَكفَن ِبفهِ  ِصفَرا    َتْقُعفُدوْا ِبُيف  ِ  وَن َعفن َسفِبيِ  ل   ِعَوجف   َواْخُكفُروْا ِإْخ ُك فُتْم َقِلفيال  َفَكثيفَرُكمْ  َوَتْبُموَعَاف  ُتوِعفُدوَن َوَتُتفد 

ف ُكمْ  ( َوِ ن َك َن َط.ِئَ    86َكْيَ  َك َن َع ِقَبُ  اْلُمْ ِسِديَن   َواعُ ُرواْ   َف ْصفِبُرواْ  .ِئَ ف   ليفْم ْيْ ِكُ فواْ آَكُ فوْا ِب ليفِه  ُأْرِسفْلُا ِبفِه َوطَ  كِ 

ُ َبْيَ َ   َوُهَو َخْيُر اْلَح ِكِميَن     (87َحتيض َتْحُكَم ل 

الفدرو عشفاد كيف  صف ري بفه  هفها الوجوا كن حوله   ت  علا في واقعه وفي ضفمير    دفم هف  عحفن أوالء ففي وفي
  هه  العواك  المعقدة المتش بي  إلض الج هلي  !!!

وال بفد كفن اإلعقف خ  . . غلبه سض     وقد عسي     إعه تضعا     إعه ضعا     وقد الشيط ن تملبه     وقدي  إعه
  كرة أخر  !!!
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ك تريف   كشفرك   !!! لقفد تق خفتفه  ضف ال   مب  إلض هه  األرو كاتدت   ت ئب   كوحدا      ولكن ه  عحن أوالء علتقفي بفه لقد
ه  لف  الرسف ل  تفرا  إلفض ريفه   فمفن رحمف  ريفه بفه أن ال  . . طريقفه علمف   ففياألكواج في المضم     ولكن ه  لف  ك

  يتركه وحد  !

عفوا   وهفوا   وصف ل    ولفو  :الكفرا  عحن أوالء في هه  السورة علتقي بموكب اإلتمف ن   يرففى أعالكفه رسف  هللا وه 
 -يف  تحف ول هفها الفره  الكفريم جميعف       وعشفاد ك علفيام صفلواي هللا وسفالكه -  وشعيب   وكوسض   وكحمفد 

 البشفر  كفن الا ويف  التفي تقفوا  إلياف  الشفيط ن   وأعواعفه كفن شفي طين اإلعف  الركفب إعقف خ -بتوجيفه هللا وتعليمفه 

والب طف    ويفين  الحق عن الحق في ك   ك ن   كم  عشاد كواقا الترا  بين الاد  والضالل   ويين المستكبرين
عا تف  كف  كرحلف    وعجف ة المف ك ين   بعفد  ففي واإلع      دفم عشفاد كتف ر  الميفهبينالرس  الكرا  وشي طين الجن 

  اإلعهار والتهكير    

المف    خلف  أعفه تعفرو  هفها في القرآن ال يتبى اائمف   خلف  المف  التف ريمي   ولك فه ففي هفه  السفورة يتبفى والقتص
تح ول هدات  هها الركفب واسفت ق خ  كلمف  ضف   ووه سير الركب البشر  ك ه ال شسة األولض   ويعرو كوكب اإلتم ن

  كلي  إلض المالك  ليسلمه في عا يتا  إلض الجحيم ! الشيط ن تم ك   عن كع لم الطريق   وق ا 

  :ال تو  وق ت   أك   المشاد الكلي الرائى علم  جمل  كع لم علمتا  ه   قب  كواجا  وفي

ب عف  العواكف  المتشف بي   -   دفم ت حفرف إلفض ج هليف  ضف ل  كشفرك  البشري  تبدأ طريقا  كاتدت  ك ك ف  كوحفدة   إن
يتع كف  كعاف      وه ف  تستياف  رسفول بفهاي الحايقف   التفي المعقفدة ففي تركيفب اإلعسف ن خاتفه   وففي العفوالم والع  صفر

إلفض  فيالف  كفن يالف    ويحيف  كفن تحيف    والفهين تحيفون هفم الفهين آبفوا . وتشفرك التفي ك عفا علياف  قبف  أن تضف 
اإلله الواحفد   هفم الفهين  هها الواحدة   هم الهين علموا أن لام إلا   واحدا    واستسلموا بيليتام إلض اإلتم عي  الحايق 

غيفر (    فافي حايقف  واحفدة تقفو  علياف  ايفن هللا كلفه    إلفه سمعوا قول رسولام لام   ت  قفو  اعبفدوا هللا كف  لكفم كفن
 دار التف ريب     فكف  رسفول تجفيء إعمف  تقفول هفه  الكلمف  لقوكفه الفهين اجتف لامكف علفض ويتع قفب باف  الرسف  جميعف 

ففي الج هليف ي  اآللاف  علفض اخفتالف هفه  -ع اف    ف سفوه  وضفلوا ع اف    وأشفركوا كفى هللا آلاف  أخفر   الشفيط ن
بافف  وي جففي  أس سففا  تسخففه هللا الميففهبين وعلففض وعلففض أس سففا  تففدور المعركفف  بففين الحففق والب طفف      -الممتل فف  

كففى اخففتالف  -صففلواي هللا علففيام  -التففي عبففر بافف  جميففى الرسفف   األل فف ظ المفف ك ين     والسففي ل القرآعففي يوحففد
وخلف   . .(غيفر  ففي عفص واحفد   تف  قفو  اعبفدوا هللا كف  لكفم كفن إلفه جمتفهك  ق لو    ويوحد تر  حي ت  لم تام     يوحد

الل  يف  ! ألن هفه  ال بف رة اقيقف   صفورتا  حتفض ففي -ار التف ريب علفض كفد -لتحقيفق كع في وحفدة العقيفدة السفم وي  
السفي ل بفهاتا  تتفور وحفدة العقيفدة تتفويرا  حسفي       ولافها كلفه  ففي في التعبير عن حايق  العقيدة   وألن عرضا 

  القرآعي عن ت ريب العقيدة     الم ا  االلته في تقرير

يتبفين أعفه لفم تيفن ه ف ك  . . القرآعفي    األاتف ن المق رعف    كفى المف ا ضوء هها التقرير يتبفين كفد  ك  رقف  كف ا وفي
جف ءي بفه الرسف  كلاف  كفن ع فد هللا   وأن الفهين يتحفددون عفن  الفه  تدرج وال  تطور  في ك او  العقيدة األس سي  
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تقولفه هللا سفبح عه !  كف  تقولفوعمير ويفدكجون العقيفدة الري عيف  ففي هفها التفدرج  والتطفور  ; وتدرجا   تطور  المعتقداي
 :بعي اف  جف ءي اائمف   بحايقف  واحفدة   وحييفا ال بف رة ع اف  ففي أل ف ظ -في القفرآن الكفريم  عر   كم  -فاه  العقيدة 

هفو  ر  العف لمين(    الفه  تح سفب  إليفه ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غير (وهفها اإللفه الفه  اعف  الرسف  كلافم)
هللا اعف  إلفض ر  قبيلف    أو ر  أكف    أو ر  جف        ع فد م تيفن ه  لف  رسفول كفنال  و ففي يفو  ع فيم     فلف
ع د هللا اع  إلض إلاين اد ين أو آلا  كتعفداة     وكفهل  لفم تيفن ه ف ك رسفول كفن  كن كم  أعه لم تين ه  ك رسول

كفن ع فد هللا لفي   ايفن  كاع  إلض  ب اة طوطمي    أو عجمي    أو  أرواحيف  !   أو صف مي  ! ولفم تيفن ه ف هللا ع د
الج هليف ي الممتل ف    دفم ي عمفون أن  تستعرضفون   يه ع لم آخفر     كمف  يف عم كفن تسفموعام  علمف ء األاتف ن  وهفم

  البشري  في هه  األ ك ن   اون غيره  ! عرفتا  كعتقداتا  ك عا هي الدت ع ي التي

ففي يفو  الفدين      وي لحسف   يوييف  ر  العف لمين !ب لتوحيد المف لص   وير  -رسوال  بعد رسول  -ج ءي الرس   لقد
كف  رسف ل    ب عف  العواكف  المعقفدة المتشف بي  ففي  بعفد ولكن االعحراف ي ففي خف  االعتقف ا   كفى الج هليف ي الط رئف 

يتع كفف  كعافف      هففه  االعحرافف ي تمثلففا فففي صففور شففتض كففن المعتقففداي  التففي تكفوين اإلعسفف ن خاتففه وفففي العففوالم
وتطورهف   الفدت ع ي هه  التي يدرسا   علمف ء األاتف ن !   دفم ي عمفون أعاف  المف  التف عد ففي تفدرج هي   الج هلي   

!  

هفها الموضفو  ففي  عفن وهفو أحفق أن يتبفى   ويم صف  كمفن تيتبفون  -سفبح عه  -أت  ح ل فافها هفو قفول هللا  وعلض
  باها القرآن   فام وك  هم  يه      ون ي ك صدا عرو العقيدة اإلسالكي    أو صدا الدف   ع ا  ! أك  الهين ال

  تقص الحق وهو خير ال  صلين     وهللا

عفن التوحيفد الفه  تفركام  اعحفرافام قد ج ء إلض قوكه   بعفد -صلواي هللا عليام جميع    -ك  رسول كن الرس   إن
دفم  -عقيفدة آا  و وجفه كمف  ك عفا  -لفر  العف لمين  كوحفدين عليفه رسفولام الفه  سفبقه     فب فو آا  األوائف  عشفسوا

اعف هم إلفض توحيفد ر  العف لمين كفرة أخفر   -عليه السال   -حتض إخا ج ء عوا  - أسل    اعحرفوا ب ع  العواك  التي
كمف  علمافم  - العف لمين ج ء الطوف ن فال  الميفهبون وعجف  الم ك فون   وعمفري األرو باف الء الموحفدين لفر  دم  
كمف  اعحفرف كفن كف ن قفبلام     حتفض إخا جف ء  الج هليف  لفيام األكفد اعحرففوا إلفضويهراريام   حتض إخا ط ل ع -عوا 

  دم تكرري القت      وهيها     . . هوا أهل  الميهبون ب لري  العايم

وقف ل كف  رسفول  . .(غيفر  أرسف  كف  رسفول كفن هف الء إلفض قوكفه   فقف ل   تف  قفو  اعبفدوا هللا كف  لكفم كفن إلفه ولقفد
تعلمفه كفن ع قبف  كف  هفم  يفه كفن الج هليف  ففي  كف  أكفين   كعبفرا  عفن دقف  التبعف  و وخطفورة لقوكفه  إعفي لكفم ع صف 

وهو ك ام وهم ك ه     وفي ك  كرة وقا  الم   كن عليه القفو  وكبفرائام  , الدعي  واآلخرة و ورغبته في هدات  قوكه
وهفي  -وحفد   ح كون العبوات  والدي وعف هه  و ورفضوا االستسال  ح ر  الع لمين   وأبوا أن ت الحق في وجه كلم 

تتففد  كفف  رسففول بفف لحق فففي وجففه  وه فف  -القضففي  التففي ق كففا عليافف  الرسفف الي كلافف  وقفف   عليافف  ايففن هللا كلففه 
العقيفدة   وت بفا  وشفيج  القوكيف  ووشفيج  القرابف   أسف و الطف غوي     دفم ي قسفم قوكفه إلفض أكتفين كت  صفلتين علفض
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 . . وحفده    و خا  القفو   الواحفد   أكتف ن كت  صفلت ن ال قريفض بي امف  وال عالقف  ! العقيفدة الع ئليف  و لتقفو  وشفيج 

المسففتكبرين   وي جففي  الميففهبين وع دئفه تجففيء ال ففت      وي تف  هللا بففين األكفف  الماتدتف  واألكفف  الضفف ل    ويسخفه
القفو  الواحفد إلفض أكتفين علفض أسف و  قب  أن ي قسم فت  الط ئعين المستسلمين     وك  جري س   هللا ق  ب ت  وال

بعبفوايتام ح وحفد    وقبف  أن يثبتفوا ففي وجفه الطف غوي بإتمف عام   وقبف   العقيدة العقيدة   وقب  أن تجار أصح  
  ك  صلتام لقوكام     وهها ك  تشاد به ت ريب اعوة هللا علض كدار الت ريب   تعل وا أن

خلف  أن هفه   - العف لمين ر  -حد هوتعبيفد ال ف و كلافم لفريام وحفد  التركيف  ففي كف  رسف ل  كف ن علفض أكفر وا إن
هفو الق عفدة التفي ال تقفو  شفيء صف ل  بفدوعا   , تد يفه العبوات  ح الواحد   وع   السلط ن كله كفن الطواغيفا التفي

الرسفف الي  قلفيال  كففن الت تفيالي بعففد هففه  الق عفدة األس سففي  المشفترك  فففي إال ففي حيفف ة البشفر   ولففم يفهكر القففرآن
ع اف     تمفرج ففي الفدين   إعمف  يرجفى إلفض هفه  الق عفدة وال -بعفد ق عفدة العقيفدة  -أن كف  ت تفي   خلف  جميعف    

وي راهف  ب لفهكر ففي اسفتعراو  , هيفها وأهميف  هفه  الق عفدة ففي كيف ان هللا هفي التفي جعلفا المف ا  القرآعفي يبر هف 
قل ف  ففي التعريف  بسفورة األععف   أن هفها كف ن هفو كوضفو   كمف  -كوكفب اإلتمف ن و بف  ففي القفرآن كلفه     ول فهكر 

  كوضو  القرآن المدعي كلم  عرضا ك  سب  لتشريى أو توجيه   هو القرآن الميي كله و كم  ك ن

تقف  أصف ل  وال ضفرورة عفن  ال لاها الدين  حايق    و و  ك اج    لعرو هه  الحايقف     والمف ا   ففي هفها الفدين إن
جف ء باف  هفها الفدين   كمف  أن علي ف  أن علتف   المفف ا   التفي يفه     وعلي ف  أن ععفرف الحايقف  األس سفي  الحايقف     

 وفي هها الم ا  إبرا  و فراا وتكرار وتوكيد لحايق  التوحيد ل لومي      وكن ه ف  . اله  عرو به هه  الحايق   

  ص هه  السورة    التوكيد والتكرار واإلبرا  واإلفراا لاه  الق عدة في قت خل 

للقلفو  المسفتعدة  كيفررا   هها القتص تتور طبيع  اإلتم ن وطبيع  الك ر ففي ع فوو البشفر و ويعفرو عموخجف    إن
الفففهين آك ففوا بيففف  رسفففول لففم تيفففن ففففي قلفففويام  إن لإلتمفف ن   وعموخجففف   كيفففررا  للقلففو  المسفففتعدة للك فففر أتضفف      

ولم تعجبفوا أن تمتف ر هللا واحفدا  كف ام ليفبلمام وي فهرهم   فسكف  الفهين  ; لرسوله االستكب ر عن االستسال  ح والط ع 
ففي أيفديام  الممتتفب رسول فقد ك عوا هم الهين أخفهتام العف ة بف إلدم   ف سفتكبروا أن ي  لفوا عفن السفلط ن بي  ك روا

 ر والوجافف ء وخو  المفف   كففن الحيفف   والكبفف" ح صفف حب الملففق واألكففر   وأن تسففمعوا لواحففد كفف ام     كفف عوا هففم
الففدين     إعافف  عقففدة الح كميفف  والسففلط ن     ففف لم  كفف عوا  هففها السففلط ن فففي قففوكام     وكففن ه فف  ععففرف عقففدة

  رسولام لام   ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غير (    قول تحسون اائم   ك  في

 -أول كف  تع في  -تع في  الشف كل  والريوييف  ولك ي رسفول كفن ر  العف لمين(    كف عوا تحسفون أن األلوميف  الواحفدة)
إلففض هللا ر  العفف لمين     وهففها كفف  كفف عوا  . . الشففرعي عفف   السففلط ن الممتتففب كففن أيففديام و ورا  إلففض صفف حبه

وقفد بلففا كفن عقففدة السفلط ن فففي ع وسفام أال ي ت ففى الالحفق كفف ام  ! الاف لكين تقف وكون ففي سففبيله حتفض تيوعففوا كفن
 كمف  -يقفه إلفض الافالك   كمف  تسفل  طريقفه إلفض جاف م كفهل  !     إن كتف ر  الميفهبين طر  تسفل  ب لمف بر   وأن

كفن هللا للمف فلين  إعفهار تجفر  علفض سف   التتبدل عسفي ن آلتف ي هللا واعحفراف عفن طريقفه   -تعرضا  هها القتص 
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واسففتا اء ب إلعففهار اغتففرار ب لرخفف ء  . العفف لمين علففض يففد رسففول   اسففتكب ر عففن العبواتفف  ح وحففد  والمضففو  لففر 
للمف ك ين   دبف ي كفن المف ك ين وك  صفل  علفض العقيفدة     دفم المتفر   و يفهاء واسفتعج ل للعفها    ط يف ن وتاديفد

  س   هللا علض كدار الت ريب ! وفق اله  تستي

  ففي ع لف  عفن الب طف ت فيف فإن ط غوي الب ط  ال تطيق كجرا وجوا الحق     وحتض حين يريد الحفق أن وأخيرا  
هفها الموقفا   بف  يتف بى الحفق وي   لفه ويطف را       ك فه فإن الب ط  ال تقب  -ت رك   كتيرهم  ل ت  هللا وقض ئه  -

كف كم آك فوا ب لفه  أرسفلا بفه وط ئ ف  لفم ي ك فوا   ف صفبروا حتفض تحيفم هللا  ط ئ ف  ولقفد قف ل شفعيب لقوكفه  و ن كف ن
وال رىيف  جم عف   ; ك ه هفه  المطف    ولفم تطيقفوا رىيف  الحفق ت فيفخير الح كمين(    ولك ام لم تقبلوا  وهو بي     

  كن قوكه ل مرج   استكبروا تدين ح وحد  وتمرج كن سلط ن الطواغيا   ق ل الم  الهين

 
 
َقف َل َأَوَلفْو  ِكليِتَ ف  َقْرَيِتَ ف  َأْو َلَتُعفوُاني ِففي َواليفِهيَن آَكُ فوْا َكَعفَ  ِكفن ُشفَعْيبُ  اْلَمُ  اليِهيَن اْسَتْكَبُروْا ِكن َقْوِكفِه َلُ ْمِرَج يفَ  َتف  َق لَ 

ُ ِكْ َاف  َوَكف  َكِهب    ( َقِد اْفَتَرْيَ   َعَلض ل ِ 88ُك ي  َك ِرِهيَن   َلَ ف  َأن عيُعفوَا ِفيَاف  ِإالي  َتُكفونُ  ِإْن ُعْدَع  ِفي ِكليفِتُكم َبْعفَد ِإْخ َعجي َعف  ل 
ْلَ ف  َرييَ ف  اْففَت ْ  َري َ ف  ي َ ف  َوِسفىَ َأن َتَشف َء ل ُ رَ  ِ َتَوكي َوَيفْيَن َقْوِكَ ف  ِبف ْلَحقِ  َوَأعفَا َخْيفُر اْلَ ف ِتِحيَن  َبْيَ َ ف  ُكف ي َشفْيء  ِعْلمف   َعَلفض ل 

 89)  

تعرضفه بف لحق رافضف   هفها الفه   شفعيب شعيب والهين آك وا كع  كن قريت   أو لتعوان في كلت  (    وه ف  صفد  ت 
  علض هللا كهب   إن عدع  في كلتكم بعد إخ عج ع  هللا ك ا      افتري   عليام الطواغيا  ق ل أولو ك   ك رهين ? قد

ال تجفديام فتفيال  أن  وأعفه لفيعلم أصفح   الفدعوة إلفض هللا أن المعركف  كفى الطواغيفا ك روضف  علفيام فرضف     خلف 
كليف    ويعفواوا إلفض كلف  الطواغيفا بعفد إخ عجف هم هللا  ايف ام ال أن يتركفوايتقوه  ويتج بوه    ف لطواغيا لن تتركام إ

 ففال بمجفرا أن خلعفا قلفويام ع اف  العبواتف  للطواغيفا وااعفا ب لعبواتف  ح وحفد      ك اف  ك اف    وقفد عجف هم هللا

  كى شعيب  تقولوا ك ر كن خوو المعرك    والتبر عليا    واعت  ر فت  هللا بعد الم  صل  فيا  و وأن

سف   هللا بمف  جفري بفه كف   تجفر   علفض هللا توكل ف    ري ف  اففت  بي  ف  ويفين قوك ف  بف لحق وأعفا خيفر ال ف تحين(    دفم)
  كرة علض كدار الت ريب    

  باه  المع لم في طريق القتص القرآعي   حتض عستعرو ال تو  ب لت تي   وعكت ي

ففي الكفون كلفه    اإلتمف ن  الكفرا    كسفبول ففي السفي ل بموكفبكوكفب اإلتمف ن الفه  تسفير ففي كقدكتفه رسف  هللا إن
فففي سففت  أتفف     دففم اسففتو  علففض العففر     واألرو فففي ال قففرة السفف بق  كب شففرة  إن رييففم هللا الففه  خلففق السففم واي

  ر والقمفر وال جفو  كسفمراي بفسكر    أال لفه الملفق واألكفر   تبف رك هللا والشفم  تمشي اللي  ال اف ر تطلبفه حثيثف    

  . .(الع لمين
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تحفرك الليف  ليطلفب  والفه  الدي وعف  لافها اإللفه   الفه  خلفق السفم واي واألرو   والفه  اسفتو  علفض العفر    و ن
لفه الملفق واألكفر   إن الدي وعف  لافها اإللفه  والفه  ال اف ر   والفه  تجفر  الشفم  والقمفر وال جفو  كسفمراي بفسكر   

هي التي يفدعون إلياف  البشفري  كلاف    كلمف  قعفد لاف  الشفيط ن علفض صفرا   . ف ك  وحد  هي التي يدعو إليا  الرس 
هللا كعفه ففي  غيفر ع فه و وراهف  إلفض الج هليف  التفي تتبفد  ففي صفور شفتض و ولك اف  كلاف  تتسفم بإشفراك فسضفلا  هللا

  الريويي   

كفى الكفون الفه  ت يشفون  االتسف ل القرآعفي تيثفر كفن الفري  بفين عبواتف  هفها الكفون ح   واعفوة البشفر إلفض والمف ا 
كسففمرا  بففسكر    خلفف  أن هففها اإلتقفف   باففه  الحايقفف   يتحففرك  يففه و واإلسففال  ح الففه  أسففلم لففه الكففون كلففه و والففه 

هف ا  و وأن تسفتحثه كفن ااخلفه علفض أن ي مفر  ففي سفل  ال بف اة المستسفلم  و  البشفر   الكوعيف  ك يف  بفسن ياف  القلفب
  في ع    الوجوا كله ! هو وحد  عش  ا   تيون  فال

الوجففوا كلففه و و لففض  عليففه الرسفف  الكففرا  ال يففدعون البشففري  ألكففر شف خ و إعمفف  يففدعوعا  إلففض األصفف  الففه  تقففو  إن
فففي فطففرة البشففر و والتففي تاتففا بافف   المركففو ة الحايقفف  المركففو ة فففي ضففمير هففها الوجففوا     وهففي خاتافف  الحايقفف 

  الشيط ن بعيدا  عن حايقتا  األصيل      تقواه  فطرتام حين ال تلو  با  الشاواي   وال

  به   تت بى هي اللمس  المست  اة كن تت بى السي ل القرآعي في السورة علض ال حو اله  وهه 

  لقط ي كن قت  عوا كى قوكه 64 - 59األول  الدرو

علفييم عفها  يفو  ع فيم   قف ل  أخف ف أرسل   عوح   إلض قوكه   فق ل ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غيفر    إعفي قد
بفي ضفالل    ولك في رسفول كفن ر  العف لمين   أبلميفم  لي  الم  كن قوكه إع  ل راك في ضالل كبين   ق ل ت  قو 

 علفض رجف  كف كم رييمهللا كف  ال تعلمفون   أو عجبفتم أن جف ءكم خكفر ك ف كفن رسف الي ريفي   وأعتف  لكفم   وأعلفم

الهين كهبوا ب.ت ت ف    إعافم كف عوا  وأغرق   حمون ? فكهبو  فسعجي    والهين كعه في ال ل   ولتتقوا   ولعلكم تر  , لي هركم
  قوك   عمين(   

سفي ل يتطلفب  ففي القتف  ه ف  ب ختتف ر   ليسفا فياف  الت تفيالي التفي تفرا ففي كواضفى أخفر  كفن القفرآن تعفرو
هفو تتفوير تلف  المعف لم التفي  ه ف  افدفتلف  الت تفيالي   ك لفه  جف ء ففي سفورة هفوا   وففي سفورة عفوا     إن ال

طبيعف  اسفتاب ل القفو  لاف    حايقف  كشف عر الرسفول   تحقفق  . التبليفا تحفدد   ع اف  آع ف       طبيعف  العقيفدة   طريقف 
  كن القت  فحسب تل  الحلق ي المحقق  لتل  المع لم   علض ك ا  القتص القرآعي   تهكر ال هير     لهل 

  ض قوكه(   لقد أرسل   عوح   إل)

فطفرتام   وتيسففيرا  علففي  ت سفد سفف   هللا فففي إرسف ل كفف  رسفول كففن قوكففه   ويلسف عام   تسلي فف   لقلفو  الففهين لففم علفض
كفن هفه  السف     وال تسفتجيبون   ويسفتكبرون  تعجبفون  البشر في الت  هم والتع رف   و ن ك ن الهين فسدي فطفرتام
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لمالئك  ! و ن هفي إال تعلف    وكف  كف عوا ليسفتجيبوا إلفض الافد    كامف  ا تبلمام أن ي ك وا لبشر كثلام   ويطلبون أن
  أ  طريق ! كن ج ءهم

  أرسل   عوح   إلض قوكه   فم طبام بتل  الكلم  الواحدة التي ج ء با  ك  رسول  لقد

  فق ل ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غير ( )

الحيف ة اإلعسف عي  الفه  ال  عمف ا يفدة التفي ال توجفد إال باف    وهفيالكلمف  التفي ال تتبفدل   وهفي ق عفدة هفه  العق فافي
الريف     وهفي الك يف  بتحفرر البشفر كفن العبواتف   ووحدة تقو  علض غير    وهي ضم ن وحدة الوجا  ووحدة الادف

  وي الستعالء علض الشاواي كلا  وعلض الوعد والوعيد   , العبيد للاو    والعبوات  ألكث لام كن

هفو كع فض  بف اة هللا وحفد   وهها هللا ك ا  للحي ة   ق عدته أن تيون السلط ن كله في حي ة ال  و كلا  ح   اين إن
االعتقف ا بريوييتفه لافها الوجفوا و عشف ئه وتفدبير  بقفدرة هللا  ففي   وكع ض أال تيون لل  و إله غير      والسلط ن يتمث 

يتمثف   المسفتو    ن و عشف ئه وتفدبير أكفر  بقفدرة هللا وقفدر    وعلفض ع ف بريوييتفه لإلعسف االعتق ا وقدر    كم  يتمث  في
علفض شفريعته وأكفر    تمثلفه ففي التقفد   وقي كاف  ففي االعتقف ا بريوييف  هللا لافها اإلعسف ن ففي حي تفه العمليف  الواق يف   

  وهفو  بف اة غيفر هللا كعفه غير ق بلف  للتج ئف    و ال فافو الشفرك  . . واحدة بشع ئر ال ب اة له وحد      كلا  ح ك 
  ! اوعه   أو كن

ال  صف  إلخواعفه   وففي صفدل  األخ ق ل عوا لقوكه هه  القول  الواحدة   وأعهرهم ع قب  التكهيب با  في إش  ل ولقد
  الرائد ال  ص  ألهله 

  إعي أخ ف علييم عها  يو  ع يم(   )

والجف اء ففي يفو  ع فيم    الحسف   عقيفدة اآلخفرة   عقيفدة عفر  أن ات عف  عفوا     أقفد  الفدت ع ي     ك عفا فياف  وه  
ك  رقف  كفف ا  هللا وتقريففر  فففي شففسن العقيففدة    تتبففين تمف ف عففوا علففض قوكففه كفف  ي ت فرهم  يففه كففن عففها      وهيففها

  علم ء األات ن  وأتب عام الم فلين عن ك ا  القرآن  " وك  ه  الم بطين في ال ال  كن

  ? المستايم  ن الض لين كن قو  عوا لاه  الدعوة الم لت  الواضح ك ن استاب ل الم حرفي فكي 

  ق ل الم  كن قوكه إع  ل راك في ضالل كبين(!)

  ق ل كشركو العر  لمحمد ]   [ إعه صبس   ورجى عن اين إبراميم ! كم 
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 بعفدك الوقح التفبج  يبلا الض ل كفن الضفالل أن تحسفب كفن يفدعو  إلفض الافد  هفو الضف ل ! بف  هيفها يبلفا وهيها

وتبطف  الضفواب    ويحيفم الافو  و كف  اا  أن الميف ان لفي  هفو  , الموا ين يبلا المسب في ال طر !     هيها ت قلب
  ال ي حرف وال تمي    اله  كي ان هللا

ياتففد  كفف ام ويرجففى  كففن تقففول الج هليفف  اليففو  عففن الماتففدين باففد  هللا ? إعافف  تسففميام الضفف لين   وتعففد وكفف خا
  اله  تتمرغ الج هلي   يه ! الوح  والقبول !     أج  كن ياتد  إلض المست قى الكريه   و لضب لرضض 

تسفتقهر اللحفم الفرخيص ?  الفه  تقفول الج هليف  اليفو  لل تف ة التفي ال تكشفا عفن لحماف  ? وكف خا تقفول لل تفض وكف خا
يفيف  ! وتحف ول الج هليف  بيف  كف  تملكفه وجمفواا  ور  وتمل ف    إعاف  تسفمي ترفعامف  هفها وع  فتامف  وتطارهمف   رج يف   

تمرل ترفعام  وع  فتام  وتطارهم  في الوح  اله  تتمرغ  يه ففي المسفت قى الكريفه  أن عال كن وس ئ  التوجيه واإل
!  

والتلي  يفون وكف  إليفه و  والسفي م  تقول الج هلي  لمن ترت ى اهتم ك ته عن ج ون كب ري ي الكرة و وج فون األففال  وك خا
ع ه إعفه  ج كفد    وكملفق علفض ع سفه   وت قتفه المروعف   تقفول ون الفرقص والح فالي ال  رغف  والمالهفي ? إعاف وج ف

  ت  ه  كن هه  ي  ق فيا  حي ته     إلض والثق ف  ! وتح ول أن تجر 

  الج هلي  هي الج هلي      فال تتمير إال األشي ل وال روف ! إن

أوه كفه وأهوائفه    كفن م عفن حايقف  اعوتفه وك بعاف    فافو لفم يبتفدعا عفوا عفن ع سفه الضفالل   وييشفا لاف وي  في
ويعلفم كفن هللا كف  ال تعلمفون    . واألك عف  إعمف  هفو رسفول كفن ر  العف لمين   تحمف  لافم الرسف ل    وكعاف  ال تف 

  كحجويون  ع ه فاو تجد  في ع سه   وهو كوصول به   وهم

لكفم   وأعلفم كفن هللا  وأعتف  ر  الع لمين   أبلميم رسف الي ريفي  ق ل ت  قو  لي  بي ضالل    ولك ي رسول كن )
  ك  ال تعلمون(   

تحملفه رسف ل  إلفض قوكفه    , بيف ام ه   فجوة في السي ل     فكسعم  عجبوا أن تمتف ر هللا رسفوال  كفن البشفر كفن وعلم 
وا هفها االختيف ر     هفه  ال جفوة الفهين لفم تمتف ر  , اآلخفرون  وأن تجفد هفها الرسفول ففي ع سفه علمف   عفن ريفه ال تجفد 

  :بعده  في السي ل يدل عليا  ك 

  . . ? عجبتم أن ج ءكم خكر كن رييم علض رج  ك كم لي هركم   ولتتقوا   ولعلكم ترحمون  أو

كففى العففوالم كلافف     يتع كفف  كففن عجففب فففي هففها االختيفف ر   فاففها الكفف ئن اإلعسفف عي شففسعه كلففه عجيففب     إعففه وكفف 
وهللا أعلففم  -فففإخا اختف ر هللا كفن بي ففه رسفوله  .   ركفب ففي طبيعتففه كفن ع مف  هللا  يففه كفن روحففه  ويتتف  بريفه بمفف
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ع فه   بمف  أوا  ففي كي عفه كفن إكي عيف  االتتف ل بفه والتلقفي ع فه    الممتف ر فإعمف  يتلقفض هفها -حيث تجع  رس لته 
  . التكوين و  لاها الك ئن العجيباله  به كع ض اإلعس ن   واله  هو ك    التكريم العل اللطي  بهل  السر

  لام عوا عن هدف الرس ل   وييشا

  لي هركم   ولتتقوا   ولعلكم ترحمون(   )

شفيء وراء خلف  ل ففوا   وال  وال اإلعففهار لتحريف  القلفو  بمشف عر التقففو    لي  فروا ففي ال ا تف  برحمف  هللا     فافو
  كتلح    وال هدف   إال هها الادف الس كي ال بي   

  ي  ى كعا  اإلعهار وال التهكير  وال ال طرة حين تبلا حدا  كعي    كن ال س ا   التت كر وال تتدبر وال تتهكر   ولكن

  قوك   عمين(    ك عوا فكهبو    فسعجي    والهين كعه في ال ل    وأغرق   الهين كهبوا ب.ت ت     إعام)

القفوا هفها المتفير  ويعمف هم  هير      بعمف هم هفها كفهبوا    رأي   كن عم هم عن الاد  وال ت  المملص وال ولقد
!  

  لقط ي كن قت  هوا كى قوكه ع ا 72 - 65الث عي  الدرو

  عجل  الت ريب   ويمضي كعا  السي ل   فإخا عحن أك   ع ا قو  هوا  وتمضي

قفف ل المف  الففهين ك ففروا كففن  ? عف ا أخفف هم هففواا   ق ل تفف  قفو  اعبففدوا هللا كفف  لكفم كففن إلففه غيفر    أفففال تتقففون  و لفض
تف  قفو  لفي  بفي سف  ه  ولك في رسفول كفن ر  العف لمين :قف ل قوكه إع  ل راك في س  ه    و ع  ل     كفن الكف خبين  

أكفين   أو عجبفتم أن جف ءكم خكفر كفن رييفم علفض رجف  كف كم لي ففهركم ?  ع صف    أبلميفم رسف الي ريفي   وأعف  لكفم
ق لوا أجئت ف   . ت لحفون    عوا   و ااكم ففي الملفق بسفط    فف خكروا آالء هللا لعلكفمخل  ء كن بعد قو  جعلكم واخكروا إخ

ك فا كفن التف اقين   ق ل قفد وقفى علفييم كفن رييفم  إن ل عبفد هللا وحفد  وعفهر كف  كف ن تعبفد آب ىعف  ? فست ف  بمف  تعفدع 
 ن ? فف عت روا   إعفي كعيفم أعتم وآبف ىكم كف  عف ل هللا باف  كفن سفلط سميتموه  رج  وغضب   أتج الوع ي في أسم ء

  ك عوا ك ك ين   وك  فسعجي    والهين كعه برحم  ك     وقطع   اابر الهين كهبوا ب.ت ت     . الم ت رين كن

الجف ر    والقف عون الواحفد    وال ف كوو ع   الرس ل    وع   الحفوار   وع ف  الع قبف      إعاف  السف   الم ضفي    إعا 
   

عشفر     وكف  كفن شف   دالدف  خرار  عفوا والفهين عجفوا كعفه ففي السف ي     وقي  كف ن عفداهمقو  ع ا هف الء كفن  إن
كف عوا تعبفدون هللا  -وهفو اإلسفال   -عليفه السفال   عفوا أن أب  ء ه الء الم ك ين ال  جين في الس ي   ك عوا علض ايفن

لاففم عففوا   ولك ففي رسففول كففن ر  تعتقففدون أعففه ر  العفف لمين   فايففها قفف ل  وكفف عوا وحففد    كفف  لاففم كففن إلففه غيففر   
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كففن  وقفف اهم فلمفف  طفف ل علففيام األكففد   وت رقففوا فففي األرو   ولعففب كعاففم الشففيط ن ل بفف  المواتفف    . العفف لمين( 
عف ا قفو  هفوا تسفت كرون أن  , هللا وفق الاو  ال وففق شفريع  -وفي أولا  شاوة المل  وشاواي المت    -شاواتام 

  د  كن جديد يدعوهم عبيام إلض  ب اة هللا وح

  . .(? و لض ع ا أخ هم هواا   ق ل ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غير    أفال تتقون )

وال  -هللا عف اا كفن بعفدهم  واسفتملا التي ق لا  عوا كن قبله   والتي كه  با  قوكه   فسص بام ك  أص بام   القول 
عوا ب ألحق ف   وهي الكثبف ن المرت عف  علفض حفدوا الفيمن ك  أعام يهكر ه   أين ك ن كوط ام   وفي سورة أخر  ععلم

 وقد س روا في الطريق اله  س ر  يه كن قبف  قفو  عفوا   فلفم يتفهكروا ولفم يتفدبروا كف  - ك  بين اليم ك  وحضركوي

اسفت ك را  لقلف  خفوفام كفن (? بمن س روا في هها الطريق   لهل  تضي  هوا ففي خط بفه لافم قولفه   أففال تتقفون  ح 
   وكن خل  المتير المرهو   هللا

كف ام قلف  التقفو  و  تسفت كر كبر علض المف  الكبفراء كفن قوكفه أن يفدعوهم واحفد كفن قفوكام إلفض الافد    وأن وكسعم 
ف عطلقوا يتامون عبفيام ب لسف  ه  وي لكفه  جميعف   ففي  ! للمق   ورأوا  يه س  ه  وحم ق    وتج و ا للحد   وسوء تقدير

   غير تحرج وال حي ء

  . ق ل الم  الهين ك روا كن قوكه إع  ل راك في س  ه    و ع  ل     كن الك خبين( )

  ج اف   بال ترو  وال تدبر وال الي  ! هيها

  ع ص  أكين(    لكم ق ل ت  قو  لي  بي س  ه    ولك ي رسول كن ر  الع لمين   أبلميم رس الي ريي وأع )

كمف  كشفا عفوا  - وقفد كشفا لافم -كمف  ع فض عفن ع سفه الضفالل   -صدل ع ض عن ع سه الس  ه  في بس ط  و  لقد
وقف ل لافم خلف  كلفه ففي كفواة  . تبليماف  عفن كتفدر رسف لته وهفدفا  و وعفن عتفحه لافم فياف  وأك عتفه ففي -كن قبف  

  ال  ص  وفي صدل األكين  

تلف  الرسف ل    ففإخا هفوا  كفنو  كن هفها االختيف ر   -كم  عجب قو  عوا كن قب   -بد أن تيون القو  قد عجبوا  وال
  شمتين  في تيرر لام ك  ق له عوا كن قب    كسعم  كالهم  روا واحدة

  عجبتم أن ج ءكم خكر كن رييم علض رج  ك كم لي هركم ?     أو

قففوة فففي األجسفف    و عطفف ئام ي يففد عليففه كفف  تمليففه واقعافم     واقففى اسففتمالفام فففي األرو كففن بعففد قففو  عففوا   دفم
  :والسيطرة م عشستام الجبلي    و عط ئام كهل  السلط نوضم ك  بحي
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لعلكفم ت لحفون(    فلقفد  هللا واخكفروا إخ جعلكفم خل ف ء كفن بعفد قفو  عفوا   و ااكفم ففي الملفق بسفط    فف خكروا آالء)
شففير ال عمفف    والحففهر كففن البطففر   واتقفف ء  تسففتوجب كفف ن كففن حففق هففها االسففتمالف   وهففه  القففوة والبسففط    أن

عاففدا  أن تتوقففا سفف ته التففي ال تتبففدل   والتففي تجففر  وفففق ال فف كوو  هللا المفف برين   وهففم لففم تسخففهوا علففضكتففير 
 تيفون  وخكر ال عم يفوحي بشفيره  و وشفير ال عمف  تتبعفه المح ف ف  علفض أسفب با  و وكفن دفم . كعلو  المرسو    بقدر

  ال الا في الدعي  واآلخرة  

واختتفروا الجفدل    , بف إلدم تتفدبر وال تتفهكر     وهيفها أخفهي المف  العف ة ال طفرة حفين ت حفرف ال تت كفر وال ولكفن
  :ب إلعهار واستعجلوا العها  استعج ل كن تستثق  ال ت    ويا أ

كفن التفف اقين(    لكسعمفف  كفف ن  ك فا ق لوا أجئت ف  ل عبففد هللا وحففد  وعفهر كفف  كفف ن تعبفد آب ىعفف  ? فست فف  بمف  تعففدع  إن)
  علض ال  ر  يه  تتبرون  ال تطيقون االستم   إليه   واليدعوهم إلض أكر ك كر 

  أجئت   ل عبد هللا وحد    وعهر ك  ك ن تعبد آب ىع  ?(و)

اإلعسف ن ختف ئص اإلعسف ن  تسفلب كشاد ب ئ  الست ب ا الواقى المسلوف للقلو  والعقفول   هفها االسفت ب ا الفه  إعه
ويدعفه عبفدا  للعف اة والتقليفد   وعبفدا  للعفرف والمفسلوف    . عتقف ااألصفيل  حري  التفدبر وال  فر   وحريف  الت كيفر واال

  وأهواء العبيد كن أكث له   ويملق عليه ك  ب   للمعرف  وك  ع فهة لل ور     أهواى  وعبدا  لم  ت رضه عليه

عبيفد و وقف لوا الفه  هفم لفه  الب طف  اسفتعج  القفو  العفها  ففرارا  كفن كواجاف  الحفق   بف  ففرارا  كفن تفدبر ت  هف  وهيها
  ل بيام ال  ص  األكين 

  فست   بم  تعدع  إن ك ا كن الت اقين(!)

  دم ك ن الجوا  ح سم   وسريع   في را الرسول  وكن

كف  عف ل هللا باف  كفن  وآبف ىكم ق ل قفد وقفى علفييم كفن رييفم رجف  وغضفب   أتجف الوع ي ففي أسفم ء سفميتموه  أعفتم)
   ت رين( سلط ن ? ف عت روا   إعي كعيم كن الم

إعفه العفها  الفه  ال ااففى لفه  . . أبلمام الع قب  التي أعبس  با  ريه   والتي قد حقا عليام فلم تعفد ع اف  كحفيص لقد
ب لعفها  الفه  اسفتعجلو  و تيشفا لافم عفن سفم ف   لافم   وغضب هللا المت حب له     دم جعف  بعفد هفها التعجيف 

  كعتقداتام وتتوراتام 

  سميتموه  أعتم وأب ىكم ك  ع ل هللا با  كن سلط ن ?    في أسم ء  أتج الوع ي
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كفن ع ففد أع سففيم   لففم  ; وآبف ىكم كفف  تعبففدون كفى هللا لففي  شففيئ   خا حايقف  ! إعافف  كجففرا أسففم ء أطلقتموهف  أعففتم إن
  عليا  كن بره ن   لكم تشرعا  هللا ولم تسخن با    فم  لا  إخن كن سلط ن وال

أصفيل      إن كف  كلمف   حايقف     كف  عف ل هللا باف  كفن سفلط ن(    هفو تعبيفر كفوا عفنالمتكرر ففي القفرآن والتعبير
األدفر   سفريى الف وال     إن ال طفرة تتلقفض هفها كلفه  قليف  أو شر  أو عرف أو تتور لم ي  له هللا   خفيف  الفو ن  

 اف  كفن سفلط ن هللا الفه كفن هللا دقلفا واسفتقري وع فهي إلفض األعمف ل   بمف  في الكلمف  ففي اسفتم  ف   ففإخا جف ءي

  إت     يواعا 

حشفدي لاف  كف   أوضف   كفن كلمف ي براقف    وكفم كفن كفهاهب وع ريف ي   وكفم كفن تتفوراي ك وقف    وكفم كفن وكم
  سلط ن ! -سبح عه  -كن سلط عه  فيا  قو  الت يين والتميين     ولك ا  تتهاو  أك   كلم  كن هللا  

  واجه هوا قوكه ب لتحد  دق  المطمئن   وقوة المتمين   ي وفي

  ف عت روا   إعي كعيم كن الم ت رين(   )

كفن هف ال الب طف  وضفع ه  تقفين هه  الثق  هفي ك ف   القفوة التفي تستشفعره  صف حب الفدعوة إلفض هللا     إعفه علفض إن
سففلط ن الحففق الففه  كعففه وقوتففه بمفف   يففه كففن  كففن وخ فف  و عففه كامفف  اعففت ف وكامفف  اسففتط ل   كمفف  أعففه علففض تقففين

  سلط ن هللا  

  تطول اإلعت  ر في السي ل  وال

  . .(ك ك ين فسعجي    والهين كعه برحم  ك     وقطع   اابر الهين كهبوا ب.ت ت     وك  ك عوا)

آخفر واحفد ففي الركفب  هفو المحق الك ك  اله  ال يتملا ك ه أحفد   وهفو كف  عبفر ع فه بقطفى الفدابر   والفدابر فاو
  يتبى أاب ر القو  !

وال ت تف   . . التفهكير طويا ص ح  أخر  كن صح ئا الميهبين   وتحقق ال هير كرة أخر  بعد إخ لم ي  ى اوهيه
عحفن ففي ظفالل الف ص الفه  يافدف إلفض  ف قفا السفي ل ه ف  كف  ت تفله كفن أكفر هفها الافالك ففي السفور األخفر   

  في ال تو    كواضعه اإلستعراو السريى و وال عموو في ت تي  له

  لقط ي كن قت  ص ل  كى قوكه دموا 79 - 73 لث الث الدرو

بي ف  كفن رييفم   هفه  ع قف  هللا  جف ءتكم دمفوا أخف هم صف لح     ق ل تف  قفو  اعبفدوا هللا كف  لكفم كفن إلفه غيفر    قفد و لفض
بسفوء  يسخفهكم عفها  ألفيم   واخكفروا إخ جعلكفم خل ف ء كفن بعفد  تمسفوه  لكفم آتف    ففهروه  تسكف  ففي أرو هللا   وال

تعثفوا ففي  وال تتمفهون كفن سفاولا  قتفورا    وت حتفون الجبف ل بيوتف     فف خكروا آالء هللا   , األرو ا   ويفوأكم ففيعف 
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 أتعلمفون أن صف لح   -آكفن كف ام  لمفن -األرو ك سفدين   قف ل المف  الفهين اسفتكبروا كفن قوكفه للفهين استضفع وا 
ن اسفتكبروا إع  ب لفه  آك فتم بفه كف فرون   فعقفروا ال  قف  الفهي قف ل كرسف  كفن ريفه ? ق لوا إعف  بمف  أرسف  بفه ك ك فون  

 اارهفم ت  ص ل  ائت   بم  تعدع  إن ك ا كن المرسفلين   فسخفهتام الرج ف  فسصفبحوا ففي:وق لوا وعتوا عن أكر ريام  

  تحبون ال  صحين     ال ج دمين   فتولض ع ام وق ل ت  قو  لقد أبلمتكم رس ل  ريي   وعتحا لكم   ولكن

أخفر  إلفض  عكسف  ص ح  أخر  كن صفح ئا قتف  البشفري  و وهفي تمضفي ففي خضفم التف ريب   وهف  هفي خ   وهه
  الميهبين   كت ر  الج هلي  و وكشاد كن كش هد اللق ء بين الحق والب ط    وكتر  جديد كن

  و لض دموا أخ هم ص لح     ق ل ت  قو  اعبدوا هللا ك  لكم كن إله غير (   )

واالتجف   والمواجاف   االعتقف ا احفدة التفي باف  بفدأ هفها الملفق و لياف  تعفوا   وخاي المف ا  الواحفد ففيالكلمف  الو  خاي
  والتبليا    

  ه   تل  المعج ة التي ص حبا اعوة ص ل    حين طلبا  قوكه للتتديق  وي يد

  قد ج ءتكم بي   كن رييم   هه  ع ق  هللا لكم آت (   )

وع قبف  التكفهيب   ال يفهكر  باف  السفتعراو السفريى للفدعوة الواحفدة   ولع قبف  اإلتمف نه ف    ألعفه تسفتادف ا والسفي ل
ال يفهكر ت تفيال  عفن ال  قف  أكثفر كفن أعاف  بي ف   وكفهل  ت تفي  طلفبام للم رقف    بف  تعلفن وجواهف  عقفب الفدعوة  

   غيفر ع اتف    أو أعاف  أخرجفاآتف  ك فه   وكفن هفها اإلسف  ا عسفتلام أعاف  ك عفا ع قف وفيا  كن ريام   وأعا  ع ق  هللا

ويجعلاف  آتف  علفض  , كع فض إخراج   غيفر عف ا    كمف  تجعلاف  بي ف  كفن ريافم   وكمف  تجعف  عسفبتا  إلفض هللا خاي لام
و يمف  جف ء ففي  -ففي هفها المتفدر المسفتيقن  أكرهف  صفدل عبوتفه     وال ع يفد علفض هفها شفيئ   كمف  لفم يفرا خكفر  كفن

  عحن كى ال تو  وع يف في ظاللا   ف مضي -تي  آخر هه  اإلش رة ك  ت  عن ك  ت 

  فهروه  تسك  في أرو هللا وال تمسوه  بسوء  يسخهكم عها  أليم(   )

  ع ق  هللا   فهروه  تسك  في أرو هللا   و ال فاو ال هير بسوء المتير     إعا 

ففي كتف ئر المف برين  وال  فر والتفهكر  عرو اآلت  واإلعهار ب لع قب    تسخه ص ل  في ال ت  لقوكفه ب لتفدبر  ويعد
    والشير علض ععم  االستمالف بعد ه الء الم برين 

وت حتفون الجبف ل بيوتف    , قتفورا   واخكروا إخ جعلكم خل  ء كن بعد عف ا   ويفوأكم ففي األرو   تتمفهون كفن سفاولا )
    ف خكروا آالء هللا   وال تعثوا في األرو ك سدين( 
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وهفي بفين الحجف    - الحجفر   أين ك ن كوطن دموا   ولك ه يهكر في سورة أخر  أعام ك عوا ففييهكر السي ل ه  وال
األرو لثمفوا   كمف  علمف  طبيعف  الميف ن الفه   ففي والش       وعلم  كن تفهكير صف ل  لافم   أدفر ال عمف  والتميفين

حتفون ففي الجبف ل البيفوي   فافي ك عوا يتمهون في السا  القتفور   وي  وقد ك عوا ت يشون  يه   فاو سا  وجب   
 و ن المع لم في هها ال ص القتير     وص ل  يهكرهم اسفتمالف هللا لافم كفن بعفد عف ا   واضح  حض رة عمراعي 

ففي التف ريب لحضف رة عف ا    الت ليف  لم تيوعوا ففي أرضفام خاتاف    ولكفن يبفدو أعافم كف عوا أصفح   الحضف رة العمراعيف 
كمي فين ففي األرو   كحيمفين فياف    وهفو ي اف هم  خل ف ء ر أتضف    ويفهل  صف رواوأن سفلط عام اكتفد خف رج الحجف

  ب لقوة والتميين   وأك كام العبرة ك دل  في ع ا الم برين ! اغترارا   عن االعطالل في األرو ب ل س ا  

واسفتكبري صف ل     قفو  كهل  علم  فجوة ففي السفي ل علفض سفبي  اإلتجف   واالختتف ر   فقفد آك فا ط ئ ف  كفن وه  
وتفرا  إلفض إلفه واحفد هفو ر  العف لمين  , األرو ط ئ     والم  هم آخر كن ي كن بدعوة تجراهم كفن السفلط ن ففي

 خلعوا ريق  الط غوي كن أع  قام بعبوايتام ح وحد    وتحرروا بفهل  كفن الهين ! وال بد أن تح ولوا فت   الم ك ين

  للعبيد ! العبوات 

  :والتاديد برين كن قو  ص ل  يتجاون إلض كن أكن كن الضع  ء ب ل ت  عر  الم  المستك وهيها

كرسف  كفن ريفه ?(   صف لح     أتعلمفون أن-لمن آكفن كف ام  -ق ل الم  الهين استكبروا كن قوكه للهين استضع وا )
   

الرسف ل  كفن ريفه  في اعفوا   له أعه س ال للتاديد والتموي    والست ك ر إتم عام به   وللسمري  كن تتدتقام وواض 
   

ع وسفام   واالطمئ ف ن ففي  ففي الضفع ف لفم تعفواوا ضفع ف   ! لقفد سفيب اإلتمف ن بف ر القفوة ففي قلفويام   والثقف  ولكن
وكف خا تجفد  السفمري  واالسفت ك ر      ? والتمويف  كف طقام     إعافم علفض تقفين كفن أكفرهم   فمف خا تجفد  التاديفد

  كن الم  المستكبرين ? 

    بم  أرس  به ك ك ون( ق لوا إع)

  دم تعلن الم  عن كوق ام في صراح  تحم  ط بى التاديد  وكن

  إع  ب له  آك تم به ك فرون(   )

البي ف  هفي التفي تف قص  ليسفا الرغم كن البي   التي ج ءهم باف  صف ل    والتفي ال تفد  ريبف  لمسفتريب     إعفه علض
إعا  عقفدة الح كميف  والسفلط ن   إعاف  شفاوة الملف   . . الواحد  وع  للر الم  للتتديق     إعه السلط ن المادا ب لدي

  الشيط ن اله  تقوا الض لين كن هها المط   ! إعه العميق  في اإلعس ن !
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ففي اعفوا  و والتفي حفهرهم  عبيفه القول ب لعم    ف عتدوا علض ع ق  هللا التي ج ءتام آت  كفن ع فد  علفض صفدل وأتبعوا
  بسوء  يسخههم عها  أليم عبيام أن تمسوه  

  . .(المرسلين فعقروا ال  ق    وعتوا عن أكر ريام و وق لوا ت  ص ل  ائت   بم  تعدع  إن ك ا كن)

فيافف    وليتففور  التففبج  التففبج  الففه  تتفف حب المعتففي    ويعبففر عففن عتففي عام بقولففه  عتوا(إلبرا  سففم  إعففه
العففها  واالسفتات ر ب ل ففهير وال  ب سفتعج ل   خلفف  التحفد الشفعور ال  سفي المتفف حب لاف    والفه  تعبففر ع فه كفهل

  :كهل  تستسعي السي ل في إعالن الم تم    وال ت ت 

  فسخهتام الرج     فسصبحوا في اارهم ج دمين(   )

للعجف  عفن الحفراك   وكف   كشفاد والجثو    ج اء كق بف  للعتفو والتفبج    ف لرج ف  تتف حبا  ال ف     والجثفو  والرج  
وف قفف   فففي المتففير   وفففي التعبيففر عففن هففها  جفف اء العفف تي أن يرتجففا   وكفف  أجففدر المعتففد  أن تعجفف    أجففدر

  المتير ب لتتوير  

  :وتحدو  السي ل علض هيئتام     ج دمين(    ليرسم ل   كشاد ص ل  اله  كهبو  ويدعام

  .(ال  صحين تحبون فتولض ع ام   وق ل ت  قو  لقد أبلمتكم رس ل  ريي وعتحا لكم   ولكن ال )

  والتكهيب   ب لعتو اإلشا ا علض أك ع  التبليا وال ت  و والبراءة كن المتير اله  جلبو  ألع سام إعه

  . . المستا ئين وهيها تطو  ص ح  أخر  كن صح ئا الميهبين   ويحق ال هير بعد التهكير علض . .

  لقط ي كن قت  لو  كى قوكه 84 - 80الرابى  الدرو

لقتف  إبفراميم   خلف   ه ف  ولكفن السفي ل ال يتعفرو -عليفه السفال   -عجل  التف ريب    ي ل ف  عافد إبفراميم  وتمضي
السفورة  وكم كفن قريف  أهلك  هف    فج ءهف  بسسف    أول أن السي ل يتحر  كت ر  الميفهبين و كت  سفق   كفى كف  جف ء ففي

  ل في إهالك القر  التي كهبا ب ل فهير     وقفو إعم  هو ت تي  لاها اإلجم القتص بي ت   أو هم ق ئلون(    وهها

يفدعون كفن اون هللا    وكف  لم تطلب كفن ريفه هالكافم   بف  اعتف لام -عليه السال   -لم يالكوا ألن إبراميم  إبراميم
بمف  فياف  كفن إعفهار وتكفهيب و هفالك   يتمشفض  , وكع صفر  -ابفن أخفي إبفراميم  -  إعم  تجيء ه ف  قتف  قفو  لفو  

  السي ل   علض طريق  القرآن كى ظالل 

كفن  -شفاوة  -الرجف ل  لتفستون  ولوطف  إخ قف ل لقوكفه أتستون ال  حشف  كف  سفبقكم باف  كفن أحفد كفن العف لمين ? إعكفم)
يتطافرون  سعف وأن قف لوا أخرجوهم كفن قفريتكم   إعام إال اون ال س ء   ب  أعتم قو  كسرفون   وك  ك ن جوا  قوكفه

  . .(المجركين ه ك عا كن الم برين   وأكطرع  عليام كطرا    ف ع ر كي  ك ن ع قب اكرأت إال   فسعجي    وأهله
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والتوحيفد  األلوميف  ل   قت  قو  لو  عن لفون خف   كفن اعحفراف ال طفرة و وعفن قضفي  أخفر  غيفر قضفي  وتكشا
  إن اإلعتقف ا األلوميف  والتوحيفد    قضفي  التفي ك عفا كفدار القتفص السف بق   ولك اف  ففي الواقفى ليسفا بعيفدة عفن

وقفد شف ءي سف   هللا أن تملفق البشفر خكفرا  وأعثفض   وأن تجعلامف   . وشفرعه ففي هللا الواحفد تقفوا إلفض اإلسفال  لسف  ه
كفن التقف ء  ال س  تتك ك  بام    وأن يتم االكتداا في هها الج   عن طريق ال س  و وأن تيون  الواحدة شقين لل   

لل سفف  عففن طريففق هففها اإللتقفف ء    صفف لحين   السفف   صفف لحين لاللتقفف ء  خكففر وأعثففض     وكففن دففم ركبامفف  وفففق هففه
عميقف    والرغبف  ففي إتي عاف  أصفيل     ع دئفه التفي ي  العاف  اللفهة كجاف ين عضفوي   وع سفي   لافها االلتقف ء     وجعف 

العميقف   اللفهة تلف  يحققف  كشفيئ  هللا ففي اكتفداا الحيف ة و دفم لتكفون هفه  الرغبف  األصفيل  و  يتالقيف  وخلف  لضفم ن أن
ورضف ع    وكفن ع قف  وترييف  وك  لف   ووضفى اافع   في كق ب  المت عب التي يلاي عا  بعد خل  في الهريف    كفن حمف 

أسففرة   تك ف  األط فف ل ال  شففئين   الففهين تطففول فتففرة حضفف عتام  فففي     دفم لتكففون كففهل  ضففم ع   لبق ئامفف  كلتتففقين
  رع ت  أطول كن الجي  القدتم ! ويحت جون إلض , أكثر كن أط  ل الحيوان

تفدبير  وتقفدير    وكفن دفم  ولطفا هي س   هللا التفي يتتف  إاراكاف  والعمف  بمقتضف ه  ب العتقف ا ففي هللا وحيمتفه هه 
  ك ا  هللا للحي ة   وعن تيون االعحراف ع ا  كتتال  ب العحراف عن العقيدة  

هللا فياف    وأعافم ففي  خلق أن لوط  ليجباام بسعام بد  اون اعحراف ال طرة واضح   في قت  قو  لو    حتض  ويبدو
  هها االعحراف الش يى غير كسبوقين 

كفن  -شفاوة  -الرجف ل  لتفستون  ولوطف   إخ قف ل لقوكفه أتستون ال  حشف  كف  سفبقكم باف  كفن أحفد كفن العف لمين ? إعكفم)
  اون ال س ء ب  أعتم قو  كسرفون(   

واإلسفراف ففي الط قف   . السفوي  اإلسراف في تج و  ك ا  هللا الممث  ففي ال طفرةاله  يدفعام به لو  هو  واإلسراف
وعمفو الحيف ة   ففإخا هفم يريقوعاف  ويبعثروعاف  ففي غيفر كوضفى  البشفري  التي وهبام هللا إت ه    ألااء اورهم في اكتداا

 ففإخا هللا الطبي يف    ال طفرة التف اق  ففي تحقيفق سف  9شاوة(شف خة   ألن هللا جعف  لفهة )كجفرا اإلختف     فافي

قبفف  أن تيففون فسفف ا  , وجففدي ع فف  لففهتا  فففي عاففيض هففه  السفف     فاففو الشففهوخ إخن واالعحففراف وال سفف ا ال طففر  
  ال طري    بال اعحراف وال فس ا   األخالل األخالل     وال فرل في الحايق    ف ألخالل اإلسالكي  هي

ففي هفها االلتقف ء    للفهكر هفو الفه  تحقفق لفهة ال طفرة التف اق  -كف لتكوين ال  سفي  -التكفوين العضفو  ل عثفض  إن
رحمف  كفن هللا وععمف    إخ تجعف  الايف   بتحقيفق  لفه الفه  ال تقتفد بفه كجفرا  الشفاوة     إعمف  هفه  اللفهة المتف حب 

ل سفب  ب  -بلفهة تعف ال كشفق  التكليف  ! فسكف  التكفوين العضفو  للفهكر  كتفحوي    سف ته وكشفيئته ففي اكتفداا الحيف ة  
ع فد ال طفرة  االتجف   تمين أن تحقق لهة لل طرة السليم  و ب  إن شعور االستقهار ليسبق    يم ى كجفرا فال -للهكر 
  السليم   

  . . الشسن التتور االعتق ا    وع    الحي ة اله  تقو  عليه   خو أدر ح سم في هها وطبيع 
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اعتشف را  خريعف     بميفر كف   الشف خ تشر فيا  هها االعحراف الج سيهي الج هلي  الحديث  في أوروي  وفي أكريي  ي  فاه 
  اله  تقو  عليه   الحي ة كبرر إال االعحراف عن االعتق ا التحي    وعن ك ا 

لميفر اليافوا    اإلعسف عي  ك عا ه  ك اعو  عريض  كن األجا ة التي يوجاا  اليافوا ففي األرو لتفدكير الحيف ة وقد
المفرأة   حتجف  كفن هفه  األجاف ة الموجاف  بسع عريضف  يفد  واألخالقفي     ك عفا ه ف ك اعفو  بإش ع  االعحالل العق
 لفم الشف خة ففي المجتمعف ي ! ولكفن شفا اة الواقفى تمفرل العيفون   ف في أورويف  وأكرييف  ال  حشف  هو اله  ي شفر هفه 

وهفه  ال  حشف   - ! ئمالباف  كمف  ففي عف لم -يبفق ضف ب  واحفد لالخفتال  الج سفي الك كف  بفين كف  خكفر وكف  اعثفض 
علفض الشفهوخ بفين الرجف ل و بف  يتعفدا  إلفض الشفهوخ  تقتتفر الشف خة يرت فى كعفدلا  ب رت ف   االخفتال  وال يف قص ! وال

هفه  الشفا اة فليقرأ  السففلوك الج سفي ع فد الرجفف ل  و  السفلوك الج سفي ع ففد  عي يفه بفين ال سف ء     وكفن ال تمففرل 
وتسف ده  الفض  ,     ولكفن هفه  األجاف ة الموجاف  كف  تف ال تفراا هفه  األكهويف تقريفر  ك ف    األكرييفي  ففي ال سف ء 

  ! المبشرين حج   المرأة   لت ا  ك  تريد  بروتوكوالي صايون   ووص ت  ك تمراي

  إلض قو  لو  ! فيتجلض ل   االعحراف كرة أخر  في جوابام ل بيام  وععوا

  ريتكم   إعام أع و يتطارون(!وك  ك ن جوا  قوكه إال أن ق لوا أخرجوهم كن ق)

  !? عجب   ! أو كن يتطار تمرج كن القري  إخراج     ليبقض فيا  الملودون المدعسون  ت 

ي ممسفون ففي الوحف   ففال لمف خا العجفب ? وكف خا تتف ى الج هليف  الحديثف  ? أليسفا تطف را الفهين يتطافرون   ولكفن
أليسففا  -عففن المففرأة وغيففر المففرأة  ل غففالل وتحطيمفف   وتسففميه تقدكيفف   -الففه  تفف مم   يففه كجتمعفف ي الج هليفف  
وتتفوراتام كفهل  و وال تطيفق أن تفراهم يتطافرون و ألعاف  ال تتسفى  وأفكف رهم تطف راهم ففي أر اقافم وأع سفام وأكفوالام

  الدعسين القهرين ?! إعه ك طق الج هلي  في ك  حين !! ب لملودين وال ترحب إال

  وال تطوي  ك له  تجيء في السي ق ي األخر  الم تم  سريع   بال ت تي   وتعرو

  ك ن ع قب  المجركين(    كي  وأكطرع  عليام كطرا    ف ع ر -إال اكرأته ك عا كن الم برين  -فسعجي    وأهله )

وهفي  -ف كرأتفه  . والمف ا  ال جف ة لمفن تافداهم العتف ة   كمف  أعاف  هفي ال تف  بفين القفو  علفض أسف و العقيفدة إعاف 
  المالكين كن قوكه في الم ا  واالعتق ا   ب لم برين لم ت   كن الاالك   ألن صلتا  ك عا -و به ألتق ال  

الفدافق   لتطايفر  والمف ء أكطروا كطرا  كالكف   كفى كف  صف حبه كفن عواصفا     تفر  كف ن هفها المطفر الممفرل   وقد
  ! يه ? وك توا األرو كن خل  الدع  اله  ك عوا  يه   والوح  اله  ع شوا

  أت  ح ل لقد طويا ص ح  أخر  كن صح ئا الميهبين المجركين ! علض
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  لقط ي كن قت  شعيب كى قوكه كدين 93 - 85الم ك   الدرو

  كدين وأخيام شعيب  ص ح  للت ح  األخيرة كن صح ئا األقوا  الميهب  في تل  الحاب  كن الت ريب     وعستي

بي ف  كفن رييفم   ففسوفوا الكيف   جف ءتكم وا هللا كف  لكفم كفن إلفه غيفر    قفدكفدين أخف هم شفعيب     ق ل تف  قفو  اعبفد و لفض
ففي األرو بعفد إصفالحا    خلكفم خيفر لكفم إن ك فتم كف ك ين    ت سفدوا والميف ان   وال تبمسفوا ال ف و اشفي ءهم   وال

 , فكثركم تم قليال  وتتدون عن سبي  هللا كن آكن به وتبموعا  عوج     واخكروا إخ ك  توعدون  وال تقعدوا بي  صرا 

وط ئ ف  لفم ي ك فوا ف صفبروا  بفه واع فروا كيف  كف ن ع قبف  الم سفدين     و ن كف ن ط ئ ف  كف كم آك فوا ب لفه  أرسفلا
  حتض تحيم هللا بي      وهو خير الح كمين    

 ف    قف ل أو لتعفوان ففي كلت أو ق ل الم  الهين استكبروا كن قوكه ل مرج   ت  شعيب والهين آك وا كع  كن قريت ف )
 -كلتكم بعد إخ عج ع  ل  ك اف    وكف  تيفون ل ف  أن ععفوا فياف   في لو ك   ك رهين ? قد افتري   علض ل  كهب   إن عدع 

وأعفا خيفر  , بف لحق علض ل  توكل ف    ري ف  اففت  بي  ف  ويفين قوك ف  -وسى ري   ك  شيء علم    , ري   إال أن تش ء ل  
إخا  لم سفرون   فسخفهتام الرج ف  فسصفبحوا ففي  إعكفم مف  الفهين ك فروا كفن قوكفه لئن اتبعفتم شفعيب   ال ف تحين   وقف ل ال

لففم تم ففوا فيافف    الففهين كففهبوا شففعيب   كفف عوا هففم الم سففرين   فتففولض عفف ام  كففسن اارهففم جفف دمين   الففهين كففهبوا شففعيب   
  ك فرين ?(   لقد أبلمتكم رس الي ريي وعتحا لكم   فكي  آسض علض قو   قو  وق ل ت 

أعاف  تتضفمن غيفر قضفي   خلف  عجد شيئ   كن اإلط ل  في هه  القت    ب لاي و إلض ع  ئره  في هفها الموضفى   إع  
  االستعراو اإلجم لي في هها السي ل   ك ا  العقيدة شيئ   عن المع كالي   و ن ك عا القت  س ئرة علض

   ك  لكم كن إله غير ( و لض كدين أخ هم شعيب     ق ل ت  قو  اعبدوا ل  )

  رس ل  ال بي الجديد  في ق عدة الدعوة التي ال تميير فيا  وال تبدي      دم تبدأ بعده  بعض الت تيالي فاي

  قد ج ءتكم بي   كن رييم(   )

كواضفى القتف  ففي  كفن وال ععفرف لاف  تحديفدا   -كمف  خكرهف  ففي قتف  صف ل   -يفهكر السفي ل عفو  هفه  البي ف   وال
تثبفا اعفوا  أعفه كرسف  كفن ع فد ل     , ور األخفر    ولكفن الف ص تشفير إلفض أعفه ك عفا ه ف ك بي ف  جف ءهم باف السف

الكيف  والميف ان   وال افي عفن اإلفسف ا ففي األرو   والكفا  تو يف  ويرتفب علفض هفه  البي ف  كف  تفسكرهم بفه عبفيام كفن
  ارتضو  وعن فت   الم ك ين عن اي ام اله   , ال  و عن قطى الطريق علض

خلكفم خيفر لكفم إن  , إصفالحا  ففسوفوا الكيف  والميف ان   وال تبمسفوا ال ف و أشفي ءهم   وال ت سفدوا ففي األرو بعفد)
ل  كن آكفن بفه   وتبموعاف  عوجف     واخكفروا إخ  سبي  ك تم ك ك ين   وال تقعدوا بي  صرا  توعدون   وتتدون عن

    الم سدين(   ك ن ع قب كي  ك تم قليال  فكثركم   واع روا
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تشفركون كعفه  بف ا  فففي  إعمف  كفن هفها ال اففي أن قفو  شفعيب   كف عوا قوكف   كشفركين ال تعبففدون ل  وحفد    وعفدرك
الع ال و إعم  كف عوا يتمفهون ألع سفام كفن ع فد أع سفام  ل   سلط عه و وأعام ك  ك عوا يرجعون في كع كالتام إلض شر 

 كفف عوا سففيئي المع كلفف  ففي البيففى -لففهل   -وأعاففم  - ن فففي هففه  المتفل  إعمفف  كفف شففركام ولعفف  -قواعفد للتع كفف  

ياتفدون وي ك فون عفن  الهين كم  ك عوا ك سدين في األرو   تقطعون الطريق علض سواهم   ظلم  ت ت ون  ; والشراء
كفون الطريفق التفي ففي سفبي  ل  و ويريفدون أن ت االسفتق ك  ايف ام   ويتفدوعام عفن سفبي  ل  المسفتايم و وييرهفون 

  كم  هي في ك ا  ل    استق كتا  عوج ء ك حرف    ال تمضي علض

و لفض الدي وعف  لفه وحفد   , ب أللوميف  بفدعوتام إلفض  بف اة ل  وحفد  و ففراا  سفبح عه -عليفه السفال   -شفعيب  ويبفدأ
  و فراا  كن دم ب لسلط ن في أكر الحي ة كله  

ك ف ه  الحيف ة وكفف   كف  كفن هفه  الق عفدة و التففي تعلفم أعفه ك افف  ت بثفق ففي اعففوتام -عليففه السفال   -شفعيب  يبفدأ
  تستايم كلا  إال إخا استق كا هه  الق عدة   وال أوض عا  و كم  أن ك ا  ت بثق قواعد السلوك والملق والتع ك   

سف ا ففي األرو اإلف وتفرك في اعفوتام إلفض الدي وعف  ر  وحفد    و ق كف  حيف تام علفض ك اجفه المسفتايم   ويستتحب
هفها كلفه بعفض المف دراي الموحيف      يفهكرهم  إلفض ب لاو  بعدك  أصلحا  ل  ب لشريع      تستتفحب ففي اعفوتام

  ععم  ل  عليام 

  واخكروا إخ ك تم قليال  فكثركم( )

  ع قب  الم سدين كن قبلام  ويموفام

  واع روا كي  ك ن ع قب  الم سدين(   )

الفهين هفداهم ل  إليفه عفن  المف ك ين سخهوا أع سام بشيء كفن العفدل وسفع  التفدر و ففال ت ت فوايريد ك ام أن ت كهل 
ك  سبي    كاداين لام كوعدين   وأن ي ت روا حيفم ل  بفين  عليام اي ام   وال تقعدوا لام بي  صرا    وال تسخهوا

  هم ال يريدون أن تيوعوا ك ك ين  ك عوا ال ريقين   إن

بي  فف    وهففو خيففر  ل   ئ فف  كفف كم آك ففوا ب لففه  أرسففلا بففه وط ئ فف  لففم ي ك ففوا   ف صففبروا حتففض تحيففمو ن كفف ن ط )
  الح كمين(   

عقطف  االعت فف ر  . . اعف هم إلففض أعفدل خطفف    ولقفد وقففا ع فد آخففر عقطف  ال تملفف  أن يتراجفى وراءهفف  خطفوة لقفد
  ل  وهو خير الح كمين   تحيم ضوالتريث والتع تف بمير أخ    وترك ك ا وك  اعت ق كن اين   حت

تفدين للطف غوي    ال الطواغيا ال يرضيام أن تيون لإلتم ن في األرو وجفوا كمثف  ففي جم عف  كفن ال ف و ولكن
إال سفلط عه   وال تحيفم ففي حي تاف   بسفلط ن   إن وجفوا جم عف  كسفلم  ففي األرو   ال تفدين إال ر    وال تعتفرف
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إال ك اجه     إن وجوا جم عف  كسفلم  كافه  يافدا سفلط ن الطواغيفا  ك اج    ي حي تا شرع   إال شرعه   وال تتبى ف
  هه  الجم ع  في ع سا    وتركا الطواغيا لحيم ل  حين تستي كوعد    اعع لا حتض لو -

إن  -المعركف   كعفه حتفض لفو آدفري هفي أال تمفوو -الط غوي ت رو المعرك  فرضف   علفض الجم عف  المسفلم   إن
المعركف  كفى الب طف      إعاف  سف   ل   عليفه الحق في خاته ي ع  الب ط    وهها الوجوا خاته هو اله  ت فرووجوا 

  ال بد أن تجر     

  أو لتعوان في كلت  (  , ق ل الم  الهين استكبروا كن قوكه ل مرج   ت  شعيب والهين آك وا كع  كن قريت  )

  عرك  ال تقب  الما اع  والتع تف !في تبج  س فر   وفي إصرار علض الم هيها

السفال  ع فد ال قطف  التفي ال  عليفه أن قوة العقيدة ال تتلعثم وال تت عف   أكف   التاديفد والوعيفد     لقفد وقفا شفعيب إال
علفض أن يتفرك لمفن شف ء أن يفدخ  ففي العقيفدة التفي  - والتعف تف تمل  أن يت ح ا وراءه  خطفوة     عقطف  المسف لم 

وكفف  تملفف  صفف حب اعففوة أن  -تشفف ء في اعت فف ر فففت  ل  وحيمففه بففين ال ففريقين  الففه  ين للسففلط نتشفف ء و وأن يففد
عفن الحفق  كليف  واحدة وراء هه  ال قط    تحا أ  ضم  أو أ  تاديفد كفن الطواغيفا     و ال ت ف  ل خطوة يتراجى

خراج كففن قففريتام أو العففواة فففي بفف إل ب لتاديففد الففه  تمثلففه وخ عففه     فلمفف  أن تلقففض المفف  المسففتكبرون عرضففه هففها
ك ره   أن تعوا في المل  الم سفرة التفي أعجف   ل  ك اف    واتجفه إلفض  , كلتام   صد  شعيب ب لحق   كستمسي   بملته

  يدعو  ويست تر  ويسسله وعد  ب ترة الحق وأهله  وكوال  ريه وكلجئه

ل  ك اف    وكف  تيفون ل ف  أن ععفوا  عج عف    في كلتكم بعد إخأو لو ك   ك رهين ? قد افتري   علض ل  كهب   إن عدع:ق ل
علفض ل  توكل ف    ري ف  اففت  بي  ف  ويفين قوك ف  بف لحق    -شفيء علمف    كف  إال أن تشف ء ل  ري ف    وسفى ري ف  -فياف  

  . . ال  تحين وأعا خير

الج هليف  وكفهاقا   طبيعف    كمف  تتجلفض هفه  الكلمف ي القالئف  تتجلفض طبيعف  اإلتمف ن   وكهاقفه ففي ع فوو أهلفه وففي
الحايقف  اإللايف  ففي خلف  القلفب وكيف  تتجلفض  كشفاد الكريه   كهل  عشاد ففي قلفب الرسفول خلف  المشفاد الرائفى    

   يه  

  أو لو ك   ك رهين ?:ق ل

(    تقففول فففي كلت فف  لتعففوان تلفف  القولفف  ال فف جرة   ل مرج فف  تفف  شففعيب والففهين آك ففوا كعفف  كففن قريت فف  أو تسففت كر
  !? ك ا  لام أتجبروع   علض ك  عكر  كن كلتكم التي عج ع  ل  

  قد افتري   علض ل  كهب   إن عدع  في كلتكم بعد إخ عج ع  ل  ك ا (   )
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ر  وحفد    والتفي يتمفه  والط عف  اله  تعوا إلض كل  الط غوي و الج هلي    التي ال تملص فياف  ال ف و الدي وعف  إن
بعفد إخ قسفم ل  لفه الميفر  -إن اله  تعفوا إلفض هفه  الملف   . . ل   فيا  أري ب   كن اون ل  تقرون لام بسلط ن ال  و

شفا اة  . واي فه إعم  ي ا  شا اة ك خب  علض ل   -وهدا  إلض الحق   وأعقه  كن العبوات  للعبيد  , وكشا له الطريق
أن لملفف   -علففض األقفف   -ك ااهفف   أو ركافف  وعفف ا إلففض كلفف  الطفف غوي !ك ااهفف  أعففه لففم تجففد فففي كلفف  ل  خيففرا  فت

ال يت فف فض كففى اإلتمفف ن بفف ر    فاففو تعففوا إليافف   وجواهفف  الطفف غوي حقفف   فففي الوجففوا   وشففر ي  فففي السففلط ن و وأن
 وهففي شففا اة خطيففرة أخطففر كففن شففا اة كففن لففم تعففرف الاففد    ولففم يرفففى راتفف  . . ويعتفرف بافف  بعففد أن آكففن بفف ر  

  االعتراف برات  الط ي ن   وال ط ي ن وراء اغتت   سلط ن ل  في الحي ة ! شا اة اإلسال   

كعفه إلفض الملف  التفي  آك فوا كف  يتافدا  بفه الطمف ة كفن إع اتفه هفو والفهين -عليفه السفال   -تسفت كر شفعيب  وكفهل 
  أعج هم ل  ك ا  

  وك  تيون ل   أن ععوا فيا (   )

الفه  ي اولفه الطف غوي ففي كف   التاديفد  و وكف  ي بمفي ل ف  قطعف   أن ععفوا فياف      تقولاف  وأك كفهكن شسع   أصفال   وك 
  واي وعتا  ر  وحد  بال شري  كعه أو كن اوعه   , سلط عه أرو كى الجم ع  المسلم    التي تعلن خروجا  عن

وأهفون كفن تكف لي   أقف  - مفا وشفقا كامف  ع -تكف لي  المفروج كفن العبواتف  للطف غوي والدي وعف  ر  وحفد   إن
فيا  كن السالك  واألكفن والطمسعي ف  علفض  الا كام  -العبوات  للطواغيا ! إن تك لي  العبوات  للطواغيا ف حش  

طويل  كديدة ! تك لي  في إعس عي  اإلعسف ن خاتفه فافه   اإلعسف عي    ال  بطيئ  إعا  تك لي  -الحي ة والمق   والر ل ! 
عبواتف   وأ  وأ  عبواتف  شفر كفن خضفو  اإلعسف ن لمف  تشفرعه لفه إعسف ن ?!     -عبفد لإلعسف ن  سف نواإلع توجد  

عبواتف  شفر كفن أن تتعلفق  وأ  شر كفن تعلفق قلفب إعسف ن بفإرااة إعسف ن آخفر بفه   ورضف   أو غضفبه عليفه ?!    
سف ن خطف   أو لجف   تقفوا  شر كن أن تيون لإلع عبوات  كت ئر إعس ن باو  إعس ن كثله ورغب ته وشاواته ?! وأ 

  ك ه كي م  ش ء إعس ن ?!

ففي حيفم الطواغيفا  - ال ف و أن األكر ال تقا ع د حد هه  المع عي الر يع      إعه ياب  ويافب  حتفض تيلفا علض
أوالاهففم إخ ي شفئام الطف غوي كمفف  شف ء علفض كفف   تيل افم أكفوالام التفي ال تحمياف  شففر  وال تحوطاف  سفي ج   كمفف  -

 واألخفالل والتق ليفد والعف ااي   ففول كف  يفتحيم ففي أرواحافم وففي حيف تام والم اوكف ي وراي واألفكف رش ء كن التت

دفم تيل افم أعراضفام  ! والجف   فيفهبحام علفض كفهب  هفوا    ويافيم كفن جمف جمام وأشفالئام أعفال  المجفد لهاتفه , خاتاف 
ده  باف  الطواغيفا   سفواء ففي صفورة المتفب التي يريف الدع رة في ال ا ت      حيث ال تمل  أ  أن تم ى فت ته كن

أو في صفورة ت شفئتان علفض تتفوراي وك ف ميم تجعلافن  -علض كدار الت ريب  واسى كم  تقى علض عط ل -المب شر 
أعفه ي جفو  يتتفور للشفاواي تحفا أ  شفع ر ! وتمافد لافن الفدع رة وال جفور تحفا أ  سفت ر     والفه  كب حف    عابف   

إعمفف  ت ففيف فففي وهففم   أو ت قففد  . ل   أب  ئففه وي  تففه فففي حيففم الطواغيففا كففن اون  بم لففه وعرضففه وحي تففه وحيفف ة
  اإلحس و ب لواقى !
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 سري ر    فايف العبواتف   بف اة الطف غوي ع يمف  التكف لي  ففي الف    والعفرو والمف ل     وكامف  تكفن تكف لي  إن

  في كي ان ل      و عا  وأقو  حتض بمي ان هه  الحي ة   فضال  علض

  السيد أبو األعلض المواوا  في كت    األس  األخالقي  للحرك  اإلسالكي     تقول

التفي تتوقفا علياف  قضفي   - المسفسل  وك  كفن لفه أاعفض بتفيرة بمسف ئ  الحيف ة اإلعسف عي    ال تم فض عليفه أن . . . "
 كفف   أكرهفف    وخلفف  كمفف  الشفف ون البشففري  وكففن بيففد    ع كفف  إعمفف  هففي كسففسل  -صففالا الشفف ون البشففري  وفسفف اه  
 طوعف   أو -إلض الجا  التي يوجاه إليا  س ئقه   وأعه ال بد للرك   أن تسف فروا  إال تش هد في القط ر أعه ال تجر  

إلياف  كفن بسيفديام  كف    يوجافه إلض تل  الجا  ع سا    فكهل  ال تجر  قط ر المدعي  اإلعس عي  إال إلفض جاف  - كره   
ال تسفتطيى بحف ل كفن األحفوال أن تفسبض السفير علفض  بمجموعاف  ن ال ف هر البفين أن اإلعسف عي أكر تل  المدعي    وك

 بسيديام وس ئ  األرو وأسب با  طرا    ولام الايم   ك  الايم   علض أ ك  األكر الهين تل  المط  التي رسما  لام

وهفم تملكفون  , وآكف لام و الجمف هيروييفدهم السفلط  المطلقف  ففي تفدبير شف ون اإلعسف عي    وتتعلفق بسختف لام ع فو  ,
المرجفى ففي ت شفئ  الطبف   ال راتف    و عشف ء  و لفيام أاواي تكوين األفكف ر وال  ريف ي وصفوغا  ففي قوالفب تحبوعاف   

 فإخا ك ن ه الء ال عم ء والقواا كمن ي ك ون ب ر  ويرجون حس به     فال . الملاي  ال     الجم عي   وتحديد الايم

األشفرار إلفض ك ففا  المبثف ء حيف ة بسسفر  أن تسفير علفض طريفق كفن الميفر والرشففد والتفالا   وأن تعفوال  ف   ال بفد
كف  تيفون كفن تفسدير المجتمفى ففي السفيئ ي  وأقف  الفدين ويتفلحوا شف وعام   وكفهل  ت مفو الحسف  ي وي كفو غراسفا   

 -ط  ال ع كف  والايفف اة واإلك كفف  سففل -وأكفف  إخا ك عففا هفه  السففلط   . أعاف  ال تريففو   إن لفم تمحففق وت قففرو آد رهف 
 تسفير ل  ورسفوله   واتبعفوا الشفاواي   واعممسفوا ففي ال جفور والط يف ن   ففال كح لف  أن عفن بسيفد  رجف ل اعحرففوا

ففففي األفكففف ر  وال وضفففض ع ففف   الحيففف ة بقضفففه وقضيضفففه علفففض البمفففي والعفففدوان وال حشففف ء   ويفففد  ابيفففب ال سففف ا
والمعف كالي والعدالف  والقف عون بركتافف     واألخفالل سف  والمدعيف  والثق فف  والعمفرانوال  ريف ي والعلفو  واآلاا  والسي 

  " وت مو السيئ ي ويست ح  أكره       

كملتفين لفه الط عف   ك فف  وال ف هر أن أول كف  تط لفب بفه ايفن ل   بف ا    أن يفدخلوا ففي عبواتف  الحفق" . . .
ل  تعف لض   دفم يتطلفب كف ام أال تيفون لحيف تام  لميفر قالئفد العبواتف  واالعاي ا   حتض ال يبقض في اع  قام قفالاة كفن

دفم إن اإلسفال  تطف لبام أن ي عفد  كفن  -]   [  -وجف ء بفه الرسفول األكفي الكفريم  , قف عون إال كف  أع لفه ل  تعف لض
وهفه  الم تف ي  . هوتستسص  شسف  السيئ ي والم كراي الج لب  علض ال ب ا غضفب ل  تعف لض وسفمط , ال س ا األرو

شف وعام ففي األرو بسيفد  أئمف  الك فر  وتسفيير الس كي  ال تمين أن يتحقق ك اف  شفيء كف  ااكفا قيف اة أب ف ء البشفر
وأعت ر  إال أن تستسفلموا ألكفر هف الء وي قف اوا لجبفروتام   يفهكرون  الحق والضالل و وال تيون كن أكر أتب   الدين

كففن  علففيام عففن الففدعي  وشفف وعا    كمت مففين كفف  يتتففدل بففه هفف الء الجبفف برة واتفف هم   ك قطعففين  فففي ل  قفف بعين
أهميف  خطيفرة تجعلاف  كفن  كفن الحفق   المسف كح ي والضفم ع ي ! وكفن ه ف  ت افر كف  لإلك كف  التف لح  و ق كف  ع ف

ض هفه  ل  تعف لض بفس  عمف  كفن أعم لفه إخا ت  سف رضفي غ ت ي الدين وأسسه   والحق أن اإلعس ن ال تمي ه أن يبلفا
تففروا كفف  جفف ء فففي الكتفف   والسفف   كففن خكففر الجم عفف  ول وكافف  والسففمى  ألففم ال ريضفف  وتقفف ع  عففن الايفف   بافف     
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 و ن صف   وصفلض و عفم أعفه -ولو قيد شفعرة  -ليستوجب القت  إخا خرج كن الجم ع   اإلعس ن والط ع    حتض إن

الراشفدة  واإلك كف    هفو إق كف  ع ف   الحفق  وهف  لفهل  كفن سفبب سفو  أن غفرو الفدين الحايقفي وهدففه إعمف . كسفلم
والففه  تضعضففى القففوة الجم  يفف   , وتوطيففد اع ئمففه فففي األرو   وكفف  خلفف  يتوقففا تحققففه علففض القففوة الجم  يفف 

جبره  وتالفيا  ب لتالة وال بف إلقرار بيلمف  التوحيفد    تمين وي ا في عضده    تج ي علض اإلسال  وأهله ج  ت  ال
لفيحيم  ب ل  ف ل   إعف لقرآن الجاف ا  كفن الم  لف  الع ليف  والمي عف  الر يعف  ففي الفدين   حتفض" كسفب   دم اع روا إلفض كف 

الجا ا  هو السعي المتواصف  والك ف ا المسفتمر ففي سفبي  " أن علض الهين ي كلون ع ه ويث قلون إلض األرو   خل 
    يو ن به إتم ن الرج  و خالصفه للفدين  وهها الجا ا هو اله  تجعله القرآن كي اع . إق ك  ع    الحق   لي  غير

أو تقعفد عفن بفهل ع سفه  , أخر  أعه كفن كف ن يف كن بف ر  ورسفوله ال تمي فه أن يرضفض بتسفل  ال  ف   الب طف  وي ب رة
كفن الضفعا واالسفتك ع  ففي هفها البف      شفيء وك لفه ففي سفبي  إق كف  ع ف   الحفق     فكف  كفن يبفدو ففي أعم لفه

  فكي  ي  عه عم  كن أعم له بعد خل  ?         , تم عه   كرت   في أكر ف علم أعه كدخول في إ

اإلسفال    فكف  كفن  ع ف   إن إق كف  اإلك كف  التف لح  ففي أرو ل  لاف  أهميف  جوهريف  وخطفورة ب لمف  ففي" . . .
ي ق لفب اإلسفال    المسفتط   إلففراغ حي تفه فف الجافد ي كن ب ر  ورسوله ويدين اين الحق   ال ي تاي عمله بسن يبفهل

بمقتضفض خلف  اإلتمف ن أن تسفت  د جميفى قفوا  وكسف  يه ففي اعتف ا   كف    يل كفه وال تبفرأ خكتفه كفن خلف  فحسفب   بف 
حسف به    ويرجفون  الكف فرين وال جفرة وال ف لمين حتفض يتسفلمه رجف ل خوو صفالا كمفن يتقفون ل    أيفد  األكفر كفن

  الدعي  وقوا  ش وعا       أكور د ل  اله  به صالاويقو  في األرو خل  ال     الحق المرضي  ع 

إعمف  يفدعوهم إلعقف خ  , ر   اإلسال  حين يدعو ال  و إلفض اعتف ا  السفلط ن كفن أيفد  غ صفبيه كفن البشفر ورا  كلفه إن
إلففض إعقفف خ أرواحاففم وأكففوالام كففن هففو  الطواغيففا  يففدعوهم إعسفف عيتام وتحريففر رقفف بام كففن العبواتفف  للعبيففد و كمفف 

بيف  كف  فياف  كفن تضفحي ي و ولك فه ي قفههم  -تحفا رايتفه  -كى الط غوي  المعرك  شاواتام     إعه تيل ام أ ب ءو 
  وأطول   كم  أعا  أخل وأحقر !     إعه يدعوهم للكراك    وللسالك    في آن     أكبر كن تضحي ي

  ق لا  شعيب عليه السال  كدوي  ح سم   لهل 

  ل   أن ععوا فيا     (    تيون  ب   إن عدع  في كلتكم بعد إخ عج ع  ل  ك ا    وك قد افتري   علض ل  كه)

المف  الفهين اسفتكبروا كفن  كفن شعيب   بقدر ك  يرفى رأسه   ويقدر ك  يرفى صوته   في كواجا  طواغيا البشر ولكن
ى كف  شفيء علمف     فافو ففي الجليف    الفه  وسف ريفه قوكفه     بقفدر كف  تم فض ه كتفه   ويسفلم وجافه ففي كواجاف 

  أك   قدر    ويد  له قي ا  و ك كه   ويعلن خضوعه واستسالكه  بشيء كواجا  ريه   ال يتسلض عليه وال تج  

  إال أن تش ء ل  ري     وسى ري   ك  شيء علم  (   )

رففض كف  ت رضفه عليفه  ملف ت ت وو األكر ر  ريه   في كستقب  ك  تيون كن أكر  وأكفر المف ك ين كعفه     إعفه إعه
علفض عفد  العفواة و ويعلفن االسفت ك ر المطلفق  كعفه الطواغيفا   كفن العفواة ففي كلفتام و ويعلفن تتفميمه والمف ك ين
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كشفيئ  ل  بفه ويافم     فف ألكر كوكفول إلفض هفه  المشفيئ    وهفو والفهين  عفن للمبفدأ خاتفه     ولك فه ال تجف   بشفيء
  ك  شيء علم     فإلض علمه وكشيئته ت ويضام واستسالكام   تعلمون   وريام وسى ال آك وا كعه

كشفيئته وقفدر    وال يتفسبض علفض  علفض أا  ولفي ل  كفى ل    األا  الفه  يلتف   بفه أكفر    دفم ال يتفسلض بعفد خلف  إعفه
  شيء يريد  به ويقدر  عليه  

أن ت تف  بي فه ويفين  يفدعو  توكف  الوادفق  يد  شعيب طواغيا قوكه وتاديدهم ووعيدهم   ويتجفه إلفض وليفه ب ل وه  
 قوكه ب لحق 

 
 
 َااِرِهفمْ  ( َفَسَخفَهْتُاُم الريْجَ فُ  َفَسْصفَبُحوْا ِففي90ِإخا  ليَم ِسفُروَن   ِإعيُكفمْ  اْلَمفُ  اليفِهيَن َكَ فُروْا ِكفن َقْوِكفِه َلفِئِن اتيَبْعفُتْم ُشفَعْيب    َوَق لَ 

َعفْ ُاْم َوَقف َل  َفتَفَوليض (92اليفِهيَن َكفهيُبوْا ُشفَعْيب   َكف ُعوْا ُهفُم اْلَم ِسفِريَن   ِفيَاف  ْا ُشَعْيب   َكَسن ليْم َتْمَ ْواْ ( اليِهيَن َكهيُبو 91َج ِدِميَن  
فن عيِبفي   ِإالي  ِففي َسفْلَ  ( َوَكف  َأرْ 93َلُكْم َفَكْيَ  آَسض َعَلفض َقفْو   َكف ِفِريَن   َوَعَتْحاُ  َت  َقْوِ  َلَقْد َأْبَلْمُتُكْم ِرَس اَلِي َريِ ي َقْرَيف   كِ 
رياء ريُعوَن   َلَعليُامْ  َأَخْهَع  أَْهَلَا  ِب ْلَبْسَس ء َوالضي   (94َتضي

  علض ل  توكل     ري   افت  بي    ويين قوك   ب لحق   وأعا خير ال  تحين(   )

  . . وعبيه في ع   ولي ل  عشاد خل  المشاد الب هر كشاد تجلي حايق   األلومي     وه  

والط يف ن   ويتوكف   اإلتمف ن تعفرف كتفدر القفوة   وكلجفس األكف ن   ويعلفم أن ريفه هفو الفه  ت تف  بف لحق بفين إعفه
كعفه   والتفي لفي  ك اف  ك فر   إال ب فت  كفن  المف ك ين علفض ريفه وحفد  ففي خفوو المعركف  الم روضف  عليفه وعلفض

  ريه وعتر  

عفن اي ام  وقف ل المف  الفهين  لي ت فوهم  ر كن قوكه إلض المف ك ين بفه تموففوعام ويافداوعام  يتوجه الم  الك  ع دئه
  . .(لم سرون  ك روا كن قوكه لئن اتبعتم شعيب   إعكم إخا  

لييفا عفن الفدعوة   ففإخا  الدا يف  كالكف  المعركف  التفي تتكفرر وال تتميفر     إن الطواغيفا يتوجافون أوال  إلفض إعاف 
ولففم يرمبففه التمويفف  ب لففه  تملكففه الطمفف ة كففن  , وتبعتففه ه ودقتففه بريففه   واستمسفف  بسك عفف  التبليففااستعتففم بإتم عفف

ت ت ففوعام عففن ايفف ام ب لوعيففد والتاديففد   دففم بفف لبطف والعففها      إعاففم ال  اتبعففو  الوسفف ئ      تحولففوا إلففض الففهين
 - بجف هليتام طيعون إق ف   القلفو علفض بف طلام   ولكفن تملكفون أاواي الفبطف واإلرهف   و وال تسفت حجف  تملكفون 

ب لمتفرين علفض اإلتمف ن  الفبطف ولك ام تسفتطيعون  -ويم ص  تل  التي عرفا الحق فم  ع اي تستما ب لب ط  
    اله  أخلتوا الدي وع  ر  فسخلتوا له السلط ن  
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 صفل  ك كلف  تجفر  سف   ك  ففي كفن سف   ل  الج ريف  أعفه ع فدك  يفتمحض الحفق والب طف    ويق ف ن وجاف   لوجفه ولك ه
  ل  التي ال تتملا     وهيها ك ن    

  فسخهتام الرج     فسصبحوا في اارهم ج دمين(   )

  والجثو    ج اء التاديد واالستط ل    ويس  األيد  ب ألخ  وال ت       الرج  

كافداين كتوعفدين للمف ك ين   لوهف ق السفي ل علفض قفولتام   لفئن اتبعفتم شفعيب   إعكفم إخا  لم سفرون(    وهفي التفي ويفرا
كن عتيب الهين اتبعفوا شفعيب     إعمف  كف ن كفن عتفيب  تين أن المسران لم -في تايم واض   -ب لمس رة !  يقرر 
  قو  آخرين 

  . .(الم سرين الهين كهبوا شعيب   كسن لم تم وا فيا    الهين كهبوا شعيب   ك عوا هم)

هفه  الفدار   وكفسن لفم تيفن  تعمفروا رهم ج دمين   ال حي ة وال حفراك   كفسن لفموكض  ه  عحن أوالء عراهم في اا ف ي
  لام فيا  آد ر !

أخف هم   دففم افتففرل  كفف ن صفف حتام كشفيع  ب لتبييففا واإلهمف ل   والم  رقفف  واالع تف ل   كففن رسففولام الفه  ويطفو  
لفيم   وعلفض ضفيعتام ففي كتفيرهم األ علفض طريقه عن طريقام   ف فترل كتير  عن كتيرهم   حتفض لفم تعفد تسسفض

  الم برين 

  . .(? ك فرين فتولض ع ام   وق ل ت  قو  لقد أبلمتكم رس الي ريي وعتحا لكم   فكي  آسض علض قو )

لا  في هفها الفدين   وال و ن  اعتب ر كن كل  وهم كن كل    فاو أك  وهم أك    أك  صل  األعس   واألقوا    فال إعه
هها الدين   واالرتب   بين ال  و إعم  تيفون ففي حبف  ل  المتفين  وشيج   لوشيج  الب قي  هيلا  في كي ان ل      ف

     

  (استكبروا الج ء الث كن ويليه الج ء الت سى كبدوءا  بقوله تع لض   ق ل الم  الهين اعتاض

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  باي  سورة األعراف وأول سورة األع  ل كن

  الت سى الج ء

  هللا الرحمن الرحيم بسم
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  الج ء الت سى كقدك 

وهفو  -الميفي  القفرآن كفن -يتفسلا كفن شطرين الشفطر األول هفو بايف   سفورة األعفراف   -الت سفى  -الجف ء  هفها
 -كفن القفرآن المفدعي  -كن سورة األع ف ل  األول ي لا دالد  أري   هها الج ء     والشطر الث عي هو عتا الح  

  الب قي كن الج ء    وهو ي لا الريى 

إن شف ء هللا  - عقفد  ه ف  بف لعرو اإلجمف لي للشفطر األول   وعرجفضء الشفطر الثف عي إلفض كوضفعه   حيفث وسف كت ي
  . . القرآن سورة االع  ل و وفق الم ا  اله  اتبع    في التعري  بسور -

والرسف الي  الرسف  قتفص -ففي الشفطر الفه  استعرضف    ه ف ك كفن سفورة األعفراف  -ففي الجف ء الثف كن  كضفض
 -وهفوا وصفف ل  ولفو  وشففعيب  عففوا واألقفوا  بعفد آا  عليففه السفال    وعرضف   كففن كوكفب اإلتمف ن ه فف ك قتفص

  . الم ك ين وكت ر  الميهبين كن أقواكام وعج ة -عليام السال  

لجف ء الثف كن تكملف  ا عا تف  وقفد اخترعف  أن عضفما  إلفض -عليفه السفال   -يبدأ هها الج ء بتكمل  لقت  شفعيب  ف آلن
  للقت  ه  ك    

التعقيفب عففن  هفها  ييشففا ففي -وففق كفف ا  السفورة  -تقفا سفي ل السففورة وق ف  للتعقيففب علفض خلف  القتففص  دفم
تتفحو وتفرل   وتلجفس إلفض هللا وتتضفر   قلفويام خطواي قدر هللا ب لميهبين     كي  تسخههم ب لبسس ء والضفراء لعف 

 -وهفي أشفد ففي االبفتالء  -ولفم ت ت فى بف البتالء   أخفههم هللا ب لسفراء  تت فت  و  ولفمإليفه   ففإخا لفم تسفتيق  هفه  القلف
حفين غ لف   وك  أرسفل    علفض عن قفدر هللا غ لف    وي  فوا الحيف ة لافوا  ول بف     وع دئفه تسخفههم هللا بمتف  ي اااوا حتض

   كيف ن السفيئ  الحسف   حتفض َع فوا   دفم بفدل . تضفرعون  ففي قريف  كفن عبفي إال أخفهع  أهلاف  ب لبسسف ء والضفراء لعلافم
  فسخهع هم بمت  وهم ال تشعرون(    ! والسراء وق لوا قد ك  آب ءع  الضراء

ال اع تف ل ففي خطفواي  حيفث تيشا السي ل كهل  عن العالق  بين الايم اإلتم عي  وس ن هللا في أخه ال  و   وه  
المف فلين   ألن آد رهفف  قفد ال تبفدو ففي المففد   علففض ي تم ففضقفدر هللا بفين هفه  السف ن وتلفف  الافيم   هفه  العالقف  التف

الطويف    ولفو أن أهف  القفر  آك فوا واتقفوا ل تح ف  علفيام بركف ي كفن السفم ء  المفد  القريفب و ولك اف  ال بفد واقعف  ففي
  ولكن كهبوا فسخهع هم بم  ك عوا تيسبون(    ; واألرو

البشفر و لمسف ي كفن  حيف ة وعالقتاف  بف لايم اإلتم عيف  ففي الكشفا عفن خطفواي قفدر هللا ب لميفهبين و وسف ته ويعقفب
أففسكن أهف  القفر  أن تفستيام بسسف   بي تف  وهفم ) :المف فلين التاديفد تاف  القلفو  و ول تف ي إلفض كتف ر  الميفهبين تفوق 

القفو  هللا إال  تفسك مير تفستيام بسسف   ضفحض وهفم يلعبفون ? أففسك وا كيفر هللا ? ففال أن عف ئمون   أو أكفن أهف  القفر  
األرو كفن بعفد أهلاف  أن لوعشف ء أصفب  هم بفهعويام   وعطبفى علفض قلفويام فافم  يردفون  الم سرون(  أو لم ياد للهين

  . .(تسمعون  ال
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التفي كفهبا كفن قبف  و  األقفوا  هها التعقيب بل ت  إلض رسول هللا ]   [ عن هها القتص و وتلميص ألكر وي تاي
بسلوهيتفه ووحداعيتفه و وعفد  جفدو  اآلتف ي والبي ف ي  االعتفراف  كعافم علفضووصا لحايق  ح لام وعسي عام لعافد هللا

 بسبب تعطف  فطفرتام وغ لف  قلويام  تلف  القفر  عقفص عليف  كفن أعب ئاف    ولقفد , رسلام والموارل التي ج ءهم با 

فرين   وكف  وجفدع  الكف  قلفو  رسفلام ب لبي ف ي   فمف  كف عوا لي ك فوا بمف  كفهبوا كفن قبف    كفهل  تطبفى هللا علفض ج ءتام
  ألكثرهم كن عاد   و ن وجدع  أكثرهم ل  سقين(   

  قت  كوسض كى فرعون وي ي إسرائي  تقدتم

شفعيب     تجفيء  وقفو  هفه  الوق ف  للتعقيفب علفض كتف ر  قفو  عفوا   وقفو  هفوا   وقفو  صف ل    وقفو  لفو    ويعد
إسفرائي  أخيفرا      وتشفم  قتف  كوسفض  ب في هكفى فرعفون وكلئفه أوال  و دفم كفى قوكف -عليفه السفال   -قتف  كوسفض 

سفورة واحفدة كفن سفور القفرآن كلاف      وقفد وراي حلقف ي كفن  ففي ففي هفه  السفورة أوسفى كسف ح  وأكبفر قفدر شفملته
وخل  عدا اإلشف راي القتفيرة إلياف  ففي كواضفى كفن القفرآن أخفر      وك عفا  ; كثيرة قت  ب ي إسرائي  في كواضى

إلياف  كفن  أشفرع  كله     ولع  خل  الت تي  في قت  هه  األكف  كف ن للحيمف  التفي رآنالقورواا  في  القتص أكثر
  الت لي  ال حو علض 869 - 868في الج ء الس او في ص حتي  -في هه  ال الل  -قب  

 والحفر  ففي المدي ف  والكيفد كفن جواعفب هفه  الحيمف  أن ب في إسفرائي  هفم أول كفن واجفه الفدعوة اإلسفالكي  ب لعفداء"
ك ففه اليفو  األول   هفم الففهين احتضف وا ال  فف ل  المسفلم  وففي الج يفرة العرييفف  كلاف    فقفد كفف عوا حريف   علفض الجم عفف 

 بوسف ئ  الكيفد للعقيفدة وللمسفلمين كعف    وهفم الفهين حرضفوا المشفركين وواعفدوهم وأكفدوهم والم ف فقين ففي المدي ف  و

المسفلم و كمف   التفا لفوا حفر  اإلشف ع ي والفدو والكيفد ففيكعافم علفض الجم عف  المسفلم    وهفم الفهين تو  وتف.كروا
كلففه قبفف  أن تسفف روا بوجففوهام فففي  وخلفف  تولففوا بففث الشففبا ي والشففيوك والتحري فف ي حففول العقيففدة وحففول الايفف اة  

المسفلم    لتعفرف كفن هفم أعفداىه  ك طبيعتام ? وكف   للجم عف  الحر  المعل   التريح      فلم تين بد كن كش ام
  حايق  المعرك  التي تموضا  كعام ? وك  ? وك  وس ئلام ?ت ريمام 

هللا فففي ك ضفيام كلففه    هفد  ولقفد علفم هللا أعاففم سفييوعون أعففداء هفه  األكفف  ففي ت ريمافف  كلفه و كمفف  كف عوا أعففداء"
  . كيشوف  فعرو لاه  األك  أكرهم كله كيشوف   و ووس ئلام كلا 

اكتفد تف ريمام قبف   وقفد أصفح   آخفر ايفن قبف  ايفن هللا األخيفر  وكفن جواعفب هفه  الحيمف  أن ب في إسفرائي  هفم "
الف قض المتكفرر لميثف ل هللا كعافم و ووقفى ففي  كف ام اإلسفال  فتفرة طويلف  و ووقعفا االعحرافف ي ففي عقيفدتام   ووقفى

مسفلم  كمف  وقفى ففي أخالقافم وتق ليفدهم     ف قتضفض هفها أن تلفم األكف  ال , االعحفراف حي تام آد ر هها ال قض وهفها
التف ريب و وتعفرف  هفها بتف ريب القفو    وتقلبف ي -واردف  الرسف الي كلاف  وح ضف   العقيفدة الري عيف  بجملتاف   وهفي -

 -ففي حقف  العقيفدة والحيف ة  -هفه  التجريف   لتضم ك الق الطريق وعواقبا    كمثل  في حي ة ب ي إسرائي  وأخالقام  
ك الفق الطريفق    -بتف   خ صف   - فى علفض كفدار القفرون   ولتتقفي وت  الرصفيد إلض حتيل  تج ريا  و وت ت ى باها

  ويواار االعحراف   علض هد  التج ر  األولض   , الشيط ن وكداخ 
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علفم هللا أن األكفد  وقفد وكن جواعب هه  الحيمف  أن تجريف  ب في إسفرائي  خاي صفح ئا شفتض ففي المفد  الطويف   "
المسفلم  التفي سفيمتد ت ريماف  حتفض تقفو   األكف  جيف ل ك اف  و وأنحفين تطفول علفض األكفم تقسفو قلوياف    وت حفرف أ
الفدعوة  وكجفدا ب ي إسرائي  و فجع  أك   أئمف  هفه  األكف  وق اتا  حي ة الس ع    ستت افا  فتراي تمث  فتراي كن

  طبيعتفه   بعفد كعرفف الفداء الكثيفرة   عمف خج كفن العق بيف  التفي تلفم بف ألكم و تعرففون ك اف  كيف  تعف لجون  أجي لا  في
التي عرففا دفم اعحرففا ! فف لقلو  الم ف  الم كف   القلو  خل  أن أشد القلو  استعت ء علض الاد  واالستق ك  هي

 كفن الفدعوة بجديفد يا هف    ويف  ض ع اف  الركف     لجدتفه علياف    واعبا رهف  بافها ت  جفس أقر  إلض االستج ب    ألعا 

ال تكفون لفه جدتفه   وال  الثف عي القلفو  التفي عوايفا كفن قبف    ف ل فداء الفه  تطفرل فطرتاف  ألول كفرة   فسكف  الجديفد
وكفن دفم تحتف ج إلفض الجافد المضف عا   و لفض التفبر  ; تكون لفه ه تفه و وال تقفى فياف  اإلحسف و بضفم كته وجديتفه

  الطوي  !      

  الب . . .

المرتبف  وففق ترتيفب  - ه  ال فاللوي ي إسرائي  كن قب  ففي هف -عليه السال   -وراي حلق ي كن قت  كوسض  وقد
عمفران   وسفورة ال سف ء   وسفورة الم ئفدة  آل ففي سفورة البقفرة   وسفورة -السور في المتحا ال وفق ترتيفب ال ف ول 

ال  ول   ففإن هفه  الحلقف ي الفواراة ك اف  ه ف  ففي سفورة األعفراف المييف   ترتيب   وسورة األعع       ولكن إخا اعتبرع 
ه ف ك    عرضفا  ورا ك اف  ففي السفور المدعيف    وخلف  ظف هر كفن طبيعف  عرضفا  ه ف  وطبيعف  علض ك  س بق  تكون 

إسفرائي  باف    وتفهكيرهم  ب في فاي ه   تعرو علض طريق  الحي تف  والقتفص   وه ف ك تعفرو علفض سفبي  كواجاف 
  بسحدادا  ووق ئعا  وكواق ام فيا   

ك تفل  اقتتفر  ورواهف  ولكفن -كييف  وكدعيفه  -ن كلفه وراي القتف  ففي أكثفر كفن دالدفين كوضفع   ففي القفرآ ولقفد
ورا ك اف  ففي سفورة األعفراف  والفه  علفض عشفرة كواضفى ففي عشفر سفور ك اف  سفت  كواضفى هفي أكثرهف  ت تفيال   

التفي وراي ففي هففه  المسف ح  أقف  كمفف  ورا  الحلقف ي كف ن أول ت تفي      كمف  أعففه هفو أوسفى كسف ح    و ن تكففن
  ك ا  في سورة طه  

عليفه  -ال فداء لموسفض  حلقف  تبدأ ه   كن حلقف  كواجاف  فرعفون وكلئفه ب لرسف ل    بي مف  تبفدأ ففي سفورة طفه كفن وهي
كوسفض ففي فتفرة اضفطا ا ب في إسفرائي       كولفد ففي ج عفب الطفور   وتبفدأ ففي سفورة القتفص كفن حلقف  -السفال  

ب لتوجيفه إلفض ع قبف   -سي ق  القتص كلفه علض طريق  القرآن في  وأهدافا  كت  سق   كى جو السورة -ويبدأ عرضا  
وكلئفه    فرعفون  وخل  ك ه اللح   األولض في عرضا   دم بعث   كن بعدهم كوسض ب.ت ت   إلفض . وكلئه تكهيب فرعون 

  ف لموا با    ف ع ر كي  ك ن ع قب  الم سدين( 

كواجاف  ب في إسفرائي     ففي يفراُ تمضفي حلقف ي القتف  وكشف هده      أوال      ففي كواجاف  فرعفون وكلئفه     وأخ دفم
  والتوائام و يمام واعحرافام !
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البف ر ة وكوحي تاف   كع لماف  ب لت تفي    فإع ف  عكت في ه ف  بف لوقوف أكف   - يمف  بعفد  -ك ف  س سفتعرو القتف   ولمف 
  الكلي  

إعفي رسفول  تف  فرعفون :كوسفض يواجه فرعون وكف   بسعفه رسفول كفن ر  العف لمين  وقف ل -عليه السال   -كوسض  إن
ببي   كفن رييفم فسرسف  كعفي ب في إسفرائي     جئتكم كن ر  الع لمين   حقيق علض أن ال أقول علض هللا إال الحق قد

فرعفون  يملبفون وي ك فون   ففإعام ي ك فون بفر  العف لمي  وألقفي السفحرة  سفحرة   كفهل  حفين تقفى المبف راة بي فه ويفين
ففإعام يتجافون :الرعيفب وه رون     وحين يافداهم فرعفون ب لعفها  آك   بر  الع لمين   ر  كوسض:ق لوا س جدين  

ق لوا إع  إلفض ري ف  ك قلبفون   تف قم  :أكرهم كله وفي إلض ريام   ويعل ون أعام ع ئدون إليه في حي تام وكم تام ويعثام
  آك   ب.ت ي ري   لم  ج ءت     ري   أفرغ علي   صبرا  وتوف   كسلمين     أن ك   إال

أعلفن فرعفون أعفه  فع فدك  وهو تعلم قوكه ففي كواضفى كثيفرة تعفرفام بفريام الحفق     -عليه السال   -وسض إن ك دم
كوسفض لقوكفه اسفتعي وا بف ر  واصفبروا   إن األرو )قف ل سيعيد اضطا ا ب ي إسفرائي  بقتف  خكفورهم واسفتحي ء إعف دام

 وخي   كن قب  أن تستي ف  وكفن بعفدك  جئت ف    ق ل عسفضللمتقين(       ق لوا أ والع قب  ر  يوردا  كن تش ء كن  ب ا 

ففستوا علفض قفو   البحفر أن يالف  عفدوكم   ويسفتمل كم ففي األرو في  فر كيف  تعملفون(    وع فدك  جف و  بافم رييفم
القفو  آلاف  !  قف ل إعكم قفو  تجالفون    لاف الء تعي فون علفض أصف    لافم وطلبفوا إلفض كوسفض أن تجعف  لافم إلاف   كمف 

  تعملون   ق ل أغير هللا أب ييم إلا   وهو فضلكم علض الع لمين ?(    ك عوا ُكَتبير  ك  هم  يه وي ط  ك  إن ه الء

التتففور  وحايقفف  ال تففو  القرآعيفف  فففي القتفف  تثبففا حايقفف  الففدين الففه  جفف ء بففه كوسففض عليففه السففال  و فاففه 
وتضفم ه ايفن هللا ففي جميفى  ; اإلسال  ء بهاالعتق ا  اله  ت شئه هه  الحايق      وهو التتور التحي  اله  ج 

التي يفدلي باف  البف حثون ففي تف ريب األاتف ن كفن المفرييين وكفن  والتكا  ي الرس الي   كم  أعا  تثبا  ي  ال  ري ي
  كمن تيتبون عن تطور العقيدة ! وتقريراتام تسخه بم اجام

حتفض بعفد بعثف   - الملتويف  رائي  وجبلفتامتثبفا هفه  ال تفو  ألفوان االعحفراف التفي صف حبا تف ريب ب في إسف كفهل 
كمف  لافم آلاف (    وكثف  اتمف خهم العجف  ففي  إلاف    كوسض عليه السال    خلف  كفن كثف  قفولام   تف  كوسفض اجعف  ل ف 

وكثففف  طلفففبام رىيففف  هللا جافففرة و ال ففففإعام ال ي ك فففون ! ولكفففن هفففه   ! غيبففف  كوسفففض علفففض الجبففف  لميق تفففه كفففى ريفففه
 العقيفدة التفي جف ء باف  كوسفض كفن ريفه   إعمف  هفي اعحرافف ي عفن هفه  العقيفدة   فكيف   حايقف االعحرافف ي ال تمثف 

  االعحراف ي إخن علض العقيدة خاتا  ? ويق ل إعا   تطوري  إلض التوحيد ?! تحسب

كلاف    وتبفين كيف   الج هليف  تكشا كواجا  كوسض ل رعون وكلئه عن حايق  المعرك  بين اين هللا كله ويفين كهل 
كمف  تبفين كيف  يفدرك الم ك فون حايقف   ; وجفوا  الطف غوي إلفض هفها الفدين و وكيف  تحف   يفه المطفر علفضي  فر 

  المعرك  بي ام ويين الط غوي !
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علفض أال أقفول علفض  حقيفق بمجرا أن ق ل كوسض عليه السال  ل رعون  ت  فرعون إعي رسول كن ر  الع لمين   إعه
تبفين كفدلول هفه  الفدعوة إلففض  ر   . . إسفرائي  رييفم فسرسف  كعفي ب في هللا إال الحفق         قفد جئفتكم ببي ف  كفن
بفرا عبواتف  العف لمين كلاف  إلفض ر  العف لمين ! وي ف ء علفض هفها المفدلول  هللا العف لمين(    إعفه را السفلط ن كلفه إلفض

فرعفون  وهفو -سراا ب ي إسرائي    فإعه إخ كف ن هللا ر  العف لمين   فمف  تيفون لعبفد كفن عبيفد   إطالل طلب كوسض
إن را الريوييفف  كلافف  ح سففبح عه  . أن تعبففدهم ل  سففه   فاففم ليسففوا عبيففدا  إال لففر  العفف لمين   -المتجبففر الطفف غي 

وهففي تتجلففض فففي  -وهففم كففن العفف لمين  -هللا لل فف و  ريوييفف  كع فف   را الح كميفف  كلافف  لففه   ف لح كميفف  هففي ك اففر
 ل ف و كعتفرفين بريوييف  هللا لافم إال إخا خضفعوا لفه وحفد  و واال إخاففال تيفون ا . وحد  الع لمين كهل  بمضوعام ح

هللا لافم كتفض خضفعوا  ريوييف  عبوايتام لاه  الريويي      أو بتعبير آخر لافه  الح كميف      و ال فقفد أعكفروا خلتا
  لح كمي  أحد غير    ال تحيمام بشرعه  

 -سفلب سفلط ن فرعفون  كع    (  وأحسوا أن توحيد الريويي أارك فرعون وكل   خطر الدعوة إلض  ر  الع لمين ولقد
تمفرجام كفن أرضفام  ق ل المف  كفن قففو   أن فعبفروا عفن هفها المطفر بفسن كوسفض يريفد -وسفلط عام المسفتمد ك فه 

أرضفيم   فمف خا تفسكرون ?(     وقف ل المف  كفن قفو  فرعفون  كفن فرعفون إن  هفها لسف حر علفيم   يريفد أن تمفرجيم
ال تحمف   ري لعف لمين األرو ويهرك وآلات  ?(    وكف  أرااوا إال أن هفه  الفدعوة إلفض في كه لي سدواأتهر كوسض وقو 

كفن  -وهفها كع ف    -سفبح عه  -ورا  إلض صف حبه  - الطواغيا -إال كدلوال  واحدا  هو اعت ا  السلط ن كن يد العبيد 
 لمثف  هفه  الفدعوة بفهاتا  إعا  كح ولف  لج هليف اأو كم  تقف ل اليفو  ففي قفواعين  ! األرو اإلفس ا في -وجا  ع رهم 

ريوييتفه وتف اول  تمتتفب أ  -ع    الحيفم ! وكفن وجاف  ع فر الطواغيفا الج هليف  التفي تمتتفب سفلط ن هللا  لقلب
ألن ع ف   الحيفم ففي الج هليف ي تقفو  علفض  . الحيفم تيون هها  قلب    ل  ف   -اختت ص تا  ولو لم تق  هها ب للس ن 

الففدعوة إلففض ر  العفف لمين تع ففي أن تكففون الريوييفف  علففض العبيففد لمفف لق  بي مفف  كففن العبيففد لبايفف  العبيففد  ريوييف  عبففد 
لففه باففها  العبواتفف  قفف ل فرعففون للسففحرة الففهين باففرهم الحففق ففف.ك وا بففر  العفف لمين و وخلعففوا ريقفف  وكففهل  العبيففد !

العها  وال كف ل  قف ل فرعفون آك تم بفه قبف   ىبسبش اإلعالن إعام تميرون إلخراج أه  المدي   كن كدي تام   وهداهم
لتمرجوا ك ا  أهلاف  فسفوف تعلمفون   ألقطعفن أيفدتيم وأرجلكفم كفن  المدي   أن آخن لكم ! إن هها لمير كيرتمو  في

  أجمعين     ألصلب كم خالف   دم

عل فوا المفروج كفن العبواتف  وأ  ; الج عب اآلخر ك ن ه الء السحرة الهين آك وا بر  العف لمين و وأسفلموا ح وحفد  وكن
تعلمفون حايقف  المعركف  بيف ام ويفين الطف غوي   إعاف   كف عوا ال ائ   للط غوي الممتتفب للريوييف  واختت صف تا     

 العقيدة تادا سلط ن الطواغيا بمجرا إعالن أصح با  أن عبوايتام خ لت  لر  هه  المعرك  علض العقيدة   ألن

لافم بفسن هفها كيفر كيفرو   اتا كفه هللا ر  الع لمين ! وكن دفم قف لوا ل رعفون راُا علفضب  بمجرا إعالن أن  . الع لمين
الج هليف ي الحديثف  لكف  كفن تعلفن ريوييف  هللا للعف لمين  ففي وهفو كفرااف لالتاف   -ففي المدي ف  ليمرجفوا ك اف  أهلاف  

 لجفسوا .ت ي ري   لمف  ج ءت ف (    دفم   وك  ت قم ك   إال أن آك   ب-قلب ع    الحيم !  علض بمع  ه  الج ا بسعه تعم 

وتوف ف  كسفلمين(    فكف ن هفها  صفبراُ  إلفض ريافم الفه  آك فوا بفه فتمفراوا علفض العبواتف  لميفر  قف ئلين   ري ف  أففرغ علي ف 
  ح فيا    اإلسال  فرق عُ  جعله هللا في قلويام حين استقري حايق 
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وعقفص الثمفراي    السف ين ه و وكف  أخفههم هللا بفه كفنخفالل عفرو اآلتف ي التفي جف ء باف  كوسفض ل رعفون وكلئف وكفن
واإلصفرار ففي ال ا تف  علفض كف  هفم  يفه حتفض  والمراوغف  وك  أرسله عليام كن اآلفف ي   وكفواجاتام لافها كلفه ب لع ف ا

آل فرعففون ب لسفف ين وعقففص كففن الثمففراي لعلاففم يففهكرون   فففإخا جفف ءتام  أخففهع  أهلكاففم هللا كمفف  تقففول تعفف لض  ولقففد
أكثففرهم ال  ولكففن أال إعمف  طفف ئرهم ع فد هللا -ل ف  هفه    و ن تتففبام سفيئ  تطيففروا بموسفض وكفن كعففه :قفف لوا الحسف  
فسرسفل   علفيام الطوفف ن والجفراا والقمف   . بمف ك ين وق لوا كام  تست   به كن آت  لتسحرع  باف  فمف  عحفن لف  -تعلمون 

جفركين   ولمف  وقفى علفيام الرجف  ق لوا تف  كوسفض اا  وكف عوا قوكفُ  ك ف سفتكبروا والضف  ا  والفد    آتف ي ك تفالي  
عف ام الرجف   كشف    عاد ع دك   لئن كش ا ع   الرج  ل  ك ن ل    ول رسلن كع  ب ي إسرائي    فلم  بم  ل   ري 
ن   اليم بسعام كهبوا ب.ت ت ف  وكف عوا ع اف  غف فلي في إخا هم ي كثون   ف عتقم   ك ام فسغرق  هم -إلض أج  هم ب لمو   -

الطف غوي علفض الب طف  ففي وجفه الحفق   وكفد  كق وكتفه للفدعوة  إصفرار   كفن خفالل عفرو هفها كلفه يتبفين كفد 
 أعه تعلم علم اليقفين أن هفه  الفدعوة بفهاتا  هفي حفر  عليفه   بإعكف ر شفر ي  قي كفه كفن خل  إلض  ر  الع لمين(   

إال حفين ت قفد هفه   . العف لمين   أو أن هللا هفو ر وك  تمين أن تسم  الط غوي بإعالن أن ال إله إال هللا  ! أس سه
وهفي ففي كثف  هفه  الح لف  ال ت ختفه ! ألعاف  ال  . . لاف  الكلمف ي كفدلولا  الحايقفي   وتتفب  كجفرا كلمف ي ال كفدلول

هه  الكلم ي جدا  بمدلولا  الحايقي   ففإن الطف غوي الفه  يف اول الريوييف   ال  و تع يه ! فسك  حين تسخه عتب  كن
ال تطيفق هفه  العتفب     - للح كميف  بميفر شفر  هللا   وتعبيفد ال ف و لفه بافه  الح كميف  وعفد  إرسف لام ح م اولتفهب -

المف ك ين أعافم آك فوا بفر  العف لمين   وكمف   السفحرة كمف  لفم تطفق فرعفون اعفوة كوسفض إلفض ر  العف لمين   و عفالن
 كفهل  تتفوالض علفيام كفن وال كبف يتتفوالض علفيام   الفدعوة   واآلتف ي هفه  ظ  هو والم  كن قوكفه كتفرين علفض را

هللا للعف لمين   لمف   بريوييف  واآلف ي والجو  والفبالء     ولكفن هفها كلفه كف ن ع فدهم أتسفر وأهفون كفن التسفليم الجد 
الففه  تعبففدون بففه ال فف و لميففر ر   , الممتتففب تحويففه كففن كففدلول صففري  بعفف لام هففم عففن ك اولفف  هففها السففلط ن

  الع لمين !

والضففراء   دففم  ب لبسسفف ء تتجلففض كففن خففالل عففرو هفه  اآلتفف ي خطففواي قففدر هللا ب لميففهبين     كفن أخففههم ل كفه
والتميففين للمفف ك ين الففهين كفف عوا  ! المطفف ف أخففههم ب لرخفف ء والسففراء   دففم أخففههم أخففه ع يفف  كقتففدر فففي عا تفف 

تفي ب رك ف  فياف    وتمفا كلمف  ريفف  كشف رل األرو وكم ريافف  ال تستضفع ون  تستضفع ون  وأورد   القفو  الفهين كف عوا
  بم  صبروا   واكرع  ك  ك ن تت ى فرعون وقوكه   وك  ك عوا تعرشون(    إسرائي  الحس ض علض ب ي

 -تجلفو السفي ل القرآعفي خلف   كمف  -ب ي إسرائي  غلبا عليام جبلتام الملتويف  المبيثف    ف سفقوا عفن أكفر هللا  ولكن
ويطفروا ال عمف  ولفم تسفتايموا ولفم تشفيروا و وتكفرر  وعتفوا قههم كراوغف  ك ختف  ووراوغوا كوسض عبيام و  يمام وك 
 وقبفولام كفرة بعفد كفرة   إلفض أن حقفا علفيام كلمف  هللا ففي ال ا تف   و خ تفسخن ريف  لافم ك ام خل  كله بعد كم فرة هللا

  رحيم(    لم ور عليام إلض يو  الاي ك  كن تسوكام سوء العها    إن ري  لسريى العق     و عه ليبعثن

التف ريب   حتفض إخا عتفوا  ففي صفدل وعيفد هللا     وال بفد أن تتفدل ففي كقبف  األتف       و عمف  هفي اوراي لافم ولقفد
  العها  إلض يو  الاي ك  ! سوء وأفسدوا وتجبروا واشتد أخاهم   بعث هللا عليام كن تسوكام
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جبلتام الكثيفر     بي مف  يف عم  وسوء ب ي إسرائي  وكعتيتام فإن هه  السورة كيي    وقد ورا فيا  عن التواء وأخيرا  
بافها القفرآن إال بعفد  -بف عمام  -  [ لفم ياف جم اليافوا  ] كحمفدا   أن -اليافوا والتفليبيون سفواء  -المستشفرقون 

 مبف عما -له   وأعه ك ن تح س ام في كي    وفي أول عافد  ب لمدي ف     يقفول  استج بتام أن يئ  في المدي   كن
طمعف   ففي إسفالكام لفه  ! إبفراميم قرآع   ال يا جمام  يه و إعم  تحددام عن التق ء العر  بافم ففي ال سفب إلفض جفدهم -

سورة كيي  تتا الحق في شسعام   ال ففرل بفين كف  جف ء  فاه  ! فلم  يئ  ك ام ه جمام هها الاجو      وكهبوا  
إلفض  163اله  ال يتبدل     و خا عحن تج و عف  عفن اآلتف ي كفن في هها الحق  المدعي  فيا  وك  ج ء في سورة البقرة

كفن تسفوكام  علفيام بفسن يرسف  -سفبح عه  -هفه  السفورة بوصف ا  كدعيف    وهفي التفي ورا فياف  تفسخن هللا  ففي 170
ال شف  ففي أعاف  كييف  تضفم ا الحفق ففي  والتفي سوء العها  إلض يو  الاي ك    فإن اآلت ي التفي قبلاف  والتفي بعفده 

وطلبام كن كوسفض أن تجعف  لافم إلاف   صف م   بي مف  هفم خف رجون  . . للعج  بل  ب ي إسرائي    وفيا  خكر  ب اتامج
قفول هللا لافم وهفم  وتبفديلام الواحد ! وأخه الرج   لافم ألعافم أبفوا اإلتمف ن إال أن يفروا هللا جافرة   هللا كن كتر ب سم

بفف الفتراء علففض التفف ريب بعففد االفتففراء علففض هللا  المستشففرقين ن كففنيففدخلون القريفف      الففب كمفف  يففدكا أولئفف  الفف اعمي
  يتمههم بعض كن تيتبون عن اإلسال  أس تهة لام  يم  تيتبون ! الهين ورسوله     وه الء هم

  هه  المع لم في القت  حتض عواجه عتوصا  ب لت تي    وحسب  

  بب قي كوضوع ي األعراف تعري 

خطفواي قفدر هللا  علفض لتفدل -ففي اسفتعراو كوكفب اإلتمف ن  -وق  ففي هفه  السفورة ك عفا القتف  بطولاف  كسف و خا
البشفري    فإعاف  كسفوق  كفهل  لبيف ن طبيعف   الحيف ة كى الميهبين   ولتتور العالق  بين الايم اإلتم عيف  وسف   هللا ففي

يثف ل علفض ب في إسفرائي  القت  وأطرافا    وقد ختما بمشفاد أخفه الم شمو  اإلتم ن وطبيع  الك ر و كمثلتين في
كف  آتي ف كم  خفهوا, لبسو هللا الشديد   و خ عتق   الجبف  ففوقام كسعفه ظلف    وظ فوا أعفه واقفى بافم الك كل    تحا المع ي  

  بقوة   واخكروا ك   يه لعلكم تتقون(   

ظافورهم خريفتام   كن  آا  أعقب هها المشاد كشاد أخه الميث ل علض فطرة البشر ك ف   و خ أخه ري  كن ب ي لهل 
يففو  الاي كف  إع  ك ف  عفن هفها غفف فلين   أو  تقولففوا وأشفادهم علفض أع سام ألسفا بفرييم ? قف لوا بلض ! شففادع      أن

  خري  كن بعدهم   أفتالك   بم  فع  المبطلون ?(    وك   تقولوا إعم  أشرك آب ىع  كن قب 

إخ أرا  إت هف      وهفو  بعفد ي سفلب كفن العلفم ب.تف ي هللاهفها المشفاد كشفاد الفه  ي سفلب كفن هفها العافد   كمف   وأعقفب
والتحفهير كفن ك.لفه الم  ور  واتف  علفيام عبفس الفه   , كشفاد كثيفر     و يفه لمسف ي قويف  للت  يفر كفن هفها االعسفالخ

 ألرو  الشيط ن فك ن كن الم وين   ولفو شفئ   لرفع ف   باف    ولك فه أخلفد إلفض ا فستبعه آتي    آت ت     ف عسلب ك ا   

كففهبوا ب.ت ت فف     الففهين هففوا    فمثلففه كمثفف  الكلففب إن تحمفف  عليففه يلاففث أو تتركففه يلاففث   خلفف  كثفف  القففو  واتبففى
  وأع سام ك عوا ت لمون(    , ب.ت ت   ف قتص القتص لعلام يت كرون   س ء كثال  القو  الهين كهبوا
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اون تلقفي هفد  هللا    تحفول  ففي أجاف ة ال طفرةبي ن لطبيع  الاد  وطبيع  الك فر   تيشفا عفن أن الك فر تعطف    دم
فسولئف  هفم الم سفرون   ولقفد خرأعف  لجاف م كثيفرا   تضفل  وي تاي ب لمس رة المطلقف   كن يافد هللا فافو الماتفد    وكفن

باف    ولافم أعفين ال يبتفرون باف    ولافم آخان ال تسفمعون باف    أولئف   ت قافون  كفن الجفن واإلعف    لافم قلفو  ال
  هم أض    أولئ  هم الم فلون(    ب  ك ألعع  

ويلحفدون ففي أسفم ء  , ب لتكفهيب هها البيف ن ل تف  إلفض المشفركين الفهين كف عوا يواجافون اعفوة اإلسفال  ففي كيف  تعقب
هللا   واعوة لام كفهل  أن يت كفروا ت كفرا  عميقف   بعيفدا   ب ستدراج هللا  يشتقون ك ا  أسم ء اآللا  الم تراة   وتاديد لام

 اله  يدعوهم إلض الاد  ]   [ في ب وعه بسن به ج   ! و لض أن ي  روا ففي كلكفوي ص حبام الاو  في أكر عن

وهففم ع ففه  يتفرقبام واألرو وكفف  ففي صفف ح ي الوجففوا كففن كوحيف ي الاففد  و ولمسفف  لافم بفف لموي الففه  السفم واي
سفيج ون كف  كف عوا تعملفون   وكمفن  . أسفم ئه غ فلون  وح األسم ء الحسف ض فف اعو  باف    وخروا الفهين يلحفدون ففي

س سفتدرجام كفن حيفث ال تعلمفون     وأكلفي لافم إن   ف ب.ت ت كفهبوا خلق ف  أكف  يافدون بف لحق ويفه تعفدلون   والفهين
 السفم واي ك  بت حبام كن ج     إن هو إال عهير كبين   أولفم ي  فروا ففي كلكفوي ? يت كروا كيد  كتين     أولم

بعففد  ي ك ففون ? كففن  حففديث كففن شففيء   وأن عسففض أن تيففون قففد اقتففر  أجلاففم ?  بففس واألرو   وكفف  خلففق هللا 
  تضل  هللا فال ه ا  له   ويهرهم في ط ي عام تعماون    

بضفم ك  هفها الشفسن  كواجاف  كفهل  لاف الء المشفركين ففي تكفهيبام ب لسف ع    وسف الام عفن كوعفده      وكواجاف 
وجفالء كفهل  لطبيعف  الرسف ل  وحايقف   . كسفتم ين ألكفر الفه  يت  ولوعفهالفه  تسفسلون ع فه كسفتاي ين   وهفول هفها ا
سفففبح عه بيففف  خت ئتفففا    وك اففف  علفففم الميفففب و وتجليففف  السففف ع   هللا الرسففول و وتقريفففر لحايقففف  األلوميففف  وت فففرا

 وايكرسف ه  ? ق  إعمف  علماف  ع فد ريفي   ال تجلياف  لوقتاف  إال هفو   دقلفا ففي السفم  أتف ن و تسفسلوع  عفن السف ع 

أكثفر ال ف و ال تعلمفون  ولكفن ال تستييم إال بمت    تسسلوع  كسعف  ح في  ع اف  ! ق  إعمف  علماف  ع فد هللا   , واألرو
ك ففا أعلفم الميفب السففتكثري كفن الميففر وكف  كسفف ي  ولففو -إال كف  شف ء هللا  -  قف  ال أكلف  ل  سففي ع عف   وال ضففرا  
  . .(ي ك ون  السوء   إن أع  إال عهير ويشير لقو 

هللا   وكيف   بتوحيفد سي ل كواجا  المشركين تجيء بي ن عن طبيع  الشرك وقت  االعحراف عن عافد ال طفرة وفي
بعفد أن كف ن أسفالفام األولفون علفض  المشفركين تقى في ال    هها االعحراف     وكسعمف  هفو تتفوير العحفراف جيف 

 وجاف  ليسفين إلياف    فلمف  تمشف ه  حملفا  واحفدة   وجعف  ك اف  ع ف  ايفن إبفراميم الح يف    هفو الفه  خلقكفم كفن
صف لح   فلم آت همف  فلمف  أدقلفا اعفوا هللا ريامف  لئن آتيت ف  صف لح   ل كفوعن كفن الشف كرين   . حمفال  خفي ف   فمفري بفه

هللا عم  تشركون   أتشفركون كف  ال تملفق شفيئ  وهفم تملقفون ? وال تسفتطيعون  فتع لض جعال له شرك ء  يم  آت هم   
ففي الف    الواحفدة    المتت بعف  وال أع سام ي ترون ?(    إعفه تمثيف  ل جيف ل المتالحقف  بتفورة الحف الي عترا   لام

  . . جميع      وهو تتوير خو االالي عجيب  في صدقا  وفي جم لا 
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ض كب شفرة كفن المثف  إلف ي تقف  المقتفوا هفو تمثيف  ح لف  المشفركين الفهين كف ن هفها القفرآن يفواجاام ففإن السفي ل وألن
و ن تفدعوهم إلفض الافد  ال يتبعفوكم   سفواء  :وآلافتام كمف طبتام كواجاف    ويوجفه الرسفول ]   [ إلفض تحفديام هفم

الهين تدعون كن اون هللا  ب ا أكث لكم   ف اعوهم فليستجيبوا لكم إن ك فتم  إن علييم أاعوتموهم أ  أعتم ص كتون  
تسفمعون  آخان باف  ? أ  لافم أعفين يبتفرون باف  ? أ  لافمألام أرج  تمشون باف  ? أ  لافم أيفد يبطشفون  . ص اقين

وهفو يتفولض التف لحين   والفهين  الكتف   با  ? ق  ااعوا شرك ءكم دم كيفدون ففال ت  فرون   إن وليفي هللا الفه  عف ل
و ن تدعوهم إلفض الافد  ال تسفمعوا   وتفراهم ي  فرون  . ي ترون  تدعون كن اوعه ال تستطيعون عتركم وال أع سام

  وهم ال يبترون    إلي  

اليسر في أخفه ال ف و ففي  إلض عا ت  السورة يتجه المط   إلض رسول هللا ]   [ و لض األك  المسلم    يوجاه وفي
واعتفراو و واالسفتع خة كفن الشفيط ن الفه   تقف ع  هفه  الفدعوة و وعا اف  الف    عفن المضفب كمف  يبفدر كف ام كفن

ب لعرف و وأعفرو عفن الجف هلين   و كف  ي  ع ف  كفن الشفيط ن عف    وأكر يثير المضب ويح ق التدر  خه الع و  
 و خفواعام عليم   إن الهين اتقوا إخا كسام ط ئا كن الشيط ن تهكروا فإخا هفم كبتفرون   سميى ف ستعه ب ر   إعه

كفن ريفي    إعمف  أتبفى كف  يفوحض إلفي:قف  تمفدوعام ففي المفي دفم ال تقتفرون   و خا لفم تفستام ب.تف  قف لوا لوال اجتبيتاف  !
  هها بت ئر كن رييم وهد  ورحم  لقو  ي ك ون    

ك فه   لت فهر بفه وخكفر   حفرج التوجيه يهكرع  بم  ورا في كطلى السورة  كت   أع ل إلي    فال تين في صفدرك وهها
كفف  فففي ع وسففام كففن رواسففب وركفف    وكواجافف  عففبء اعففوة ال فف و   -للمفف ك ين(    فاففو تشففي بثقفف  هففها العففبء 

وتقفف ع      وضففرورة التففبر     وضففرورة اليسففر      ودقلفف    والتففواءاي وأغففراو وشففاواي   وغ لفف  وعق بيفف 
  ! وضرورة السير أتض   في الطريق

وخكفر هللا ففي كف  آن وففي  . توجيه إلض ال اا المعين علض كشف ل الطريفق     االسفتم   واإلعتف ي إلفض القفرآن   دم
ففي الفهكر وال بف اة  و خا قفرل القفرآن ف سفتمعوا لفه  المالئكف  ء بف لمقريين كفنك  ح ل   والحفهر كفن الم لف    واالقتفدا

ري  في ع س  تضرع   وخي     واون الجار كن القول ب لمفدو واآلصف ل   وال تكفن  واخكر وأعتتوا لعلكم ترحمون  
  إن الهين ع د ري  ال تستكبرون عن  ب اته ويسبحوعه وله تسجدون     . الم فلين كن

  ا الطريق   وأا  ال ب اة   وك ا  المقريين الموصولين     ا إعه

  هه  اإلش راي المجمل  ل واجه ال تو  ب لت تي      وحسب  

 
 
َق ُلواْ  ُدمي  يِ َئِ  اْلَحَسَ َ  َحتيض َعَ وْا وي ْلَ   َكَك َن السي رياء َفَسَخْهَع ُهم َبْمتَ  َقدْ  َبدي رياء َوالسي  (95) َتْشفُعُرونَ     َوُهفْم الَ َك ي آَب ءَع  الضي

فَم ِء َواأَلْرِو َوَلففِكن َكفهيُبواْ  َعَلفْيِام َوَلفْو َأني أَْهفَ  اْلُقفَر  آَكُ فوْا َواتيَقفوْا َلَ َتْحَ ف  فَن السي ِبَمف  َكف ُعوْا َتْكِسفُبوَن  َفَسَخفْهَع ُهم َبَرَكف ي  كِ 
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ض َوُهفْم  اْلُقفَر   ( َأَو َأِكفَن أَْهف ُ 97ُسفَ   َبَي تف   َوُهفْم َعف.ِئُموَن  َبسْ  َتفْسِتَيُامْ  ( َأَففَسِكَن أَْهفُ  اْلُقفَر  َأن96  َأن َتفْسِتَيُاْم َبْسُسفَ   ُضفح 
ِ ِإالي اْلَقفْوُ  اْلَم ِسفُروَن   َكْكفرَ  ( َأَفَسِكُ واْ 98َيْلَعُبوَن   ِ َففاَل َتفْسَكُن َكْكفَر ل  ْرَو ِكفن َبْعفِد َيْافِد ِلليفِهيَن َيِردُفوَن األَ  َأَوَلفمْ  (99ل 
  (100) َتْسَمُعونَ  َأَصْبَ  ُهم ِبُهُعوِيِاْم َوَعْطَبُى َعَلض ُقُلوِيِاْم َفُاْم الَ  َعَش ء أَْهِلَا  َأن ليوْ 

وق ف  ففي سفي ل السفورة للتعقيفب علفض  هفه  الوحفدة كقدك  س   هللا في الميهبين الك فرين 102 - 94الس بع   الوحدة
وقو  صف ل    وقفو  لفو    وقفو  شفعيب     وق ف  لبيف ن سف   هللا التفي  , وقو  هوا ك  كضض كن قتص قو  عوا  

وهفي - - المرك يف  والقريف  هفي المدي ف  الكبيفرة أو الح ضفرة -قفدر  ب لميفهبين ففي كف  قريف   وحققاف  جري با  كشفيئته
  أن تسخفه هللا الميفهبين  ك فه أصفي    ج عفب سف   واحفدة تسخفه هللا باف  الميفهبين و ويتشفي  باف  تف ريب اإلعسف ن ففي

إلففض هللا   وتعففرف حايقفف  ألوهيتففه وحايقفف  عبواتفف  البشففر لاففه   وتتجففه ب لبسسفف ء والضففراء و لعفف  قلففويام تففرل وتلففين
علفيام  وففت  البشفر لافه  األلوميف  القف هرة   ففإخا لفم تسفتجيبوا أخفههم ب ل عمف ء والسفراء   عبواتف  األلوميف  وحايقف 

اعتافض بافم اليسفر والع  يف  إلفض  إخا وييثفرون ويسفتمتعون     كف  خلف  لالبفتالء     حتفضاألبفوا    وتفركام ي مفون 
أن األكور تمضي ج اف   بفال قتفد وال غ تف    وأن السفراء  وحسبوا االستات ر والترخص   و لض الم ل  وقل  المب الة  

 ن قبف  ألن األكفور تمضفي هيفهاوال ابتالء   وأعفه إعمف  أصف بام كف  أصف   آبف ءهم كف حيم  تعقب الضراء كن غير

الم لف    لفم يففدركوا  هففه  تفدبير   وق لوا قفد كفف  آب ءعف  الضفراء والسففراء(! أخفههم هللا بمتف    وهففم سف ارون ففي بفال
تقلففب األكففور ب ل بفف ا   ولففم يتقففوا غضففبه علففض  فففي حيمفف  هللا فففي االبففتالء ب لضففراء والسففراء   ولففم يتففدبروا حيمتففه

 ب  أض  حتض ج ءهم بسو هللا     ولو أعام آك وا ب ر واتقو  لتبدلا الح ل ك ألعع   ع شواالمستاترين الم فلين   و 

ع يمفه المبف رك الفه   علفيام ولحلفا علفيام البركف ي   وألفف و هللا علفيام كفن ر قفه ففي السفم ء واألرو   وألععفم ,
  تطمئن به الحي ة   وال تعابه ال ك ل والبوار    

  إلض اليق   والتقو    ويدعوهم دون األرو كن بعد أهلا      تحهرهم الم ل  والمرة  تحهر هللا الهين ير  دم

 
 
 َتْطَبفُى ل ُ  َكفَهِل َ  َفَمف  َكف ُعوْا ِلُيْ ِكُ فوْا ِبَمف  َكفهيُبوْا ِكفن َقْبف ُ  ِب ْلَبيِ َ  يِ  اْلُقَر  َعُقص  َعَلْيَ  ِكْن َأعَب.ِئَا  َوَلَقْد َج ءْتُاْم ُرُسُلُام ِتْل َ 

ْن َعْاد  َوِ ن َوَجْدَع  َأْكَثَرُهْم َلَ  ِسِقيَن   أَلْكَثِرِهم ( َوَك  َوَجْدَع 101َعَلَض ُقُلوِ  اْلَك ِفِريَن     (102كِ 

ت ت فرهم سف   هللا التفي ال تتبفدل    فإعمف  إلض العبرة في كت ر  الم برين الهين وردوا هم األرو كن بعدهم   ويل تام
  . القرون  ريب البشر علض كدارجوالتي يتكي  با  ت 

إلظاف ر  علفض سف   (. . . الوق ف  بتوجيفه المطف   إلفض الرسفول ]   [   تلف  القفر  عقفص عليف  كفن أعب ئاف  وت تاي
عاد و ن وجفدع  أكثفرهم ل  سفقين(    فافها الرسفول  كن هللا فيا    وعلض حايق  هه  القر  وأهلا   وك  وجدع  ألكثرهم

  هللا كلا    وهم الهين ت يدون كن أعب ئا  وع  تا      رس ل  ردون لحتيل األخير وأكته هم الوا

  س   هللا في اإلبتالء ب لضر والمير دم الاالك 96 - 94األول  الدرو
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كيف ن السفيئ  الحسف    بفدل   وكف  أرسفل   ففي قريف  كفن عبفي إال أخفهع  أهلاف  ب لبسسف ء والضفراء لعلافم تضفرعون   دفم)
بمتفف  وهففم ال تشففعرون   ولففو أن أهفف  القففر  آك ففوا  فسخففهع هم  قففد كفف  آب ءعفف  الضففراء والسففراء  حتفض ع ففوا   وق لوا

  السم ء واألرو و ولكن كهبوا فسخهع هم بم  ك عوا تيسبون(    كن واتقوا ل تح   عليام برك ي

عفن خطفواي قفدر   تعلفن  إعم  السي ل القرآعي ه   ال يرو  ح اد    إعم  تيشا عن س     وال تعرو سيرة قو  إن
األحفدا  و ويتحفرك بفه تف ريب  اإلعسف ن  ففي  وفقفه   وكفن دفم يتكشفا أن ه ف ك ع كوسف   تجفر  عليفه األكفور و وتفتم

وهفو أكبفر كفن  -هفي وسفيل  كفن وسف ئ  تحقيفق ال ف كوو  -قفدره   ع فم علفض -هفه  األرو   وأن الرسف ل  خاتاف  
 كم  ي عم الملحدون  -إلعس ن ال تقو  وحد  في هه  األرو ال تمضي ج اف  و وأن ا األكور وأن -الرس ل  وأشم  

ويتجفه إلفض غ تف   , حيم  وأن ك  ك  تقى في هها الكون إعم  تقى عن تدبير   ويتدر عن -في هها ال ك ن !  ب ر
وضفعا السف     وارتضفا ال ف كوو     ووفقفُ   التفي   وأن ه  لف  ففي ال ا تف  سف   ك ضفي  وففق المشفيئ  الطليقف  و

كن أكر تل  القر  ك  ك ن   كم  حي   السفي ل   وييفون كفن أكفر غيرهف   ك ن    هللا الج ري  وفق كشيئته الطليق لس
  ك  تيون !

هفها التف ريب أتضف     ت سير ع ك  كام في حرك  ت ريمه وفي -في التتور اإلسالكي  -إرااة اإلعس ن وحركته  إن
الطليقف  وقفدر  ال  عف        وهللا بيف  شفضء كحفي   هللا ر كن كشفيئ ولكن إرااة اإلعس ن وحركته إعم  تقع ن في إط 

 يتعف كالن كفى الوجفوا كلففه   ويتفسدران -إطف ر المشفيئ  الطليقف  والقفدر ال  عفف   ففي -    و رااة اإلعسف ن وحركتفه 

 ك سفع  وعمفق وه ف ; اإلعس عي في هها الوجوا أتض      فا  ك  حم  كن العواك  والعوالم المحرك  للت ريب وي دران
للتفف ريب  و الت سففير البيولففوجي للتفف ريب    و  االقتتفف ا  فففي كجفف ل هففه  الحركفف  و كمفف  يبففدو إلففض ج عبففه  الت سففير

  بقع  صميرة في الرقع  الكبيرة   وعبث  صميرا كن عبث اإلعس ن التمير ! . .  الت سير الجمرافي للت ريب   

  ب لبسس ء والضراء لعلام تضرعون(    وك  أرسل   في قري  كن عبي إال أخهع  أهلا )

وأر اقافم وأكفوالام    وأبفداعام تسخفه هللا  بف ا  ب لشفدة ففي أع سفام -تعف لض هللا عفن خلف  علفوا كبيفرا  -للعبفث  فلفي 
تقفول عفن آلاتاف  الع بثف  الح قفدة ! إعمف  تسخفه هللا  الود يف ي كمف  ك عفا أسف طير -ولفي  إلرواء غلف  وال شف  ء إح ف  

 , ألن كن طبيع  االبتالء ب لشدة أن يوق  ال طرة التي ك  ي ال فيا  خيفر يرجفض , والضراء برسله ب لبسس ءالميهبين 

إلفض خف لقام القاف ر و  الضفع ف وأن يرقفق القلفو  التفي طف ل علياف  األكفد كتفض ك عفا فياف  بايف  و وأن يتجفه ب لبشفر
ح غ تف  الوجففوا  والعبواتف -عفن عبففوايتام لفه  التضففر  يتضفرعون إليفه و ويطلبففون رحمتفه وع فو  و ويعل ففون بافها

 . ليعبفدون  سبح عه كن ح ج  إلض تضر  ال ب ا و عالن العبوات   وك  خلقا الجن واإلع  إال ب ر وك  -اإلعس عي 

  . .(المتين ك  أريد ك ام كن ر ل وك  أريد أن تطعمون   إن هللا هو الر ال خو القوة

ولفو اجتمفى اإلعف   . شفيئ    علض ط عف  هللا كف   اا هفها ففي كلكفه -ب رج  واحد علض قل -اجتمى اإلع  والجن  ولو
ففي كلكفه شفيئ   ] كمف  جف ء ففي الحفديث  عقتفوا كف  -سفبح عه  -علفض كعتفيته  -علفض قلفب رجف  واحفد  -والجفن 

   ح إعمفف  تتفلحام هففم و ويتففل  حيف تام وكع شففام كففهل    عبففوايتام القدسفي [     ولكففن تضفر  ال بفف ا و عففالن
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 - ليمفويام ح تحرروا كن العبوات  لسفوا      تحفرروا كفن العبواتف  للشفيط ن الفه  يريفد عبوايتام فمتض أعلن ال  و

للعبيفد كفن أكثف لام و واسفتحيوا  العبواتف  وتحرروا كن شفاواتام وأهفوائام   وتحفرروا كفن -كم  ج ء في أوائ  السورة 
هللا بعمفف  أو عيفف  وهففم يتجاففون إليففه فففي الشففدة ويتضففرعون    اتمضففبو  أن يتبعففوا خطففواي الشففيط ن و واسففتحيوا أن

  ! التي تحررهم وتطارهم وت كيام   وترفعام كن العبوات  للاو  والعبوات  للعبيد الطريق  واستق كوا علض

راء أع سفام وأرواحافم   وي لضف ففي اقتضا كشيئ  هللا أن تسخه أه  ك  قري  يرس  إلياف  عبيف   فتكهبفه   ب لبسسف ء لهل 
خيفر كافه    وخيفر ك جفر لي ف بيى الميفر المسفتك     وخيفر  واأللفم ففي أبفداعام وأكفوالام   اسفتحي ء لقلفويام بف أللم  

الحيفف    وخيففر كوجففه إلففض ظففالل الرحمفف  التففي ت سففم علففض الضففع ف الميففرويين  الضففم ئر كرهففا للحس سففي  فففي
  ضرعون(   والع  ي  في س ع ي العسرة والضيق      لعلام ت الراح  عسم ي

  دم بدل   كي ن السيئ  الحس  (   )

الضفر   والهريف  كيف ن  كيف ن الرخف ء كيف ن الشفدة   واليسفر كيف ن العسفر   وال عمف  كيف ن الشف ا   والع  يف  ففإخا
كتفف   ورخفف ء   وهي فف  وععمفف ء   وكثففرة واكففتالء      هففو العقففر   والكثففرة كيفف ن القلفف    واألكففن كيفف ن المففوف   و خا

  . . وابتالء في الحايق  اختب ر و عم  هو

ع  صفر المق وكف    وقفد  تسفتثير ب لشفدة قفد تتفبر عليفه الكثيفرون   ويحتمف  كشفق ته الكثيفرون   ف لشفدة واالبفتالء
بفين يدتفه   ويجفد ففي ظلفه طمسعي ف    وففي رح بفه  ويتضفر  فيتجفه إليفه -إن كف ن  يفه خيفر  -تفهكر صف حبا  بف ر 

بشففر      فسكفف  االبففتالء ب لرخفف ء ف لففهين تتففبرون عليففه قليلففون   ف لرخفف ء  وعففد  فففيفسففح    وفففي فرجففه أكففال    و 
  يلاي   والثراء تطمي   فال تتبر عليه إال األقلون كن  ب ا هللا   والمت   ي سي  

  . دم بدل   كي ن السيئ  الحس   حتض ع وا   وق لوا قد ك  آب ءع  الضراء والسراء( )

أع سفام تحرجف   كفن شفيء  ففي   واستسفالوا ال فيف   واستيسفروا الحيف ة ولم تعفواوا تجفدون حتفض كثفروا واعتشفروا  أ 
يفوحي بح لف  ع سفي   -ج عفب االلتفه علفض الكثفرة  إلفض -تعملوعفه   وال تموفف   كفن أكفر تتف عوعه     والتعبير  ع فوا(

واتبفف   ع ففو المفف طر فففي واالسففتات ر   ح لفف  استسففا ل كفف  أكففر    االسففتم  ف خ صفف  ح ل  قلفف  المبفف الة   ح لفف 
 اليسف ر وهي ح ل  كش هدة في أه  الرخ ء واليسف ر وال عمف    حفين تطفول بافم العافد ففي . . سواء الشعور والسلوك

شفيئ     أو تحسفب حسف ب   لشفيء    تح ف  كسن حس سي  ع وسام قد ترهلفا فلفم تعفد -أفرااا  وأكم    -وال عم  والرخ ء 
ويبطشفون كفهل  ففي اسفتات ر ! ويقترففون كف  كبيفرة  , تسفر تسفر   ويلافون ففيفافم ي  قفون ففي تسفر ويلتفهون ففي 
ففي تسفر واطمئ ف ن ! وهفم ال يتقفون غضفب هللا   وال لفو  ال ف و   فكف   , الوجفدان تقشفعر لاف  األبفدان ويفرتعف لاف 

 اختب راتففه ع ففوا  بففال تحففرج وال كبفف الة   وهففم ال ت ط ففون لسفف   هللا فففي الكففون   وال يتففدبرون  كفف ام شففيء تتففدر

  قتد كرسو   ويال وابتالءاته لل  و   وكن دم تحسبوعا  تمضي هيها ج اف     بال سبب كعلو   

  وق لوا قد ك  آب ءع  الضراء والسراء(   )
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تمضفي هيفها خفب   فافي أخفهع  اورعف  ففي الضفراء وجف ء اورعف  ففي السفراء ! وهف  هفي خ  ك ضفي  بفال ع قبف    وقفد
  عشواء !

وفففق السفف   الج ريفف    الع قبفف  سفف ع  الم لفف  السفف ارة   ودمففرة لل سففي ن واللاففو والط يفف ن   تجففيءوفففي  . . ع دئففه
   فسخهع هم بمت  وهم ال تشعرون(   

كففن فعف    وكفف  عفف اي  يتحرجففون  بمفف  عسففوا واغتفروا ويعففدوا عففن هللا و وأطلقفوا لشففاواتام الع ف ن   فمفف  عفف اوا جف اء
  التقو  تمطر لام بب ل !

ففي  -اإلعسف ن وعملفه  بفإرااة وففق كشفيئته ففي  بف ا    وهيفها يتحفرك التف ريب اإلعسف عي . أبفدا      هللاتمضفي سف هيها
عفن السف   و ويحفهرهم ال ت ف      فت ف  االختبف ر  لل ف و وهف  هفو خا القفرآن الكفريم تيشفا -إطف ر سف   هللا وكشفيئته 

  واتقف ء الع قبفف  التفي ال تتملففا   جف اء وف قفف    فففيام اواعفي الحففر  واليق ف  وي بففه واالبفتالء ب لضفراء والسففراء    
لبفسو  ويعرضفا  وكسفبام   فمفن لفم يتفيق    وكفن لفم يتحفرج   وكفن لفم يتفق   فافو الفه  ت لفم ع سفه   اتج هام علض

  هللا اله  ال يرا   ولن ت لم ع   شيئ    

ف خفهع هم بمف  كف عوا تيسفبون  كفهبوا نأن أه  القر  آك وا واتقوا ل تح ف  علفيام بركف ي كفن السفم ء واألرو   ولكف ولو
     

بفدل االسفتات ر و ل فت  هللا  واتقفوا هو الطرف اآلخر لس   هللا الج ري    فلو أن أه  القر  آك وا بدل التكفهيب   فهل 
بركفف ي كففن السففم ء واألرو(ك توحفف  بففال حسفف     كففن فففوقام ) علففيام بركفف ي كففن السففم ء واألرو     هيففها    

بعموكفه وشفموله يلقفي ظفالل الففيض المف كر   الفه  ال يتمتفص بمف  تعافد   القرآعفي   والتعبيفر وكن تحفا أرجلافم
  واألقواي     األر ال البشر كن

البشفري  والكوعيف  سفواء  الحيف ة عقا أك   حايقف  كفن حقف ئق العقيفدة وحقف ئق -وال ص اله  قبله  -هها ال ص  وأك  
ع فه المففهاهب الوضفف ي  وتم لفه كفف  اإلغ فف ل   بفف   تم ف  ب اإلعسفف ن    وأكف   ع كفف  كففن العواكف  المفف درة فففي تف ري

  ت كر  ك  اإلعك ر !    

خ  تف ريب اإلعسف ن   إن اإلتمف ن  وعن العقيدة اإلتم عي  في هللا   وتقوا    ليسا كسسل  ك ع ل  عن واقى الحي ة   إن
  هللا   وكن أوفض بعاد  كن هللا ?وعدا كن  . واألرو ب ر   وتقوا    لي هالن لفيض كن برك ي السم ء

عللفه وأسفب به و وال عتفراا  عفن عتلقفض هفها الوعفد بقلفب المف كن   ف تفدقه ابتفداء   ال عسفسل -الم ك ين ب ر  - وعحن
  بوعد  بمقتضض هها اإلتم ن     وعتدل -ب لميب  -لح   في توقى كدلوله     عحن ع كن ب ر 

  ! ف جد علته وسببه -كم  تسكرع  إتم ع   كهل   -ر ع  ر إلض وعد هللا ع رة التدب دم
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وصففدل فففي اإلاراك  ; إالتمفف ن بفف ر اليفف  علففض حيويفف  فففي ال طففرة و وسففالك  فففي أجافف ة االسففتاب ل ال طريفف  إن
الوجفوا     وهفه  كلاف  كفن كف هالي  بحقف ئق اإلعسف عي   وحيويف  ففي الب يف  البشفري    ورح بف  ففي كجف ل اإلحسف و

  حي ة الواق ي   ال ج ا في ال

وجاف  واحفدة   وتطلقاف  تسفتمد  إلفض ب ر قوة اافع  اافق    تجمى جواعب الكي وع  البشري  كلا    وتتجفه باف  واإلتم ن
وففي افففى ال سفف ا وال ت ف  ع افف    وفففي ترقيفف   , وعم رتافف  كفن قففوة هللا   وتعمفف  لتحقيفق كشففيئته فففي خالفف  األرو

  ك هالي ال ج ا في الحي ة الواق ي    نك الحي ة وعم ئا      وهه  كهل 

المتحفرر ب لعبواتف  ح    اإلعسف ن بف ر تحفرر كفن العبواتف  للافو  وكفن العبواتف  للعبيفد   وكف  كفن شف  أن واإلتمف ن
  للاو  ولبعضام بعض   ! العبيد أقدر علض المالف  في األرو خالف  راشدة ص عدة   كن

وافعف  الحيف ة     وتوجفه  الحركف  دف   والتافور والشفط  والمفرور   ففي افعف هللا تق   وا ي  تتفون كفن االعف وتقو  
  وال يتج و  حدوا ال ش   الت ل    , الجاد البشر  في حهر وتحرج   فال تعتد    وال يتاور

كتحفررة كفن الافو   , السفم ء تسفير الحيف ة كت  سفق  بفين الفدوافى والكفواب    ع كلف  ففي األرو   كتطلعف  إلفض وحفين
تسفتحق كفدا هللا بعفد رضف     ففال جفر  تح اف   ك تجف  لط ي ن البشفر    ع بفدة خ شفع  ح     تسفير سفيرة صف لح وا

إلفض ج عفب  -كسفسل  واقفى ك  فور  -كفن هفها الج عفب  -والمسفسل   - . . ال فالا البركف    ويعماف  الميفر   وي لاف 
  قدر هللا الميبي الموعوا    واقى له علله وأسب به ال  هرة   إلض ج عب  - المستور لطا هللا

ت تفلا  الف ص وال تحفداه     ال التفي تعفد هللا باف  الفهين ي ك فون ويتقفون   ففي توكيفد ويقفين   ألفوان شفتض والبركف ي
كفن كف  كيف ن   بفال تحديفد وال ت تفي  وال بيف ن  ال ف بى و تح ء ال ص القرآعي تتور الفيض الا ب  كفن كف  كيف ن  

 وييف  صفوره  وأشفي لا    كف  تعافد  ال ف و وكف  يتميلوعفه   وكف  لفم يتايفس لافم , وألواعاف  اف   فاي البرك ي بيف  أعواع

  واقى وال خي ل ! في

فففي األرو   ال تعرفففون  ال فف و يتتففورون اإلتمفف ن بفف ر وتقففوا  كسففسل  تعبدتفف  بحتفف    ال صففل  لافف  بواقففى والففهين
وك فض بف ر شفايدا   -سفبح عه  -ق ئم  تشفاد باف  هللا  التل  اإلتم ن وال تعرفون الحي ة ! وك  أجدرهم أن ي  روا هه 

  تعرفا  ال  و  التي   ويحققا  ال  ر بسسب با 

فسخففهع هم بمفف  كفف عوا  كففهبوا ولففو أن أهفف  القففر  آك ففوا واتقففوا ل تح فف  علففيام بركفف ي كففن السففم ء واألرو   ولكففن)
  تيسبون(   

تجفدون إال الجفد   ال كضفيق   علفيام ففي الفر ل   -كسفلمون تقولفون إعام  -ي  فر بعفض ال ف و فيفر  أكمف    ولقفد
الفر ل والقفوة وال  فوخ     فيتسف ءل وأين إخن هفي  ففي والمحق !     وير  أكم   ال ي ك ون وال يتقون   ك توح   عليام

  الس   التي ال تتملا ?
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  هها وخل  وهم تميله ظواهر األحوال ! ولكن

ح   وال تحققفون ففي  عبفوايتام ن     ال ك ك فون وال كتقفون ! إعافم ال تملتفون اولئ  الهين تقولون إعام كسلمو  إن
سففواء  -لعبيففد كفف ام   يتففسلاون علففيام   ويشففرعون لاففم  رقفف بام واقعاففم شففا اة أن ال إلففه إال هللا ! إعاففم تسففلمون 

تجعف  عبفدا   وال د يتسلفه عليفه  وكف  أولئف  بف لم ك ين     فف لم كن ال يفد  عبفدا  كفن العبيف - والتق ليفد القواعين أو الايم
الهين ي عمون اإلتمف ن كسفلمين حقف      ه الء كن العبيد ريه اله  تترف حي ته بشرعه وأكر      ويو  ك ن أسالف

  واألرو   وتحقق لام وعد هللا   السم ء ااعا لام الدعي    وف ضا عليام برك ي كن

حتض ع وا   وقف لوا قفد كف   الحس   لس     دم بدل   كي ن السيئ أولئ  الم توا عليام في الر ل     فاه  هي ا فسك 
خكر    وهو أخطر كن االبفتالء ب لشفدة     وففرل بي فه ويفين  كر آب ءع  الضراء والسراء(! فاو االبتالء ب ل عم  اله 

   وكفف ن كعفهي ك فون ويتقففون   ف لبركف  قففد تكففون كفى القليفف  إخا أحسفن االعت فف   بفه  كففن البركف ي التففي تعفده  هللا

ففي أك اف    كقطعف   كافداة واألكن والرضض واالرتي ا     وكم كن أك  غ ي  قوي  ولك ا  ت يف في شقوة   التالا
قوة بال أكن   وهو كت   بال رضفض   وهفي وففرة  فاي األواصر بي ا    تسوا ال  و فيا  القلق وي ت ره  االعحالل  

  د   وهو االبتالء اله  تعابه ال ك ل    عك كستقب  بال صالا   وهو ح ضر  ا  يترقبه

فففي المشفف عر  ويركفف ي البركفف ي الح صففل  كففى اإلتمفف ن والتقففو    بركفف ي فففي األشففي ء   ويركفف ي فففي ال  ففوو   إن
فففي آن   وليسففا كجففرا وفففرة كففى الشففقوة والتففرا   وترفعافف  فففي طيبفف ي الحيفف ة     بركفف ي ت مففي الحيفف ة ويركفف ي 

  واالعحالل  

  تاديد الك  ر ب لعها  وعد  أكن كير هللا 100 - 97ي الث ع الدرو

وففي اللح ف  التفي ت فت ض  . الم ليف  أن تقرر السي ل القرآعي تل  الس   الج ري    التفي تشفاد باف  تف ريب القفر   ويعد
 يفه كفن الهين لم ي ك وا ولم يتقوا و وغفرهم كف  كف عوا  الميهبين فيا  المش عر   ويرتعف فيا  الوجدان   علض كت ر 

 ففيام حيمف  هللا ففي االبفتالء     ففي هفه  اللح ف  يتجفه إلفض المف فلين السف ارين   يفوق  عفن رخف ء وععمف ء   فم لفوا

  واللاو والمت    ال و  كش عر الترقب أن تستيام بسو هللا في أت  لح   كن لي  أو عا ر   وهم س ارون في

بسسف   ضفحض وهفم يلعبفون ?  تفستيام ن ? أو أكفن أهف  القفر  أنأهف  القفر  أن تفستيام بسسف   بي تف   وهفم عف ئمو  أففسكن
أو لفم يافد للفهين يردفون األرو كفن بعفد أهلاف  أن لفو  . الم سفرون  أففسك وا كيفر هللا ? ففال تفسكن كيفر هللا إال القفو 

  علض قلويام فام ال تسمعون     وعطبى عش ء أصب  هم بهعويام  

وتلف  كتفف ر  الميففهبين  , وال عمفف ء بففتالء ب لضفراء والسففراء   والبسسفف ءوتلفف  سف   هللا فففي اال -أهف  القففر   أففسكن
أفسك وا أن تستيام بسو هللا ففي غ لف  كفن  -فمل وهم فيا   تركوه  الس ارين   الهين ك عوا قبلام تعمرون هه  القر  دم

ففي  واإلعسف ن م عف ئمون    أففسك وا أن تفستيام بفسو هللا بف لاالك والفدك ر     بي تف   وهف ? غفراتام غ التافم   وغفرة كفن
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كفن حشفرة صفميرة     فكيف   ع اتف  عوكفه كسفلو  اإلرااة   كسفلو  القفوة   ال تملف  أن تحتف   وال تملف  أن يفدفى
  صحو  واحتي طه وقوته ? س ع ي ببسو هللا الجب ر ? اله  ال تقا له اإلعس ن في أشد

ويلاففي عففن األمبفف   , والتح فف  ب تسففتمرل اليق فف أن تفف تيام بففسو هللا     ضففحض وهففم يلعبففون     واللعفف أفففسك وا
ع سفه كميفرا    فكيف  بمف رة هللا التفي ال تقفا لاف   عفن واالحتيف   فال تملف  اإلعسف ن   وهفو غف ر ففي ل بفه   أن يفدفى

  للدف   ? وتسمبه اإلعس ن وهو في اشد س ع ي جد 

القرآعفي تعفرو لح ف ي  السفي ل ين   ولكفنبسو هللا ألشد كن أن تق وا لفه عف ئمين أ  صف حين   العبفين أ  جف ا و ن
واعتب هفه   حفين يترقفب المف رة الط كف  المف كرة   ففي  حفهر  الضعا اإلعسف عي   لفيلم  الوجفدان البشفر  بقفوة   ويثيفر

  وك  هو ب  ج في تق   أو غرة   فاه  كتل  أك   بسو هللا سواء ! . وال ج ءة لح   كن لح  ي الضعا والمرة

  ?(  أفسك وا كير هللا)

  الم ي المميب علض البشر     ليتقو  ويحهرو      وتدبير 

  فال تسكن كير هللا إال القو  الم سرون(   )

تسفتحقون هفها المسف ر !  الفهين وراء األكفن والم لف  واالسفتات ر إال المسف ر   وكف  تم ف  عفن كيفر هللا هيفها إال فمف 
الفهين هلكفوا بفهعويام   وج فا علفيام غ لفتام ? أكف   , الفهاهبين أففسك وا كيفر هللا و وهفم يردفون األرو كفن بعفد أهلاف 

  وت ير لام طريقام ? تاديام ك عا كت ر  الم برين

قلويام فافم ال تسفمعون    علض لم ياد للهين يردون األرو كن بعد أهلا  أن لو عش ء أصب  هم بهعويام   وعطبى أو
   

  كم  أخه كن قبلام ? بهعويام فم  اله  ي ك ام أن تسخههم هللاس   هللا ال تتملا و وكشيئ  هللا ال تتوقا    إن

تسفتمعوا إلفض االئف  الافد    دفم ي ف لام جف اء الضفالل ففي الفدعي   ال تطبى علض قلويام فال ياتدوا بعفد خلف    بف  وأن
أن يتقفوا  لافم هيرا  وورادفتام لافم   وسف   هللا الج ريف      كف  أولئف  كف ن عف , امالمف لين قفبل كتف ر  واآلخرة     أال إن

المرات    وأن تعتبروا بم  كف ن ففي الفهين  والم ل  ويحهروا و وأن تطرحوا ع ام األكن الك خ    واالستات ر الس ار  
  لو ك عوا تسمعون ! . خلوا كن قبلام   عسض أال تيون فيام

الاالك والفدك ر أن تسخفههم ففي  كن ن يريد هللا لل  و باها التحهير في القرآن أن ت يشوا ك  عين قلقين و يرتج و  وك 
الفدائم كفن المسفتقب    وتوقفى الفدك ر ففي كف  لح ف     والقلفق لح   كن لي  أو عا ر   ف ل    الدائم كفن المجافول  

 . وقفد ت تافي بافم إلفض اليفسو كفن العمف  وال تف ج وت ميف  الحيف ة وعمف رة األرو   ; وتشفتتا    قفد تشف  ط قف  البشفر
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ورىيف  كحركف ي التف ريب  , البشفر م اليق ف  والحس سفي  والتقفو    وكراقبف  الف      والع ف  بتجف ر إعمف  يريفد هللا كف ا
  ال يف ورخ ء الحي ة   بطراءة اإلعس عي   و ااك  االتت ل ب ر   وعد  االغترار

م بفه   و خا هففم حس سفيتا أره فوا تعفد ال ف و األكففن والطمسعي ف  والرضفوان وال ففالا ففي الفدعي  واآلخففرة   إخا هفم وهللا
الحي ة   فافو يفدعوهم إلفض األكفن ففي جفوار هللا ال ففي جفوار  يلو  أخلتوا العبوات  له و و خا هم اتقو  ف تقوا ك  ك 

إلففض كفف   ال و لفض الثقفف  بقفوة هللا ال بقففوتام الم اتفف  ال ائلف    و لففض الركفون إلففض كف  ع ففد هللا . ال  فيم المفف ا  الممفر  
  تملكون كن عرو الحي ة  

إلفض سفوا    وكف ن بافها وخاك  يفركن سلا كن الم ك ين ب ر المتقين ح سلا ك  ك ن تسكن كير هللا   وك  كف ن ولقد
الشفيط ن وعلففض هفوا    كتففلح   ففي األرو باففد  هللا   ال  علففض عف كر القلفب ب إلتمفف ن   كطمئ ف   بففهكر هللا   قويف   

  . تمش   تمشض ال  و وهللا أحق أن

اله  ال يدرك   ل فدرك أعفه ال  هللا ع ام خل  التموي  الدائم كن بسو هللا اله  ال يدفى   وكن كيري بمي أن  وهيها
ال فف   إعمف  يفف ا  إلففض الحس سفي    وال تعطفف  الحيفف ة إعمفف   إلفض يفدعو إلففض القلففق إعمف  يففدعو إلففض اليق ف    وال يفف ا 

  . والط ي ن تحرسا  كن االستات ر

والجم عف ي المت وعف     األكفم مف  تعف ل  أطفوار ال  فوو والقلفو  المتقلبف    وأطفوارإع -كفى خلف   -القرآعفي  والمف ا 
جرعف  كفن األكفن والثقف  والطمسعي ف  إلفض جفوار هللا     يعطياف  ويطب لك  ك ا  ب لطب الم  سب في الوقا المالئم  

هللا   حفين تفركن  الحيف ة   ويعطياف  جرعف  كفن المفوف والحفهر والترقفب لبفسو وكالبسف ي حفين تمشفض قفو  األرو
  األرو وكمري ي الحي ة   وري  أعلم بمن خلق   وهو اللطي  المبير     قو   إلض

  إخب ر الرسول بتعهيب الك  ر الس بقين وسببه 101الث لث  الدرو

يتجفه  -الموحيف   اللمسف ي وقفد اعتافض السفي ل كفن بيف ن السف   الج ريف    ولمف  باف  الوجفدان البشفر  تلف  - واآلن
تلف  القفر    وكف  تكشفا ع فه كفن حقف ئق عفن  البتالء    إلض رسول هللا ]   [ تطلعه علض الع قب  الش كل ب لمط

  البشر الم لب  كم  تجلا في هه  األقوا   طبيع  طبيع  الك ر وطبيع  اإلتم ن   دم عن

مف  كفهبوا كفن قبف    كفهل  ب لي ك فوا تلف  القفر  عقفص عليف  كفن أعب ئاف    ولقفد جف ءتام رسفلام ب لبي ف ي   فمف  كف عوا)
  عاد   و ن وجدع  أكثرهم ل  سقين(    كن تطبى هللا علض قلو  الك فرين   وك  وجدع  ألكثرهم

  . وتعليمه قتص كن ع د هللا   ك  ك ن للرسول ]   [ به كن علم   إعم  هو وحي هللا فاو

  ولقد ج ءتام رسلام ب لبي  ي(   )
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قفد كفهبوا بفه كفن قبف  أن تفستيام  كف عوا ون بعفده    كمف  كفهبوا قبلاف    ولفم ي ك فوا بمف ت  عام البي  ي   وظلوا تيهب فلم
ولفي  البي فف  هفي كفف  كف ن ي قتففام لي ك فوا   إعمفف  كفف ن  . اإلتمف ن البي ف  عليففه   ف لبي ف ي ال تفف ا  ب لميفهبين الففض

 الحيف  التفي تسفتقب  وت  عف المرهفا والتوجفه إلفض الافد    كف ن ي قتفام ال طفرة  والحف  ي قتفام القلفب الم تفوا  

وأغلقاف    فمف  عف اي  قلفويام فلمف  لفم يوجافوا قلفويام إلفض كوحيف ي الافد  واالئف  اإلتمف ن طبفى هللا علفض . وتستجيب
  تتلقض وال ت  ع  وال تستجيب 

  كهل  تطبى هللا علض قلو  الك فرين(   )

  تكش ا تل  التج ر  عن طبيع  غ لب   ولقد

  ن عاد   و ن وجدع  أكثرهم ل  سقين(   وك  وجدع  ألكثرهم ك)

أواخفر السفورة   و خ أخفه  ففي الفه  تشف ر إليفه ه ف  قفد تيفون هفو عافد هللا علفض فطفرة البشفر   الفه  ورا خكفر  والعاد
  ألسا برييم ? ق لوا بلض شادع (   :أع سام ري  كن ب ي آا  كن ظاورهم خريتام وأشادهم علض

كمف  تقفى ففي كف   . المالئفا عطف   أسفالفام الفهين آك فوا ب لرسف    دفم اعحرففاتيفون هفو عافد اإلتمف ن الفه  أ  وقفد
  اإلتم ن   وترتد الض الج هلي    عاد ج هلي    إخ ت   األجي ل ت حرف شيئ   فشيئ   حتض تمرج كن

و  عليففه   إعمفف  هففو الافف ويثبتففون  كفف ن العاففد فقففد تبففين أن أهفف  هففه  القففر  ال عاففد ألكثففرهم تستمسففيون بففه   وأتفف   
  تستايم   وال المتقلب   والطبيع  التي ال تتبر علض تك لي  العاد

  و ن وجدع  أكثرهم ل  سقين(   )

وكفن لفم تمسف  ع سفه  . . الافو   عفن ايفن هللا وعافد  القفدتم     وهفه  دمفرة التقلفب   وعقفض العافد   واتبف   ك حرفين
ففال بفد أن تت فرل بفه السفب    وال بفد أن ي حفرف   وال  . بافدا   علض عاد  كى هللا   كستايم   علفض طريقتفه   كسترشفدا  

  أه  تل  القر    وكهل  اعتاض بام المط ف     ك ن بد أن ت سق     وكهل 

 الموضو  لقط ي كن قت  كوسض كى فرعون  137 - 103الث ك    الوحدة

 
 
  (103ِبَا  َف عُ ْر َكْيَ  َك َن َع ِقَبُ  اْلُمْ ِسِديَن   َفَ َلُمواْ  هِ َبَعْثَ   ِكن َبْعِدِهم ك وَسض ِب.َت ِتَ   ِإَلض ِفْرَعْوَن َوَكَلئِ  ُدمي 

كفن حلقف  كفواجاتام بريوييف   . وكلئفه كفى فرعفون  -عليفه السفال   -هفها الفدرو قتف  كوسفض  يتضفمن الوحفدة كقدك 
غلبف  الحفق علفض الب طف    هه  وتل  كن المب راة كى السحرة   و  بين هللا للع لمين   إلض حلق  إغراقام أجمعين   وك 

 الحفق ر  كوسض وه رون   وتوعد فرعون لام ب لعها  والتقتيف  والت كيف    واسفتعالن الع لمين و تم ن السحرة بر 
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خلفف  كففن الت كيفف  بب ففي  تففال فففي ع وسففام علففض هففها التوعففد واعتتفف ر العقيففدة فففي قلففويام علففض حففب الحيفف ة   دففم كفف 
دففم أخففههم ب لطوففف ن والجففراا والقمفف  والضفف  ا   .  لسفف ين وعقففص كففن الثمففرايإسفرائي    وأخففه هللا ل رعففون وكلئففه ب

يدعو ريفه ليرففى عف ام العفها    حتفض إخا رففى عف ام عف اوا لمف  كف عوا  أن والد    وهم تستميثون بموسض في ك  كرة
الفيم  ففي ففسغرقوالفن ي ك فوا كامف  جف ءهم كفن اآلتف ي   حتفض حقفا علفيام كلمف  هللا ففي ال ا تف   أعافم  يفه و وأعل فوا

ب لضفراء والسفراء قبف  أخفههم  الميهبين وفق الس   الج ري  في أخه -بتكهيبام ب.ت ي هللا وغ لتام عن حيم  ابتالئه 
كوسففض جفف اء علففض صففبرهم واجتيفف  هم ابففتالء الشففدة      لقففو  دففم إعطفف ء المالففف  فففي األرو -ب لففدك ر والاففالك 

  لتعقبا  فت   الرخ ء    

 -عليفه السفال   - كوسفض عجع  هها القط   كن القت  ارس   و وعجع  القط   اآلخر المف   بقتف  اخترع  أن وقد
  كهل      كج لام  كى قوكه بعد خل  ارس   يليه الختالف طبيع  القط عين   واختالف

  هه  السورة   سي ل تبدأ ه   بمجم  عن بدئا  وعا يتا    يوحي ب لمرو اله  ج ءي كن أجله في والقت 

  الم سدين(    ع قب  دم بعث   كن بعدهم كوسض ب.ت ت   إلض فرعون وكلئه   ف لموا با    ف ع ر كي  ك ن)

ويعفد خلف   . . الم سفدين الف ص بف لمرو كفن سفي ق  القتف  ففي هفها الموضفى     إعفه ال  فر إلفض ع قبف   يتفرا
  ره  ت تيال   وتتو  , اإلجم ل الموحي ب لم ت    تعرو الحلق ي التي ت ي باه  الم ت 

وتتمللاف  التوجياف ي إلفض  , تقطى إلض كش هد حي    تموج ب لحركف  ويف لحوار   وت خفر ب الع عف الي والسفم ي والقت 
إلفض  ر  العف لمين(ويين الطواغيفا المتسفلط   الفدعوة كواضى العبرة في السي ل   وتكشا عفن طبيعف  المعركف  بفين

هللا   كمفف  تتجلففض روعفف  العقيففدة حففين تسففتعلن   فففال تمشففض سففلط ن  اون  كففن علففض  بفف ا هللا   المد يفف  للريوييفف 
  التاديد والوعيد الشديد     تح   الطواغيا   وال

  إرس ل كوسض إلض فرعون  103األول  الدرو

  الم سدين(    ع قب  دم بعث   كن بعدهم كوسض ب.ت ت   إلض فرعون وكلئه   ف لموا با    ف ع ر كي  ك ن)

القتفف  كففن حلقفف   تعففرو وكفف  حفف  بافف  وي لميففهبين كففن أهلافف    ك عففا بعثفف  كوسففض     والسففي لتلفف  القففر   بعففد
لاف    كمف  تعجف  ب إلشف رة إلفض الع قبف   اسفتاب لام كواجاف  فرعفون وكلئفه ب لرسف ل    دفم تعجف  ب لكشفا عفن خالصف 

ي تيثففر كفن خكففر كلمف   ال لففم  والتعبيففر القرآعف -أ  ك فروا وجحفدوا  - اآلتف ي التفي اعتافوا إليافف    لقفد ظلمففوا بافه 
ففي التعبيفر  تيثرورواهف  ال سق  في كوضفى كلمف   الك فر  أو كلمف   الشفرك    وهفه  كفن تلف  المواضفى التفي" وكلم 

 هو أقب  ال لم   كم  أعه كهل  هو أش ى ال سق     والفهين تي فرون أو تشفركون  الك ر القرآعي   خل  أن الشرك أو

الالكف  ففي الففدعي   كففوارا وي لمففون أع سفام بإيرااهف  -يقفف  األلوميف  وحايقف  التوحيفد حا -الحايقف  الكبفر   ت لمفون 
العبوات  للطواغيفا المتعفداة واألريف   المت رقف       إلض واآلخرة   وي لمون ال  و بإخراجام كن العبوات  ح الواحد
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تقفول التعبيفر القرآعفي الكفريم      هفو ال لفم  والكف فرون هفم ال  لمون(كمف  فف لك ر ولفي  بعفد خلف  ظلفم     وكفن دفم
 -إليفه  تف ا  تي ر أو تشفرك إعمف  ت سفق ويمفرج عفن طريفق هللا وصفراطه المسفتايم إلفض السفب  التفي ال اله  وكهل 
  إعم  ت ا  إلض الجحيم ! -سبح عه 

  ظلم فرعون وكل   ب.ت ي هللا أ  ك روا با  وجحدوا   ولقد

  ف ع ر كي  ك ن ع قب  الم سدين(   )

الم سفدين(وهي كفرااف ):كلمف  الع قبف  سفتجيء ففي السفي ل عفن قريفب     أكف  اآلن ف   فر كفهل  ففي كفدلول هفه و 
  هللا أ  ك روا با  وجحدوا   ب.ت ي لكلم  الك فرين(أو ال  لمين(في هها الموضى     إعام ظلموا

  كي  ك ن ع قب  الم سدين(ه الء   ف ع ر

اإلفسفف ا     إن  وأشفف ى ا وجحففدوا      خلفف  أن الك ففر هففو أشفف ى ال سفف ا  أ   ك ففرو  -ك سففدون ألعام ظلمففوا( إعافم
والعبواتف  إللفه واحفد     و ن األرو لت سفد حفين  , الحي ة ال تستايم وال تتل  إال علض أسف و اإلتمف ن بف ر الواحفد

 واحد   يتوجاون إليفه إن العبوات  ح وحد  كع  ه  أن تيون لل  و سيد . . ال  و ال تتمحض العبوات  ح في حي ة

المتقلبفف     البشففر وي لعبواتفف  كففهل    ويمضففعون لشففريعته وحففده  فففتملص حيفف تام كففن المضففو  ألهففواء ب ل بفف اة
االجتم  يف  حفين تيفون ه ف ك  حي تام وشاواي البشر التميرة !     إن ال س ا تتيب تتوراي ال  و كم  تتيب

وكف  صفلحا األرو قف  وال اسفتق كا حيف ة ال ف و إال  - هللا ون كفن ا -أري   كت رقفون يتحيمفون ففي رقف   ال بف ا 
 وك  تحرر  اإلعس ن  ق  إال في ظالل الريويي  الواحدة -عقيدة و ب اة وشريع   - وحد  أت   أن ك عا عبوايتام ح

  وكن دم تقول هللا سبح عه عن فرعون وكلئه  . .

  ف ع ر كي  ك ن ع قب  الم سدين(   )

الم سفدين(الهين ت سفدون ففي األرو وال )كفن ال ب ا لشريع  كن ع د    وي به شريع  هللا   هوط غوي تمضى  وك 
  تتلحون !

  كوسض تقد  اآلت ي ل رعون واستدع ء السحر 104الث عي  الدرو

هفي الم  سفب  ه ف   الطريقف  القتف  علفض خلف  ال حفو هفو طريقف  كفن طفرل العفرو القرآعيف  للقتفص   وهفه  وافتتف ا
تحايقف   للافدف كفن سفي قتا   -ك ه اللح ف  األولفض  ب لع قب  ورة   وللمحور اله  تدور حوله   ألعا  تعج لسي ل الس

  ف ر  كي  س ري األحدا  إلض عا يتا    , اإلجم ل دم تسخه في الت تي  بعد -

  اله  ك ن بين كوسض وفرعون وكلئه ? فم 
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  يبدأ المشاد األول بي ام   ه  

قفد جئفتكم ببي ف  كفن  . الحفق إعي رسول كن ر  الع لمين   حقيق علض أال أقفول علفض هللا إالكوسض ت  فرعون  وق ل
إن ك فا كفن التف اقين   ففسلقض عتف   ففإخا هفي  باف  رييم فسرس  كعي ب ي إسرائي    ق ل إن ك ا جئا ب.ت  ففسي

لسفف حر علففيم   يريففد أن قفف ل المفف  كفن قففو  فرعففون إن هفها  . لل ف ظرين د بف ن كبففين   وعفف   يفد  فففإخا هففي بيضف ء
  . تسكرون ? ق لوا أرجه وأخ   وأرس  في المدائن ح شرين   تستوك بي  س حر عليم   فم خا تمرجيم كن أرضيم  

 
 
فن ري ِ  اْلَعف َلِميَن   َوَق لَ  ِ ِإالي اْلَحف َحِقيفق   (104ُكوَسفض َتف  ِفْرَعفْوُن ِإعِ في َرُسفول  كِ   قي َقفْد ِجْئفُتُكمَعَلفض َأن الي َأُقفوَل َعَلفض ل 

يِ ُكْم َفَسْرِسفْ  َكِعفَي َبِ في ِإْسفَراِئيَ    ِبَبيِ َ     ف ِاِقيَن   ُك فاَ  ( َقف َل ِإن105كِ ن ري ( 106ِجْئفَا ِب.َتف   َففْسِي ِبَاف  ِإن ُك فَا ِكفَن التي
ِبين    َعَت  ُ  َفَسْلَقض   (108ِلل ي ِظِريَن   ْيَض ءبَ  ( َوَعَ َ  َيَدُ  َفِإَخا ِهيَ 107َفِإَخا ِهَي ُدْ َب ن  ك 

بففين الففدعوة إلففض  ر   األول كشففاد اللقفف ء األول بففين الحففق والب طفف    ويفين اإلتمفف ن والك ففر     كشففاد اللقفف ء إعفه
  الع لمين ! ر  الع لمين(ويين الط غوي اله  يدعي وي اول الريويي  كن اون 

قفد جئفتكم ببي ف   . الحفق ض أال أقفول علفض هللا إالكوسفض ت  فرعفون   إعفي رسفول كفن ر  العف لمين   حقيفق علف وقف ل
  كن رييم   فسرس  كعي ب ي إسرائي     

ولكفن عف اا  بلابفه ففي أا   ! ت  فرعون(    لم تق  له ت  كوال  ! كم  تقول الفهين ال تعرففون كفن هفو المفولض الحفق)
   حق ئق الوجوا أضمم واعت ا      ع اا  ليقرر له حايق  أكر    كم  تقرر له

  إعي رسول كن ر  الع لمين(   )

هللا الواحفد للعف لمين  ريوييف  بافه  الحايقف  التفي جف ء باف  كف  رسفول قبلفه   حايقف  -عليفه السفال   -جف ء كوسفض  لقد
المف بطون ففي ال فال  كفن  علمف ء األاتف ن  وكفن يتفبعام  تقفول جميعف       ألوميف  واحفدة وعبواتف  شف كل      ال كمف 

إطالقف     ويفدون اسفتث  ء لمف  جف ء بفه الرسف  كفن ريافم أجمعفين !     إن العقيفدة  " ر العقيفدةففي  عمافم عفن  تطفو 
كفن اآللاف  المتعفداة  تتطور با  الرس  جميع  عقيدة واحدة د بت  و تقرر ألومي  واحدة للعوالم جميعا    وال ج ء التي

 -حفين ي حرففون عفن العقيفدة الري عيف   -البشفر  ج هليف ي   إلض التث ي    إلض الوحداعيف  ففي عا تف  المطف ف     فسكف 
 واآللاف  المتعفداة وال بف ااي الشمسفي  والتث يف  والتوحيفد المشفو  برواسفب واألرواا ففال حفد لتمبطاف  بفين الطفواطم

جفف ءي كلاف  ب لتوحيففد  التففي وسفف ئر أعفوا  العق ئففد الج هليف      وال تجفو  الملفف  بفين العق ئففد السفم وي  . . الود يف 
  عن اين هللا التحي    الم حرف      اله  تقرر إلا   واحدا  للع لمين و وتل  التمبط يالتحي
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 -قبلفه او بعفد   -ك  عبفي  با  فرعون وك   باه  الحايق  الواحدة   التي واجه -عليه السال   -واجه كوسض  ولقد
عفون وكلئفه واولتفه وع ف   حيمفه     إن الثفورة علفض فر  تع في عق ئد الج هليف  ال  سفدة     واجافه باف  وهفو تعلفم أعاف 

إبطف ل شفر ي  كف  حيفم يف اول السفلط ن علفض ال ف و بميفر شفريع  هللا  -كف  تع في  أول -ريوييف  هللا للعف لمين تع في 
بافه   واجافه بإخضف عام لشفرعه هفو وأكفر      -كفن اون هللا  -كف  طف غوي عفن تعبيفد ال ف و لفه  وت حيف  وأكفر  و

  علض ريه اله  أرسله   الحق سوال  كن ر  الع لمين     كل ك   وكسخوخا  بقولالحايق  الا ئل  بوص ه ر 

  علض أال أقول علض هللا إال الحق     حقيق

ففي  -سفبح عه  -حايقتفه  ويجفد كف ن الرسفول الفه  تعلفم حايقف  هللا   ليقفول عليفه إال الحفق   وهفو تعلفم قفدر  و فمف 
  ع سه    

  قد جئتكم ببي   كن رييم(   )

  علض صدل قولي إعي رسول كن ر  الع لمين   دلكمت

أن تطلفق كعفه ب في  فرعفون  تلف  الحايقف  الكبيفرة     حايقف  الريوييف  الشف كل  للعف لمين     طلفب كوسفض كفن وي سفم
  إسرائي     

بفد إلافين تمد  سفيدين   وال تع ال ب ي إسرائي  عبيد ح وحد  و فم  ي بمي أن تعبدهم فرعون ل  سه ! إن اإلعس ن إن
و خ كف ن فرعفون إعمف  تعبفد ب في إسفرائي  لافوا  و فقفد أعلفن لفه  . لسوا     فمن ك ن عبدا  ح   فم  تمين أن تيون عبدا  

  ! إسرائي  هو هللا   و عالن هه  الحايق  ي اي شر ي  ك  ي اوله فرعون كن تعبيد ب ي الع لمين كوسض أن ر 

والط عف  والتب يف  والعبواتف   المضفو    إعفالن تحريفر اإلعسف ن   تحريفر  كفنإعالن ريويي  هللا للع لمين هي بفهاتا إن
  وكن تق ليد البشر   وكن حيم البشر   , البشر لمير هللا   تحرير  كن شر  البشر   وكن هو  

  كفى ح كميف  أحفد بشفريع تجتمفى ريويي  هللا للع لمين ال تجتمفى كفى خضفو  أحفد كفن العف لمين لميفر هللا و وال و عالن
أ  لريوييف  غيفر  -لشفريع  كفن صف ى البشفر  خ ضفعون  كن ع د  لل  و     والهين ت  فون أعافم كسفلمون بي مف  هفم

أعاففم كسفلمون ! إعافم ال تيوعفون فففي ايفن هللا لح ف  واحفدة وحفف كمام  واحففدة واهمفون إخا ظ فوا لح ف  -ريوييف  هللا 
  ! هللا م خاك   في اين المل  ال في اينغير شريع  هللا   إعم  هم في اين ح كما وق عوعام غير هللا  

  :إسرائي  أن يب ي طلبه كن فرعون إطالل ب ي -عليه السال   -هه  الحايق  أكر كوسض  وعلض

  ت  فرعون إعي رسول كن ر  الع لمين(       فسرس  كعي ب ي إسرائي (     )

  وعتيج      تتال ك ن وال ت ترق ن     كقدك 
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عف ام أن هفها اإلعفالن  تمفب لئفه االلف  هفها اإلعفالن   إعفالن ريوييف  هللا للعف لمين     لفمتمفب علفض فرعفون وك ولفم
وكشفا عدواعفه وط ي عفه     ولكفن كف ن  , شفرعيته تحم  في طي ته هد  كل  فرعون   وقلب ع ف   حيمفه   و عكف ر

 لمين بفال بي ف  وال الكف خ  الفه  يف عم أعفه رسفول كفن ر  العف بم افر أكف   فرعفون وكلئفه فرصف  أن ت افروا كوسفض
  الي  

  ق ل إن ك ا جئا ب.ت  فسي با  إن ك ا كن الت اقين(   )

وهف ن أكفر  و ولفم  , اعوتفه أعفه إخا اتضف  أن هفها الدا يف  إلفض ريوييف  ر  العف لمين كف خ  ففي اعفوا  و سفقطا خلف 
  وال الي  ! ع د  وص حبا  اعي ال بي   -تعد لاه  الدعوة المطيرة كن خطر 

  سض تجيب كو  ولكن

  فسلقض عت   فإخا هي د ب ن كبين   وع   يد  فإخا هي بيض ء لل  ظرين(   )

في سورة أخفر    ففإخا هفي حيف   قي  الم  جسة ! إن العت  ت قلب د ب ع   ال ش  في د ب عيته     كبين(    وكم  إعا 
تمرجاف  كفن جيبفه  -إلفض السفمرة  آا   أ  كف ئال  " السفال  وقفد كف ن كوسفض عليفه -تسفعض(     دفم إن يفد  السفمراء 
ليسا عن كفرو   ولك اف  المعجف ة   ففإخا أع اهف  إلفض جيبفه عف اي سفمراء  بيض ء فإخا هي بيض ء كن غير سوء  

!  

  . هي البي   واآلت  علض الدعو  التي ج ء با  كوسض     إعي رسول كن ر  الع لمين هه 

وعفال  إخن تقفو   ? العف لمين ? هف  تستسفلمون لريوييف  ر هف  تستسفلم فرعفون وكلف   لافه  الفدعو  المطيفرة  ولكفن
التفي هفي كفن عطف ء فرعفون ورسفمه  وكراكف هم عفر  فرعفون وت جفه وكلكفه وحيمفه ? وعفال  تقفو  المف  كفن قوكفه

  وحيمه ?

  تقو  هها كله إن ك ن هللا هو  ر  الع لمين(? عال 

ففسين يفههب شفر  فرعفون  . . هللا   وال ط عف  إال ألكفر إن كف ن هللا هفو  ر  العف لمين(فال حيفم إال لشفريع  هللا إعفه
أكففر  ?     إن ال فف و ال تيففون لام ر (آخففر تعبففدهم  إلففض وأكففر  إخن   وهففو ال تقففو  علففض شففريع  هللا وال يففرتكن

هو ريام     إعم  تمضى ال  و لشر  فرعون وأكر  حفين تيفون ريافم هفو فرعفون  هللا لحيمه وشرعه وأكر    إن ك ن
  هو ر  ال  و   وهم في اي ه أت   ك ن ! -بسكر  وشرعه  - كمف لح   

  بمث  هه  الساول  ! سلط عه إن الط غوي ال تستسلم هيها كن قريب   وال تسلم ببطالن حيمه وعد  شر ي  ! كال
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فْن َأْرِضفُيْم َفَمف َخا تَفْسُكُروَن  َأن ُتْمفِرَجكُ  ُيِريفدُ  (109اْلَمفُ  ِكفن َقفْوِ  ِفْرَعفْوَن ِإني َهففَها َلَسف ِحر  َعِلفيم    َقف لَ   ( َقف ُلواْ 110م كِ 

  (112َس ِحر  َعِليم    ِبُي  ِ  ( َتْسُتوكَ 111َوَأَخ ُ  َوَأْرِسْ  ِفي اْلَمَدآِئِن َح ِشِريَن   َأْرِجهْ 

لكفن كفى إعام ليعل وعاف  صفريح    و  ب  وكل   تمطئون فام كدلول هه  الحايق  الا ئل  التي تعل ا  كوسض   وفرعون 
  س حر عليم  بسعه تحوي  األع  ر عن االلتا  المطيرة   ب تا   كوسض

  . .(? تسكرون  ق ل الم  كن قو  فرعون إن هها لس حر عليم   يريد أن تمرجيم كن أرضيم   فم خا)

   إعاف  خهفف . . األرو تتفرحون ب ل تيجف  الا ئلف  التفي تتقفرر كفن إعففالن تلف  الحايقف    إعاف  المفروج كفن إعافم
  الحيم !     ب لتعبير العتر  الحديث ! ع    السلط ن     إعا  إبط ل شر ي  الحيم     أو     كح ول  قلب

الحف كمون بميفر شفر  هللا !  , الطمف ة األرو ح   وال ب ا ح   فإخا راي الح كمي  في أرو ح   فقد خرج ك ا  إن
األلوميف  بتعبيفد ال ف و لشففريعتام وأكفرهم   وخفرج ك افف    ئصختفف أو خفرج ك اف  األريف   المتففسلاون الفهين ي اولفون 

  الم  صب والوظ ئا الكبر     يعبدون ال  و لاه  األري   ! األري   الم  الهين يوليام

 -لقفد قف ل الرجف  العريفي  . أارك فرعون وكل   خطورة هه  الدعوة     وكهل  يدركا  الطواغيا في ك  كرة   هيها
أن ال إلفه إال هللا وأن كحمفدا  رسفول هللا    شفا اة حفين سفمى رسفول هللا ]   [ يفدعو ال ف و إلفض -ب طرته وسليقته 

رج  آخر كن العر  ب طرته وسفليقته   إخن تح ريف  العفر  والعجفم       لقفد  له هها أكر تكرهه الملوك !     وق ل
بميفر شفر   الحف كمين ه إال هللا دفورة علفضوخاك ت افم كفدلوالي لمتفه   كف ن ت افم أن شفا اة أن ال إلف العريفي كف ن هفها

فففي حفف  هفف الء العففر    ألعاففم كفف عوا ت امففون  جففديتا  هللا عريفف   كفف عوا أ  عجمفف   ! ك عففا لشففا اة أن ال إلففه إال هللا
ت ام أعه تمين أن تجتمى في قلفب واحفد   وال ففي أرو واحفدة   شفا اة أن  ك ام كدلول لمتام جيدا    فم  ك ن أحد

أن ال إلفه إال  شفا اة كى الحيم بمير شر  هللا !  ييون ه ف ك آلاف  كفى هللا ! كف  كف ن أحفد كف ام ت افم , هللا ال إله إال
  الت فه الا ي  ! الب ها هللا كم  ت اما  اليو  كن يدعون أع سام  كسلمين      خل  ال ام

  ق ل الم  كن قو  فرعون   يتش ورون كى فرعون  وهيها

  يريد أن تمرجيم كن أرضيم   فم خا تسكرون ?( إن هها لس حر عليم   )

  رأيام علض أكر  واستقر

  ق لوا أرجه وأخ     وأرس  في المدائن ح شرين   تستوك بي  س حر عليم(   )

السفحر   ف في الود يف ي  أعمف ل أرو كتر تموج ب لكا   في شتض المع بد   وك ن الكا   هم الهين ي اولفون  وك عا
وسفدع  اآللاف  ! وهفه  ال ف هرة هفي التفي يلتقطاف   الفدت ع ي الفدين ب لسفحر و ويف اول السفحر كا ف  كلاف  تقريبف   تقتفرن 
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عففن السفحر كمرحلف  كففن كراحف  تطفور العقيففدة ! ويقفول الملحفدون كفف ام إن  بعضفام  علمف ء األاتف ن !   فيتحفد 
 المفب      إلفض آخفر هفها بط  السحر ! و ن العلم سفي اي عافد الفدين كمف  أعافض عافد السفحر ! كم  الدين سيبط 

  اله  تسموعه  العلم  !

ففي أعحف ء الفبالا كفن  يرسف  استقر رأ  الم  كن قو  فرعون   علض أن يرجضء فرعون كوسض إلض كوعفد   وأن وقد
  بسحر كثله   - ب عمام -تجمى له كب ر السحرة   خل  ليواجاوا  سحر كوسض   

فففي القففرن  كثيففرة ي تتففرفه هففها أقفف  ط ي عفف   كففن طواغيففاكفف  كفف  عففرف كففن ط يفف ن فرعففون   فقففد كفف ن ففف وعلففض
  الب ط  باه  الدعوة المطيرة ! السلط ن العشرين و في كواجا  اعوة الدع ة إلض ريويي  ر  الع لمين ! وتاديد

  استعداا السحرة للمب رة 114-113الث لث  الدرو

  علض المشاد األول   الست ر ائن و ويسدلالسي ل القرآعي إجراء فرعون وكلئه في جمى السحرة كن المد ويطو  

 
 
فَحَرُة ِفْرَعفْوَن َقف ْلوْا ِإني َلَ ف  أَلْجفرا  ِإن ُك يف  َعْحفنُ  َوَجف ء ِييَن   (113) اْلَمف ِلِبينَ  السي َتف   َقف ُلواْ  (114َقف َل َعَعفْم َوَ عيُكفْم َلِمفَن اْلُمَقفري

ف  َأْلَقفْوْا َسفَحُروْا َأْعفُينَ  (115) اْلُمْلِقفينَ  ْحفنُ ُكوَسض ِإكي  َأن ُتْلِقَي َوِ كي  َأن عيُكوَن عَ  َواْسفَتْرَهُبوُهْم َوَجف ءوا  ال يف وِ  َقف َل َأْلُقفْوْا َفَلمي
  (117َأْن َأْلِق َعَت َك َفِإَخا ِهَي َتْلَقُا َك  َتْسِفُكوَن   ُكوَسض ( َوَأْوَحْيَ   ِإَلض116ِبِسْحر  َعِ يم   

  ك  ور   ال حي ت  ترو  ! واقى ي     وخل  كن بدائى العرو القرآعي للقتص   كسعهعلض المشاد الت ل ليرفعه

  لمن المقريين(    و عكم وج ء السحرة فرعون   ق لوا إن ل   ألجرا  إن ك   عحن الم لبين ? ق ل ععم  )

ها وخاك ! وخدكف  هف ففي كحترفون       تحترفون السحر كمف  تحترففون الكا عف  ! واألجفر هفو هفدف االحتفراف إعام
وكلم  اعحرففا األوضف   عفن إخفال   ! الدين السلط ن الب ط  والط غوي الم لب هي وظي   المحترفين كن رج ل

وقف   سففلط ن الطفف غوي كقفف   شفريع  هللا   احتفف ج الطفف غوي إلففض  ; ب لح كميفف  -سففبح عه  -العبواتف  ح   و فففراا  
وهفو تعطفيام  ! الفدين بف ال و تف هم التف ق  هم تقفرون سفلط عه ب سفموك ففسهم علفض االحتفراف   وت , المحتفرفين هف الء

  الم ل ويجعلام كن المقريين !

ففي اإلغفراء   وتشفجيع     يف اة أكد لام فرعون أعافم كفسجورون علفض حفرفتام   ووعفدهم كفى األجفر القريفض ك فه   ولقد
اف والبراعف  والتضففلي  و إعمف  هففو كوقففا االحتفر  لففي  علفض بفهل غ تفف  الجافد     وهففو وهفم ال تعلمفون أن الموقففا

  الق هرة   التي ال تقا لا  الس حرون وال المتجبرون ! ب لقوة كوقا المعج ة والرس ل  واالتت ل

  115الرابى  الدرو
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دفم هف  هفم أوالء  . . للحلبف  اطمفسن السفحرة علفض األجفر   واشفرأبا أع ف قام إلفض القريفض كفن فرعفون   واسفتعدوا ولقفد
أكرهم ك  قسفم هللا لافم كفن الميفر الفه  لفم تيوعفوا  كن ب لتحد      دم تيون  -عليه السال   -سض يتوجاون إلض كو 

  يتوقعون  تيوعوا تحتسبون   وكن األجر اله  لم

  ق لوا ت  كوسض   إك  أن تلقي و ك  أن عكون عحن الملقين     ق ل ألقوا(   )

وففي الج عفب  . . الملبف  دقفتام بسفحرهم وقفدرتام علفضالتحفد  واضفح   ففي تمييفرهم لموسفض   وتبفدو كفهل   ويبفدو
ألقفوا     فافه  الكلمف  الواحفدة تبفدو فياف  قلف   قف ل واسفتا عته ب لتحفد   -عليفه السفال   -اآلخفر تتجلفض دقف  كوسفض 
 وراءه  في ع ف  كوسفض   علفض طريقف  القفرآن الكفريم ففي إلقف ء ال فالل   ب لكلمف  الك ك   المب الة   وتلقي ظ  الثق 

  في كثير كن األح يين   الم راة

وعفد  المبف الة   إخا  االسفتا ع  ويي مف  عحفن ففي ظفالل -عليه السفال   -السي ل ت  جئ   بم  فوجضء به كوسض  ولكن
  ب   أك   ك ار السحر الب ر    اله  يرهب ويمي  

  ألقوا سحروا أعين ال  و واسترهبوهم   وج ءوا بسحر ع يم   فلم 

أعفين ال  و(وأدف روا ) سفحروا القرآن أعه سحر ع يم   ل درك أ  سحر ك ن   وحسب   أن ععلم أعام أن تقرر وحسب  
اسفففترهب  خاتفففه ل ففف  كتفففور   فافففم استج شفففوا " الرمبففف  ففففي قلويام  واسترهبوهم(ل تتفففور أ  سفففحر كففف ن   ول ففف 

اآلخفر ففي سفورة طفه   أن حسفب   أن ععلفم كفن الف ص القرآعفي  دفم إحسف و الرمبف  ففي ال ف و وقسفروهم عليفه قسفرا   
  ع سه خي   ل تتور حايق  ك  ك ن ! في كوسض عليه السال  قد أوج 

ففي السف ح  الكبفر  التفي  ال ف و ك  جسة أخر  تط لى فرعون وك     وتط لى السحرة الكا     وتطف لى جمف هير ولكن
  شادي خل  السحر الع يم 

 
 
فَحَرُة َسف ِجِديَن  119َصف ِغِريَن   َواعَقَلُبفواْ  ( َفُمِلُبفوْا ُهَ  ِلف َ 118ُلفوَن  اْلَحفق  َوَيَطفَ  َكف  َكف ُعوْا َتْعمَ  َفَوَقفىَ  ( 120( َوُأْلِقفَي السي
  (122( َر ِ  ُكوَسض َوَه ُروَن  121ِبِر ِ  اْلَع َلِميَن   آَك ي  َق ُلواْ 

تعملفون   فملبففوا  كفف عوا وأوحي ف  إلفض كوسفض أن ألففق عتف ك   ففإخا هففي تلقفا كف  تففسفكون   فوقفى الحفق ويطفف  كف )
  ه  ل    واعقلبوا ص غرين(   

وأعه جف رف   وأعفه ُكحيفق  , غ لب الب ط  ي ت ف   ويسحر العيون   ويسترهب القلو    ويمي  إلض الكثيرين أعه إعه
!  ك ل ق عف    ويف كمف ك لق  فه   وي ط فئ كشفعل  الاشفيم ي  ثفضء ! وك  هو إال أن يواجه الحق الا ا ء الوادق حتفض
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 القواعفد   عميفق الجفهور     والتعبيفر القرآعفي ه ف  يلقفي هفه  ال فالل   وهفو تتفور د بفا و خا الحفق راجف  الفو ن  

ويطفف  كفف  كفف عوا ) :وجففوا واقعفف   خا دقفف    فوقففى الحففق(    ودبففا   واسففتقر     وخهففب كفف  عففدا  فلففم تعففد لففه الحففق
  اله  ك ن يبار العيون  ال هو ا بعدتعملون(    وغلب الب ط  والمبطلون وخلوا وصمروا واعكمشو 

  فملبوا ه  ل  واعقلبوا ص غرين(   )

  . . الم  جسة لم تمتم بعد   والمشاد ك  ي ال تحم  ك  جسة أخر      ك  جسة كبر   ولكن

  السحرة س جدين   ق لوا آك   بر  الع لمين   ر  كوسض وه رون     وألقض

الحففق وال ففور  لتلقففي ق فففي المشفف عر   ولمسفف  الحففق للقلففو  المايففسةصففول  الحففق فففي الضففم ئر   وعففور الحفف إعافف 
يبلفا إليفه   وهفم أعفرف ال ف و ب لفه  جف ء  أن واليقين     إن السحرة هم أعلم ال  و بحايق  ف ام   وكفد  كف  تميفن

أكثفر  التفي وراء كقفدور البشفر والسفحر   والعف لم ففي ف فه هفو القفدرة بفه كوسفض إن كف ن كفن السفحر والبشفر   أ  كفن
ففي هفها  تعرففون  ب لحايقف   يفه حفين تتكشفا لفه   ألعفه أقفر  إاراكف   لافه  الحايقف    كمفن ال للتسفليم ال ف و اسفتعدااا  

المطلففق   الفه  تجففدون بره عفه فففي  التسفليم ال فن إال القشفور     وكففن ه ف  تحففول السفحرة كففن التحفد  السفف فر إلفض
  أع سام عن تقين    

بش شف  اإلتمف ن و  تم  جاف   يفدركون كيف  يتسفر  ال فور إلفض قلفو  البشفر و وال كيف الطواغيفا المتجبفرين ال ولكفن
أعاففم تملكففون تتففري  األرواا وتقليففب  تحسففبون  وال كيفف  تلمسففا  حففرارة اليقففين   فاففم لطففول كفف  اسففتعبدوا ال فف و

اإلتمف ن      وكفن دفم ففوجضء فرعفون بافها -كيف  تشف ء  تقلباف  وهفي بفين إصفبعين كفن أصف بى الفرحمن -القلفو  
فففي القلففو  ولففم يتفف بى خطفف   فففي ال  ففوو و ولففم ت طففن إلففض كداخلففه فففي شففع    ابيبففه الم فف جضء الففه  لففم يففدرك

كا ف   كفن وهفم -دفم ه تفه الم  جفسة المطيفرة التفي ت لف ل العفر  كفن تحتفه ك  جسة استسفال  السفحرة  . الضفم ئر  
كوسفض وهف رون إلفض ر   اعفوة جمفوعين إلبطف للفر  العف لمين   ر  كوسفض وهف رون   بعفد أن كف عوا ك -المع بفد 

وكف  جريمف  تميفن أن يرتكبوهف  بفال تحفرج  . . الطواغيفا الع لمين !     والعر  والسلط ن همف  كف  شفيء ففي حيف ة
  في سبي  المح ف   علض الط غوي 

فسفوف تعلمفون    أهلاف    ك اف  ق ل فرعون آك تم به قب  أن آخن لكم ! إن هها لمير كيرتمو  ففي المدي ف  لتمرجفوا)
  . ألقطعن أيدتيم وأرجلكم كن خالف   دم ألصلب كم أجمعين( 

وهففم  -قلفويام للحفق  ت ففت ض آك فتم بفه قبفف  أن آخن لكفم !(    كسعمف  كفف ن علفيام أن تسفتسخعو  ففي أن) . . هيفها
أو  -أكرهف  شفيئ   وهم أع سفام ال تملكفون كفن  - وجداع تام أو تستسخعو  في أن ترتعف -أع سام السلط ن لام عليا  

وهفم أع سفام ال تمسفيون كفداخلا    أو كسعمف  كف ن علفيام أن يفدفعوا اليقفين وهفو  - تسفتسخعو  ففي أن تشفرل أرواحافم
كفن شفع    ي بعفث أو أن تطمسوا اإلتم ن وهو يترقرل كن األغوار   أو أن تحجبوا ال فور وهفو . األعم ل ي با كن
  اليقين !
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  و وهو في الوقا خاته كتعجرف كتكبر كمرور ! الط غوي ج ه  غبي كطموو ولك ه

 
 
َكْرُتُمو ُ  ِفْرَعْوُن آَك ُتم ِبِه َقْبَ  َأن آَخَن َلُكْم ِإني َهفَها َلَمْكر   َق لَ   (123) َتْعَلُمفونَ  ِفي اْلَمِديَ ِ  ِلُتْمِرُجوْا ِكْ َا  أَْهَلَا  َفَسْوفَ  كي

ف َعفني َأْيفِدَتُكْم َوَأْرُجَلُكفم كِ  َوَكف  تَف ِقُم ِك يف   (125) ( َقف ُلوْا ِإعيف  ِإَلفض َريِ َ ف  ُك َقِلُبفونَ 124َأْجَمِعفيَن   أُلَصفلِ َب يُكمْ  ْن ِخفاَلف  دُفمي ألَُقطِ 
  (126َرييَ   َأْفِرْغ َعَلْيَ   َصْبرا  َوَتَوفيَ   ُكْسِلِميَن   َج ءْتَ   ِإالي َأْن آَك ي  ِب.َت ِي َريِ َ   َلمي 

      علض العر  المادا والسلط ن الما و  إعه ال دم

  إن هها لمير كيرتمو  في المدي   لتمرجوا ك ا  أهلا (   )

  عص آخر   إعه لكبيركم اله  علميم السحر(! وفي

إعفه ال بقف ء وال  . . وتميف  واضفح  المعف لم     إعاف  اعفوة كوسفض إلفض  ر  العف لمين(    هفي التفي تف ع  والمسفسل 
تقففو  كلكاففم علففض ت حيف  ريوييفف  هللا للبشففر بت حيفف   إعمفف  واغيففا كفى الففدعوة إلففض ر  العفف لمين   وهفمقفرار لحيففم الط

 إعامف  كن اون هللا تشرعون لل  و ك  تشف ءون   ويعبفدون ال ف و لمف  تشفرعون !     أري ب    شريعته   و ق ك  أع سام

وفرعفون كف ن تعفرف وكلف    . . ن ال تجتمعف نك اج ن ال تجتمع ن       أو همف  اي ف ن ال تجتمعف ن     أو همف  ريف 
الع لمين   فسولض أن ت  عوا األن وقفد ألقفي السفحرة  ر  ك عوا تعرفون     ولقد ف عوا للدعوة كن كوسض وه رون إلض

 ر  كوسفض وهف رون ! والسفحرة كفن كا ف  الدت عف  الود يف  التفي ت لفه فرعفون   . العف لمين سف جدين   ق لوا آك ف  بفر 

  رق   ال  و ب سم الدين !كن  وتمي ه

  أطلق فرعون خل  التوعد الوحشي ال  يى  وهيها

  فسوف تعلمون   ألقطعن أيدتيم وأرجلكم كن خالف   دم ألصلب كم أجمعين(   )

افعفه ب لحجف  والبرهف ن    تملكفون  التعهيب والتشوي  والت كي      وسفيل  الطواغيفا ففي كواجاف  الحفق   الفه  ال إعه
    في وجه الحق التري       وعدة الب ط

ببففسو الطمفف ة و  وتسففتاين الفف    البشففري  حففين تسففتعلن فيافف  حايقفف  اإلتمفف ن و تسففتعلض علففض قففوة األرو   ولكففن
الملفوا المافيم   إعاف  ال تقفا لتسفسل ك خا سفتسخه  جفوار وت تتر فيا  العقيدة علض الحي ة   وتحتقر ال   ء ال ائف  إلفض

ك خا ستمسفر وكف خا ستكسفب ? وكف خا سفتلقض ففي الطريفق كفن صفع    ? ستدفى  خاوك خا ستد  ? ك خا ستابض وك
 ألن األففق المشفرل الوضفيء أك كاف  ه ف ك   فافي ال ت  فر إلفض شفيء ففي الطريفق   . . وأشفواك وتضفحي ي ?
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را    وتوف فف  أفففرغ علي فف  صففب ري فف  ق لوا إعفف  إلففض ري فف  ك قلبففون   وكفف  تفف قم ك فف  إال أن آك فف  ب.تفف ي ري فف  لمفف  ج ءت فف   ).
  كسلمين(   

إلفض ال ا تف  فيرضف ه     تطمفئن اإلتم ن اله  ال ت    وال يت عف     كمف  أعفه ال تمضفى أو تم فى   اإلتمف ن الفه  إعه
  ويستيقن كن الرجع  إلض ريه  يطمئن إلض جوار  

  ق لوا إع  إلض ري   ك قلبون(   )

ال يفداهن وال ي ف ور      . . أعاف  كعركف  العقيفدة ففي التفميميفدرك طبيعف  المعركف  بي فه ويفين الطف غوي     و  والفه 
  ألعه إعم  تح ريه ويط را  علض العقيدة  , العقيدة وال يرجو الت   والع و كن عدو لن تقب  ك ه إال ترك

  وك  ت قم ك   إال أن آك   ب.ت ي ري   لم  ج ءت  (   )

إعمف  تطلفب كفن ريفه  , والع  ي   تطلب كن ختمه السالك تعرف أين يتجه في المعرك    و لض كن يتجه و ال واله 
  التبر علض ال ت   والوف ة علض اإلسال  

  ري   أفرغ علي   صبرا  وتوف   كسلمين(   )

عف ج ا  أكف   القلفو  التفي  الط يف ن الط يف ن عف ج ا  أكف   اإلتمف ن   وأكف   الفوعي   وأكف   االطمئ ف ن     تقفا ويقفا
الرقف   ! ويملف  التتفرف فيافف  كمف  تملف  التتفرف فففي  علفض لوالتفف  علياف  كمف  تملف  الوالتفف خيف  إليفه أعفه تملف  ا

 إخارغبفا ألعا  كن أكر هللا   ال تمل  أكره  إال هللا     وك خا تمل  الط يف ن , األجس     فإخا هي كستعتي  عليه

 خا تملف  السفلط ن إخا رغبفا القلفو  اعتتفما القلفو  بف ر ? وكف إخا القلو  في جفوار هللا ? وكف خا تملف  الجبفروي
  عم  تمل  السلط ن !

كفن السفحرة      والمف ك ين كوقا كن المواقا الح سم  في ت ريب البشري    هها اله  ك ن بفين فرعفون وكلئفه   إعه
  الس بقين    

  واعتتفف ر  األلففم علففض كوقففا ح سففم فففي تفف ريب البشففري    ب عتتفف ر العقيففدة علففض الحيفف ة   واعتتفف ر الع يمفف  إعففه
   اإلعس ن  علض  الشيط ن  !

االسفتعالء ب لعقيفدة علففض  إال كوقفا ح سففم ففي تف ريب البشفري    بففإعالن كفيالا الحريف  الحايايفف    فمف  الحريف  إعفه
التفي تملف  أن تتسفل  علفض األجسف   والرقف   وتعجف   الم ات  جبروي المتجبرين وط ي ن الطم ة   واالستا ع  ب لقوة

 وكتض عج ي القوة الم ات  عن استهالل القلو  فقد ولدي الحري  الحاياي  في هه  . قلو  واألروااعن استهالل ال

  . القلو 
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لح ف  تسفسل فرعفون األجفر  ك فه كوقا ح سم في ت ريب البشري  بإعالن إفالو الم اتف  ! فافه  القلف  التفي ك عفا إعه
علفض فرعفون و وتسفتاين ب لتاديفد والوعيفد    سفتعليت علفض ال فو    وتم فض بف لقر  كفن السفلط ن     هفي خاتاف  التفي

ففي عف لم  -وك  تمير في حي تا  شيء   وال تمير كفن حولاف  شفيء  . والتتليب وُتقب  ص برة كحتسب  علض الت كي 
إلفض المحفور  الت ئاف  وقعا اللمس  المفي  التي تسل  الكوكب الم را في الفدورة الكبفر    وتجمفى الفهرة إعم  -الم اة 
ل اإلبفرة   فيلفتق  القلفب إتق عف ي القفدرة    التفي با   وتت  ال را ال  عي بقوة األ ل واألبد     وقعا اللمسف الث  تحفو 

البتفيرة إشفراق ي ال فور     وقعفا اللمسف  التفي ال ت ت فر أ  تمييفر ففي  وتتلقفض ويتسفمى الضفمير أصفداء الاداتف   
التفي لفم تيفن تطمف   اآلفف ل ترففى  اإلعسف ن  ففي عف لم الواقفى إلفضولك اف  هفي تميفر الواقفى المف ا  و و  ; الم ا  الواقى

  إليا  المي ل !

وال تحيفد ! ويسفدل  , يتفراا التاديفد     ويتالشفض الوعيفد     ويمضفي اإلتمف ن ففي طريقفه   ال يتل فا   وال ويفههب
روتاف  و وت تافي إلفض غ يتاف  إن روعف  الموقفا تبلفا خ . . السي ل القرآعي الست ر علض المشاد ع د هها الحد وال ي يفد

العرو و كى الادف ال  سفي للقتف    علفض طريقف  القفرآن ففي كم طبف  الوجفدان  في   وع دئه يتالقض الجم ل ال  ي
  الجم ل ال  ي   في ت  سق ال يبلمه إال القرآن   بلم  اإلتم عي

  علض الدرو الرابى تعقيب

  . . . األخ خ رة أك   هها المشاد الب هرعحن في هه  ال الل ي بمي أن عقا وق   قتي ولك   

تمثف  خطفرا  علفض ع ف    , وه رون  ابتداء أك   إاراك فرعون وكلئه أن إتم ن السحرة بر  الع لمين   ر  كوسض عقا
كفى الق عفدة التفي تقفو  علياف  خلف  السفلط ن      , اإلتمف ن كلكافم وحيمافم و لتعف رو الق عفدة التفي تقفو  علياف  هفها

وعريد أن عقرر هه  الحايق  وع كفده      إعفه ال تجتمفى ففي قلفب واحفد   وال ففي  . . اها األكر كن قب وقد عرض   ل
ال ف و لعبفد كفن  حيف ة وال ففي ع ف   حيفم واحفد   أن تيفون هللا ر  العف لمين   وأن تيفون السفلط ن ففي , واحفد بلفد

  . . العبيد   يب شر  بتشريى كن ع د  وقواعين     فاها اين وخل  اين

أن  -ففي تتفورهم  فرق عف    بعفد أن أشفرل عفور اإلتمف ن ففي قلفويام   وجعف  لافم -بعد خل  أك   إاراك السحرة  وعقا
اإلتمف ن  فافهاكف ام إال إتمف عام بفر  العف لمين   يف قم المعرك  بيف ام ويفين فرعفون وكلئفه هفي كعركف  العقيفدة و وأعفه ال

 ويادا كراك  الم  كن قوكه وسفلط عام المسفتمد كفن سفلط نفرعون وكلكه وسلط عه و  عر  علض هها ال حو يادا

الفود ي كلفه     وهفها  المجتمفى أو بتعبير آخفر كفرااف كن ريوييف  فرعفون   ويافدا الافيم التفي تقفو  علياف  . . فرعون 
هللا وحففد    فاففو وحففد  الففه  أهفف  هفف الء  ريوييفف  اإلاراك لطبيعفف  المعركفف  ضففرور  لكفف  كففن يتتففد  للففدعوة إلففض

إعافم تقفدكون علفض المفوي كسفتاي ين ليقيف ام بفسعام هفم الم ك فون بفر   . . سفبيله ك ين لالسفتا ع  بمف  يلقوعفه ففيالم  
ر  العف لمين  ريوييف  وأن عدوهم علض اين غير اي ام و ألعه بم اولته للسفلط ن وتعبيفد ال ف و ألكفر  ي كفر ; الع لمين

علففض كفف   -إلففض ر  العفف لمين  الففدعوة  ففون فففي طريففق    فاففو إخن كففن الكفف فرين     وكفف  تميففن أن تمضففي الم ك
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بشفايه أعام هفم الم ك فون   وأن أعفداءهم هفم الكف فرون    اليقفين إال بمث  هفها -ي ت رهم فيا  كن التعهيب والت كي  
  الدين   وال ي قمون ك ام إال الدين   علض وأعام إعم  تح ريوعام

األلففم   واعتتفف ر  علففض قيففدة علففض الحيفف ة   واعتتفف ر الع يمفف خلفف  أكفف   الروعفف  البفف هرة العتتفف ر الع بعففد وعقففا
عن القول  يه   ف دعفه كمف  صفور  الف ص  ععج   اإلعس ن  علض الشيط ن   وهو كشاد ب لا الروع      ععترف أع  

  القرآعي الكريم !

  فرعون يادا الم ك ين ب لعها  127الم ك   الدرو

التف.كر والت فف جي  كشفاد يرففى السففت ر عفن كشفاد رابفى جديففد     إعفه ععفوا إلفض سفي ل القتفف  القرآعفي     حيفث دفم
كشفاد المف  كفن قفو  فرعفون تيبفر علفيام  . والط يف ن ب إلدم والتحريض   بعد الا يم  والمهالن في كعركف  اإلتمف ن

ت تف ام وك  آكن له إال خري  كن قوكه علض خوف كفن فرعفون وكلفئام أن  - كعه أن يههب كوسض ع جي   والهين آك وا
 وكفن فإخا الم  يت  جون ب لشر واإلدم   وهم يايجون فرعون علض كوسفض -آخر كن القرآن  كوضى   كم  ج ء في

الجديفدة   ففي ريوييف   العقيفدة كعفه و ويموفوعفه ع قبف  التاف ون ففي أكفرهم و كفن ضفي   الايبف  والسفلط ن و ب ستشفراء
ب لقوة الم شم  التي بين يدته   وي لسفلط ن المف ا  الفه   كستع  هللا للع لمين   فإخا هو ه ئ  ك ئ    كادا كتوعد  

  يرتكن إليه !

سففف قت  أب ففف ءهم   :قففف ل وقففف ل المففف  كفففن قفففو  فرعون أتفففهر كوسفففض وقوكفففه لي سفففدوا ففففي األرو ويفففهرك وآلاتففف  ?)
  وعستحيي عس ءهم   و ع  فوقام ق هرون(   

ففي عف لم األسفب    سفلط ع    ها الكفون وكفدبر  و أو أن لفهفرعفون لفم تيفن يفدعي األلوميف  بمع فض أعفه هفو خف لق هف إن
أعفه هفو حف كم هفها الشفعب بشفريعته وق عوعفه و وأعفه  بمع ض الكوعي    إعم  ك ن يدعي األلومي  علض ش به المستهل !

األكور   وهها ك  يد يه كف  حف كم تحيفم بشفريعته وق عوعفه   وتمضفي الشف ون  وتقضض بإرااته وأكر  تمضي الشئون 
ففي كتففر  ال ف و كفهل  لفم تيفن -وهفه  هفي الريوييف  بمع  هفف  اللمفو  والفواقعي  -بإرااتفه وأكفر   األكفور ضفضوتق

ل رعفون آلاتفه التفي تعبفده  كفهل     وكف ن فقفد ك عفا لافم آلافتام -تعبدون فرعون بمع ض تقدتم الشع ئر التعبدت  لفه 
وف كفن تف ريب كتفر ال رعوعيف    إعمف  هفم كف عوا وكم  يثبا المعر (وآلات  كم  هو ظ هر كن قول الم  له   ويهرك

 المع فض خ ضفعون لمف  يريفد  بافم   ال تعتفون لفه أكفرا    وال ي قضفون لفه شفرع       وهفها هفو أعافم تعبدوعفه بمع فض

فقد عبفدو    وخلف  هفو ت سفير  وأط عو  اللمو  والواقعي واالصطالحي لل ب اة     فستم  ع و تلقوا التشريى كن بشر
اتمففهوا أحبفف رهم ورمبفف عام أري بفف   كففن اون هللا       اآلتفف   :وال تفف ر   ]   [ لقولففه تعفف لض عففن الياففوا رسففول هللا

هللا  رسفول فق ل تف  رسفول هللا ك عبفدوهم   فقف ل لفه -وكف ن عتفراعي   جف ء ليسفلم  -عد  بن ح تم  ك ه ع دك  سمعا 
 بفف اتام إتفف هم         ] أخرجففه  فففهل  تبعوهم  ]   [   بلففض إعاففم أحلففوا لاففم الحففرا  وحركففوا علففيام الحففالل و ففف 

  التركه  [  
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 َوَعْسَتْحِيففي اأَلْرِو َوَيفَهَرَك َوآِلَاتَفَ  َقف َل َسفُ َقتِ ُ  َأْبَ ف ءُهمْ  ِففي اْلَمفُ  ِكفن َقفْوِ  ِفْرَعفوَن َأتَفَهُر ُكوَسفض َوَقْوَكفُه ِلُيْ ِسفُدواْ  َوَقف لَ 

  (127ُروَن  ِعَس ءُهْم َوِ عي  َفْوَقُاْم َق هِ 

ع ه  ألفي  لفي كلف  كتفر  القرآن قول فرعون لقوكه   ك  علما لكم كن إله غير (     ي سر  قوله اله  حي   أك 
هفها الفه  هفو كافين   وال تيف ا يبفين ? فلفوال ألقفي  كفن وهه  األعا ر تجر  كن تحتي   أفال تبترون ? أ  أع  خير

رعين ?     وظف هر أعفه كف ن يفوا ن بفين كف  هفو  يفه كفن كلف  وكفن كقتف المالئكف  عليه أسورة كن خهفب أو جف ء كعفه
كف  ) :بقولفه تحلض با  الملوك   ويين ك   يه كوسض كفن تجفرا كفن السفلط ن وال ي ف  !   وكف  قتفد التي أسورة الههب

 يتبعفون كلمتفه بفال كعف رو والفه  علما لكم كن إله غير (إال أعه هفو الحف كم المسفيطر الفه  تسفيرهم كمف  تشف ء و
وهفي ففي الواقفى ألوميف    ف إللفه هفو الفه  تشففر   ! اللمفو   ! والح كميف  علفض هفها ال حفو ألوميف  كمف  ت يفد المفدلول

  أ  لم تقلا  ! وعلض ضوء هها البي ن عمل  أن ع ام كدلول قول ك  فرعون  ق لا  لل  و وي  ه حيمه فيام ! سواء

  ?(   أتهر كوسض وقوكه لي سدوا في األرو   ويهرك وآلات  )

علياف  تلق ئيف   بطفالن  يترتفب هفو الفدعوة إلفض ريوييف  هللا وحفد  و حيفث -كفن وجاف  ع فرهم  -ففي األرو  ف إلفسف ا
أو بتعبيفر كفرااف  -أسف و ح كميف  فرعفون بفسكر   علفض شفر ي  حيفم فرعفون وع  كفه كلفه   إخ أن هفها ال  ف   قف ئم

فسفف ا فففي األرو   بقلففب ع فف   الحيففم   وتمييففر اإل -بفف عمام  - فاففو و خن -علففض أسفف و ريوييفف  فرعففون لقوكففه 
 ال البشر للبشر   و عش ء وضفى آخفر كمف لا تم كف   لافه  األوضف     الريوييف   يفه ح ريويي  األوض   الق ئم  علض

  هو وقوكه     تعبده  للبشر   وكن دم قرعوا اإلفس ا في األرو بترك كوسض وقوكه ل رعون وآللاته التي

بف عم أعفه االبفن الحبيفب لافه   . . إعم  تستمد هيبته وسلط عه كن الدت ع  التي تعبفد فياف  هفه  اآللاف ك ن فرعون  ولقد
جيففدا  أن ال رعففون كولففوا كففن أ  وأ  بشففريين   إعمفف   تعرفففون  اآللافف  ! وهففي ب ففوة ليسففا حسففي  ! فلقففد كفف ن ال فف و

 ر  العف لمين   وتركفوا هفه  اآللاف  التفي وح كميتفه   ففإخا عبفد كوسفض وقوكفه سفلط عه ك عا ب وة رك ي  تسفتمد ك اف 

شفف به  علففض المتففريون   فمع ففض هففها هففو تحطففيم األسفف و الففه  تسففتمد ك ففه فرعففون سففلط عه الروحففي تعبففده 
تقففففول هللا  كمفففف  المسففففتما و الففففه  إعمفففف  تطيعففففه ألعففففه هففففو كففففهل  ف سففففق عففففن ايففففن هللا التففففحي      وخلفففف 

التففحي  للتفف ريب     وكفف  كفف ن  الت سففير وكفف   ف سففقين(فاها هففوسبح عه  ف سففتما قوكففه فسطفف عو      إعاففم كفف عوا ق
ف سففقين عفن ايففن هللا     فف لم كن بفف ر ال تسففتم ه  تيوعفوا فرعفون بقفف ار علفض أن تسففتما قوكفه  يطيعففو    لفو لففم

اكففرا    وهففو تعلففم أن هففها األكففر لففي  كففن شففر  هللا     وكففن ه فف  كفف ن تجففيء  لففه الطفف غوي   وال تميففن أن تطيففى
الفدين    بافها إلفض  ر  الع لمين(و تمف ن السفحرة -عليفه السفال   -حيفم فرعفون كلفه بفدعوة كوسفض  ل  ف   ديفدالتا

التاديفد لكفف  وضففى تقففو  علففض  تجففيء و تمف ن ط ئ فف  كففن قففو  كوسفض كففهل  و بفف اتام لففر  العف لمين     وكففن ه فف 
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ن ال إلفه إال هللا     حفين ت خفه بمفدلولا  أو كفن شفا اة أ . . ريوييف  البشفر للبشفر كفن الفدعوة إلفض ريوييف  هللا وحفد 
  به في اإلسال    ال بمدلولا  الب ها الا ي  اله  ص ر لا  في هه  األت   ! يدخلون  الجد  اله  ك ن ال  و

تعلفن ع كفه  فف عطلق ه ف  كفهل  اسفتث ري هفه  الكلمف ي فرعفون   وأشفعرته بف لمطر الحايقفي علفض ع  كفه كلفه وكفن
  الوحشي البشى 

   قت  أب  ءهم وعستحيي عس ءهم و ع  فوقام ق هرون( ق ل س)

فرعفون وكلئفه كمف   كفن كثف  هفها الت كيف  الوحشفي -ففي إبف ن كولفد كوسفض  -ب فو إسفرائي  قفد عف عوا كفن قبف   وكف ن
  شيع     تستضعا ط ئ   أهلا  تقول هللا تع لض في سورة القتص   إن فرعون عال في األرو   وجع 

 
 
 
ِ َواْصِبُروْا ِإني اأَلْرَو ِر ِ ُكوَسض ِلَقوْ  َق لَ    (128َكن َتَش ُء ِكْن ِ َب ِاِ  َواْلَع ِقَبُ  ِلْلُمتيِقيَن   ُيوِرُدَا  ِكِه اْسَتِعيُ وا ِب ر 

  يهب  أب  ءهم ويستحيي عس ءهم إعه ك ن كن الم سدين(    , ك ام

  القرون واألعوا      ! عشراي و  ووس ئله قب الط ي ن في ك  كي ن وفي ك   ك ن   ال فرل بين وس ئله الي إعه

  كوسض يثبا قوكه ويعدهم ب ل تر 129 - 128الس او  الدرو

علفض كشفاد خف ك  كفن  ليرفعفه السي ل فرعفون وكف   يتف.كرون   ويسفدل السفت ر علفض كشفاد التف.كر والوعيفد   ويد 
كفى قوكفه  -عليفه السفال   -ال بفي كوسفض  كشفاد كش هد القت  عدرك ك ه أن فرعون قد كضض ي  ه الوعيفد     إعفه

ريه و ويس ته وقدر    فيوصفيام ب حتمف ل ال ت ف    والتفبر علفض البليف   بحايق    تحددام بقلب ال بي ولمته   وكعرفته
كفن  بف ا    والع قبف  لمفن  تشف ء ب ر عليا    ويعفرفام بحايقف  الواقفى الكفوعي   فف ألرو ح يورداف  كفن واالستع ع   

هها العها  اله  تح  بام قفد حف  بافم كفن قبف  أن تفستيام    أن هللا وال تمشون أحدا  سوا      فإخا شيوا إليهيتقون 
 حيث ال تبدو له عا ت    وال يلوا له آخر ! أعلن لافم رجف ء  ففي ريفه أن يالف  , ج ءهم وهو تح  بام كهل  بعدك 

  ويستمل ام في األرو ليبتليام في أك ع  المالف   , عدوهم

والع قبففف  للمتقفففين    , قفف ل كوسفففض لقوكه اسفففتعي وا بففف ر واصفففبروا   إن األرو ح يورداففف  كفففن تشففف ء كفففن  بففف ا )
أن يالف  عففدوكم   ويسففتمل كم فففي األرو    رييففم ق لوا أوخي ف  كففن قبفف  أن تستي ف  وكففن بعففد كف  جئت فف    ق ل عسففض

  في  ر كي  تعملون( 
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التففي تعمف   يفه   ولحايقفف   والقففو   شفراقا  ففي قلبففه   ولحايقف  الواقفى الكفوعيرىيف   ال بفي  لحايقف  األلوميفف  و  إعاف 
  الس   اإللاي  وك  يرجو  ك ا  الت برون    

و ال ولفي واحفد وهفو  , األكفين لفي  ألصفح   الفدعوة إلفض ر  العف لمين إال كفالخ واحفد   وهفو المفالخ الحتفين إعفه
ففي الوقفا الفه  تقفدر  بحيمتفه وعلمفه   وأال  ب ل تفرة خن الفوليالفولي القفو  المتفين   وعلفيام أن تتفبروا حتفض تفس

  تعلمون المير     وال تعجلوا   فام ال تطلعون الميب  

ففال  -وففق سف ته وحيمتفه  -  بف ا  األرو ح   وكف  فرعفون وقوكفه إال عف الء فياف    وهللا يورداف  كفن تشف ء كفن و ن
التففي تميفف  لل فف ظرين أن الطفف غوي كيففين فففي  األكففور واهري  ففر الففداعون إلففض ر  العفف لمين   إلففض شففيء كففن ظفف

  وك لكا  هو اله  تقرر كتض تطراهم ك ا  ! األرو األرو غير ك ح ا ع ا      فت حب

قلفق علفض المتفير    العف لمين الع قب  للمتقين     طف ل الف كن أ  قتفر     ففال تمف ل  قلفو  الفداعين إلفض ر  و ن
  . . ب قين وا في البالا    يحسبوعاموال تم ي  لام تقلب الهين ك ر 

  رىي   ال بي  لحق ئق الوجوا الكبير     إعا 

  إسرائي  هي إسرائي  ! ولكن

  ق لوا أوخي   كن قب  أن تستي   وكن بعد ك  جئت  ( )

ا بمجيئف    وطف ل هفه شفيء كلم ي خاي ظ  ! و عا  لتشي بم  وراءه  كن تبفر  ! أوخي ف  قبف  كجيئف  وكف  تميفر إعا 
  األخ  حتض ك  تبدو له عا ت  !

فففي هففالك عففدوهم    ب ألكفف  ال بففي الكففريم علففض عاجففه   يففهكرهم بفف ر   ويعلففق رجفف ءهم بففه   ويلففوا لاففم ويمضففي
  واستمالفام في األرو   كى التحهير كن فت   االستمالف  

  ق ل عسض رييم أن يال  عدوكم   ويستمل كم في األرو   في  ر كي  تعملون( )

  كن خالل س   هللا وير   ي  ر بقلب ال بي فير  س   هللا   تجر  وفق وعد    للت برين   وللج حدين ! إعه

 
 
ُكْم َوَيْسفَتْمِلَ ُكْم ِففي اأَلْروِ  َعَسفض ُأوِخيَ ف  ِكفن َقْبفِ  َأن َتْسِتيَ ف  َوِكفن َبْعفِد َكف  ِجْئَتَ ف  َقف لَ  َقف ُلواْ   َفَي ُ فرَ  َري ُكفْم َأن ُيْاِلفَ  َعفُدوي

ِ ينَ 129َكْيَ  َتْعَمُلوَن   ن الثيَمَراِي َلَعليُاْم َيهيكيُروَن   َوَعْقص   ( َوَلَقْد َأَخْهَع  آَل ِفْرَعوَن ِب لسِ    (130كِ 
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افعفُ  إلفض الطريفق لتجفر  بافم  قوكفه الطف غوي وأهلفه   واسفتمالف التف برين المسفتعي ين بف ر وحفد    فيفدفى هفالك
أن استمالف هللا لام إعم  هو ابتالء لافم   لفي  أعافم أب ف ء هللا  - ك ه البدء -  وهو تعلمام  س   هللا إلض ك  يريد  

 اسفتمالف ففال تعفهبام بفهعويام ! ولفي  ج افف   بفال غ تف    ولفي  خلفواا  بفال توقيفا   إعفه -  عمفوا كمف  -وأحبف ى  

سفف   هللا وعدلففه أال  ولك افف  تيفون   لالكتحف ن   في  ففر كيف  تعملففون(    وهفو سففبح عه تعلفم كفف خا سفييون قبفف  أن
  لعلمه القدتم   الميب تح سب البشر حتض تقى ك ام في ال ي ن   ك  هو كيشوف كن

  أخه آل فرعون ب لعها  دم ب لمرل وعج ة ب ي إسرائي  137 - 130الس بى  الدرو

كشفاد فرعفون :سف او ادالسي ل كوسفض وقوكفه و ويسفدل علفيام السفت ر   ليرفعفه كفن الج عفب اآلخفر علفض كشف ويد 
ورجفف ء  ففي ريفه و ويتففدل ال فهير الففه   , وآلفه   تسخفههم هللا بع قبفف  ال لفم والط يف ن و ويحقففق وعفد كوسفض لقوكففه

  ت ل  جو السورة   وتس ل القت  كلا  لتتدتقه  

الع صفف     السففت ر اكفدكا  إسفدال المشفاد هوعفف   و ولكفن الع صفف   تتمشفض  يففه شفيئ   فشففيئ     ففإخا كفف ن قبيف  ويبفدأ
وخيففول الط غيفف    وعلم فف  أن ب ففي  الط غيفف  فففدكري كفف  شففيء   وعتفف ا بيفف  شففيء   وخففال وجففه األرو كففن

فرعون وآله فجروا فلقفوا جف اء فجفورهم الفدك ر وصفدل وعفد هللا  وأن إسرائي  قد صبروا فلقوا ج اء صبرهم الحس ض  
  ب لضراء والسراء  في أخه الميهبين ب لاالك بعد أخههم هللا ووعيد  و وجري س  

ل ف  هفه  ! و ن تتفبام :قف لوا أخهع  آل فرعون ب لس ين وعقص كن الثمراي لعلام يهكرون   فإخا ج ءتام الحس   ولقد
أكثفرهم ال تعلمفون   وق لوا كامف  تست ف  بفه كفن آتف   ولكفن سيئ  تطيروا بموسض وكن كعه   أال إعم  ط ئرهم ع د هللا  

 . فسرسل   عليام الطوف ن والجراا والقم  والض  ا  والد      آت ي ك تالي   . ك ينبم   لتسحرع  با  فم  عحن ل 

عافد ع فدك لفئن كشف ا  بمف  ف سفتكبروا وكف عوا قوكف   كجفركين   ولمف  وقفى علفيام الرجف  ق لوا تف  كوسفض اا  ل ف  ريف 
هفم بف لمو  إخا هفم ي كثفون   الرجف  إلفض أجف   عف ام ع   الرج  ل  ك ن لف  ول رسفلن كعف  ب في إسفرائي    فلمف  كشف   

 كفهبوا ب.ت ت ف  وكف عوا ع اف  غف فلين   وأورد ف  القفو  الفهين كف عوا تستضفع ون  بفسعام ف عتقم ف  كف ام فسغرق ف هم ففي الفيم

صفبروا     واكرعف   بمف  األرو وكم ريا  التي ب رك   فيا  و وتما كلم  ري  الحس ض علض ب في إسفرائي      كش رل 
  وكه وك  ك عوا تعرشون    ك  ك ن تت ى فرعون وق

ال سفف ء   ولقففد  واسففتحي  كضففض فرعففون وكلفف   إخن فففي جبففروتام و وع ففه فرعفون وعيففد  وتاديففد    فقتفف  الرجفف ل لقفد
االبتالء     وع دئه     ع فدك  عمحفص  علض كضض كوسض وقوكه تحتملون العها    ويرجون فرج هللا   ويتبرون 

وقوة أرضي  تتحد  هللا     ع دئه أخهي القفوة الكبفر  تتفدخ   . التبر تق بلهالموقا إتم ن تق بله الك ر   وط ي ن 
  والت برين  المتجبرين س فرة بين

  ولقد أخهع  آل فرعون ب لس ين وعقص كن الثمراي لعلام يهكرون(   )
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والشففدة سف ي الجفد   علفض إشف رة التحففهير األولفض     الجفد  وعقفص الثمفراي     و السف ين(تطلق فففي اللمف  إعاف 
تل ففا ال  ففر   وتافف  القلففب   وتثيففر  ظفف هرة والقحف    وهففي فففي أرو كتففر   الممتففب  المثمففرة المعطفف ء   تبففدو

 -ب سففقام عففن ايففن هللا  -والففهين تسففتم ام الطفف غوي  الطفف غوي القلففق   وتففدعو إلففض اليق فف  والت كففر و لففوال أن
 ون أن يفروا يفد هللا ففي جفد  األرو وعقفص الثمفراي ووال أن يت كفروا و وال يريفد يتفدبروا  يطيعوعفه   ال يريفدون أن

وديقف  بفين الافيم اإلتم عيف   عالقف  يريدون أن يتفهكروا سف ن هللا ووعفد  ووعيفد  و وال يريفدون أن تعترففوا بفسن ه ف ك وال
راء الميفب     وهفم أغلف  حسف   وأجاف  قلبف   كفن أن يفروا و  عف لم وواق يف ي الحيف ة العمليف      ألن هفه  العالقف  كفن

  شيئ   ! و خا رأوا شيئ   كن -البا ئم وتحسه وال تر  غير  وال تحسه  ترا   اله  -الواقى المحسوو 

 
 
َعُه َأال ِإعيَم  َطف ِئُرُهْم ِع فَد ل ُ  َتطيييُرواْ  َج ءْتُاُم اْلَحَسَ ُ  َق ُلوْا َلَ   َهفِهِ  َوِ ن ُتِتْبُاْم َسيِ َئ    َفِإَخا َأْكثَفَرُهْم  َوَلففِكني  ِبُموَسض َوَكن كي

َعَلفْيِاُم الط وَفف َن  َفَسْرَسفْلَ   (132آَتف   لِ َتْسفَحَرَع  ِبَاف  َفَمف  َعْحفُن َلفَ  ِبُمفْ ِكِ يَن   ِكفن ( َوَق ُلوْا َكْاَم  َتْسِتَ ف  ِبفهِ 131اَل َتْعَلُموَن  
َ  ِا َ  اَلي   َوالدي َ  َواْلَجَراَا َواْلُقميَ  َوالضي ْجفِرِكينَ آَت ي  ك َ تي ْجفُ  َقف ُلوْا  (133)  َف ْسَتْكَبُروْا َوَك ُعوْا َقْوك   ك  ف  َوَقفَى َعَلفْيِاُم الرِ  َوَلمي

ْجفَ  َلُ فْ ِكَ ني َلف َ  َرييف َ  َت  ُكوَسض اْاُ  َلَ   ف  ( فَ 134َكَعفَ  َبِ في ِإْسفَراِئيَ    َوَلُ ْرِسفَلني  ِبَمف  َعِافَد ِع فَدَك َلفِئن َكَشفْ َا َع يف  الرِ  َلمي
 َفَسْغَرْقَ ف ُهْم ِففي اْلفَيمِ  ِبفَسعيُاْم َكفهيُبوْا ِب.َت ِتَ ف  ِكفْ ُامْ  ( َف عَتَقْمَ ف 135ِإَلض َأَج   ُهفم َبف ِلُموُ  ِإَخا ُهفْم َي ُكثُفوَن   الرِ ْج َ  َكَشْ َ   َعْ ُامُ 

فْا  َكَشف ِرَل اأَلْرِو َوَكَم ِرَيَاف  اليِتفي َب َرْكَ ف  ِفيَاف  ُتْسَتْضفَعُ ونَ  واْ ( َوَأْوَرْدَ   اْلَقْوَ  اليِهيَن َكف عُ 136َعْ َا  َغ ِفِليَن   َوَك ُعواْ   َوَتمي

  (137) َك  َك َن َتْتَ ُى ِفْرَعْوُن َوَقْوُكُه َوَك  َك ُعوْا َتْعِرُشونَ  َوَاكيْرَع  َكِلَمُا َريِ َ  اْلُحْسَ ض َعَلض َبِ ي ِإْسَراِئيَ  ِبَم  َصَبُرواْ 

إلفض المتف اف ي العف برة   التفي ال  عسفبو  ب لفم يت ط فوا إلفض سف   هللا الج ريف  وففق المشفيئ  الطليقف  و و عمف الميف عف لم
  عالق  لا  ب واكي  الوجوا الدائرة  

تي فرون وي جفرون   ك عفا  وهم حتض -لم ي تبه آل فرعون إلض اللمس  الموق   الدال  علض رحم  هللا ب ب ا   وكهل 
إاراك ال فواكي  الدقيقف  التفحيح  التفي تتفرف هفها  ويفين قد أفسدي فطفرتام و وقطعفا كف  بيف ام الود ي  وخراف تا 

 ال يراهف  وال يفدركا  علفض حايقتاف  إال الم ك فون بف ر إتم عف   صفحيح       والتفي الكفون   كمف  تتفرف حيف ة ال ف و و

صف اق      وهفه  هفي  صف رك  مفه قفواعينيدركون أن هها الوجوا لم تملق سد    وال تمضي عبث     إعمف  تحي الهين
ألعفه ال تعف رو بفين  العلميف    الحايايف  و الميبيف    و  "هللا  العقلي  العلمي    الحاياي    وهي عقلي  ال ت كفر  غيفب

  بف ا  اإلتم عيف  وواق يف ي الحيف ة   ألن وراءهف  هللا ال عف ل لمف  يريفد و الفه  يريفد كفن الافيم وال ت كفر العالقف  بفين

القففواعين الكوعيف  ليقففى  كفى تمف ن وهفو يريففد كف ام المالففف  ففي األرو   والففه  تسفن لاففم كفن شففريعته كف  يت  سففقاإل
  الت  سق بين حرك  قلويام وحركتام في األرو    

هللا     ويففين أخففههم  ل بفف ا ي تبففه آل فرعففون إلففض العالقفف  بففين ك ففرهم وفسففقام عففن ايففن هللا   ويمففيام وظلماففم لففم
وال تفف قص غلتافف  عففن إع لفف  أهلافف  إال  , والعطفف ء الثمففراي     فففي كتففر التففي تفففيض ب لمتفبب لجفد  وعقففص 

  ! يتهكرون  ل سول أهلا  وأخههم ب البتالء لعلام
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إخا أصفف بتام الحسفف    كفف عوا ي تباففوا لاففه  ال فف هرة التففي شفف ءي رحمفف  هللا ب بفف ا  أن تبر هفف  ألعيفف ام   ولكفف ام لففم
  عسبوا هها إلض ش   كوسض وكن كعه عليام   والجد  لام ! و خا أص بتام السيئ  والرخ ء حسبوه  حق   طبي ي   

  فإخا ج ءتام الحس   ق لوا ل   هه  ! و ن تتبام سيئ  تطيروا بموسض وكن كعه(   )

وال تفر  قفدر   ; الوجفوا ففي تتفري  هفها -سفبح عه  -ت حفرف ال طفرة عفن اإلتمف ن بف ر   فإعاف  ال تفر  يفد   وحفين
بفف ل واكي  الكوعيفف  الث بتفف  ال  فففهة   فت سففر  وحس سففيتا  ت شففس بففه األشففي ء واألحففدا    وع دئففه ت قففد إاراكافف الففه  

 كت رقف  ال صل  بي ا  وال ق عدة وال تراب  و وتايم كى المراف  في ارو  كلتوي  . ك ع ل  الحواا  ت سيراي ك  تل 

العلميف  !   عفن " االشفتراكي  لفه  ق لفه خروشفوف صف حبوخلف  ك  -ال تلتقي ع د ق عدة   وال تجتمى وفق ع ف    ;
وكم  تقول الهين تمضون كفى هفه   العلميف    المفدع ة  ! كع كس   الطبيع  !   لام في تعلي  عقص الثمراي والمالي

ي كفرون قفدر هللا     وففيام كفن يفدعي بعفد اسفت ك ر غيفب هللا وقفدر هللا أعفه  وهفم ففي تعليف  كثف  هفه  األحفدا     
  ي كر أصول اإلتم ن ب ر ! وهو لم  كس

والسفيئ   . تسفتحقوعا  كضض فرعون وآله تعللون األحدا    الحس   التي تتفيبام هفي كفن حسفن ح افم وهفم وهيها
  التي تتيبام هي بش   كوسض وكن كعه عليام   وكن تحا رأسام !

هللا وقفدر  ي اولوعفه  سف ن م عفن إاراكالتطير  في لم  العر  ك  كف ن الجف هليون ففي ود يفتام وشفركام ويعفده" وأص 
 -وهفو السف ع   -ع فه   ففإخا طف ر عفن تمي فه  فايجفه     فقد ك ن الرج  كف ام إخا أراا أكفرا   جف ء إلفض عفف طف ئر

تشف ء  بفه ورجفى عمف   -وهفو البف را  -و خا طف ر الطف ئر عفن شفم له  . يريفد  استبشر بهل  وكضض ففي األكفر الفه 
 وأرجفى -العلمفي التفحي   -هفها الت كيفر المراففي و وأحف  كحلفه الت كيفر  العلمفي   اإلسفال  فسبطف  عف   عليفه !

 وأقف  كف  كفرة تتحقففق فياف  و ففي األكفور إلفض سف ن هللا الث بتف  ففي الوجففوا و و لفض قفدر هللا الفه  تحقفق هفه  السفف ن

ا  التفحي    ففي وعمله وحركته وجاد  و وتوضى في كوضع اإلعس ن األكور علض أس   علمي    تحسب فيا  عي 
  وقدر  ال  فه المحي   , الطليق  إط ر المشيئ  اإللاي 

  أال إعم  ط ئرهم ع د هللا و ولكن أكثرهم ال تعلمون(   )

لالبففتالء      الحسفف   كفف  تقففى لاففم كتففدر  كلففه واحففد     إعففه كففن أكففر هللا     وكففن هففها المتففدر تتففيبام إن
ويتفيبام ال كف ل للجف اء     ولكفن أكثفرهم  . .(ترجعفون  ر والمير فت   و لي ف وتتيبام السيئ  لالبتالء   وعبلوكم ب لش
وقففدر  فففي هففه  األتفف   ب سففم  العقليفف  العلميفف    ! وك لففهين ي سففبون إلففض  هللا ال تعلمففون     ك لففهين ي كففرون غيففب

  !ب سم  االشتراكي  العلمي    كهل  !!! وكلام جا ل     وكلام ال تعلمون  المع كس  الطبيع 

  :وع  ااُ  آل فرعون في عتوهم   تسخههم الع ة ب إلدم و وي يدهم االبتالء شم س    ويمضي

  وق لوا كام  تست   به كن آت  لتسحرع  با  فم  عحن ل  بم ك ين(   )
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ألعفه تعلفن اإلصفرار علفض  , يتفدبر الجمفوا الفه  ال تروضفه تفهكرة و وال يفرا  برهف ن و وال يريفد أن ي  فر وال أن فافو
وهي ح لف  ع سفي  تتفيب المتجبفرين حفين يفدكمام  - ! البره ن قطع   للطريق علض -تكهيب قب  أن يواجه البره ن ال

الفدلي      بي مف  هفواهم وكتفلحتام وكلكافم وسفلط عام     كلفه ففي ج عفب آخفر  ويط راهم الحق و وتجباام البي    
  الحق والبي   والدلي  ! ج عب غير

    س فرة بوس ئلا  الجب رة تتدخ  القوة الكبر  ع دئه

  (. فسرسل   عليام الطوف ن   والجراا   والقم    والض  ا  والد      آت ي ك تالي  )

ك افف  األخففر     الواحففدة واالبففتالء     آتفف ي ك تففالي     واضففح  الداللفف    ك سففق  المطففواي   تتبففى لإلعففهار
  وتتدل الالحق  ك ا  الس بق   

ففي كف  كفرة تطلبفون إلفض  وهفم لف  اآلتف ي الم تفل    التفي جف ءتام ك رقف    واحفدة واحفدة  جمفى السفي ل ه ف  ت ولقفد
أن يرسفلوا كعفه ب في إسفرائي  إخا أعجف هم ك اف     ويعدوعفه كوسض تحا ضم  البلي  أن يدعو لام ريه لي قههم ك ا  و

  اله  ال قب  لام بدفعه  , العها  و خا رفى ع ام هها الرج (  أ 

ل فف ك ن لفف     الرجفف  لففئن كشفف ا ع فف  -بمفف  عافد ع ففدك  -يام الرجفف  ق لوا تفف  كوسففض اا  ل فف  ريفف  ولمف  وقففى علفف)
  ول رسلن كع  ب ي إسرائي (   

هللا ففي تفسجيلام إلفض  قفدر كف  كفرة ي قضفون عافدهم   ويعفواون إلفض كف  كف عوا  يفه قبف  رففى العفها  عف ام وففق وففي
  أجلام المقدور لام 

  إخا هم ي كثون(    -إلض أج  هم ب لمو   -فلم  كش    ع ام الرج  )

خلف  أن التجف ر  كلاف   . واحفدة السي ل اآلت ي كلا    كسعم  جف ءتام كفرة واحفدة   وكسعمف  وقفى ال كفث كف ام كفرة جمى
العفرو القرآعفي للقتفص تجمفى فياف  البفدات ي  طفرل  ك عا واحفدة   وك عفا عا يتاف  واحفدة كفهل    وهفي طريقف  كفن

كفهل      خلف  أن القلفب المملفق المطمفوو يتلقفض التجف ر  الم وعف  وكسعاف   لتم دلاف   يه ال ا تف ي لتم دلا  و ويجمى
  الت يد ك ا  شيئ     وال تجد فيا  عبرة     ; واحدة

المرفوعف  إلفض رسفول  األح ايفث كيف  وقعفا هفه  اآلتف ي   فلفي  ل ف  وراء الف ص القرآعفي شفيء   ولفم عجفد ففي فسكف 
ال ففالل  عقففا ع ففد حففدوا الفف ص القرآعففي فففي كثفف  هففه  " ئ     وعحففن علففض طريقت فف  فففي هففه هللا ]   [ ع افف  شففي

 اإلسفرائيلي ي كنأو السف   التفحيح    وخلف  تحفر ا   لكتف  كفن طريفق ا إال المواضى   ال سفبي  ل ف  إلفض شفيء ك اف 

كلاف    حتفض كف  ي جفو  مف القدت إلفض الت  سفير -كفى األسفا  -والرواتف ي التفي ال أصف  لاف  و والتفي تسفريا  واألقفوال
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وت سفير  -علفض ع  سف  قيمتفه  -ابفن جريفر الطبفر   اإلكف   ك اف  ت سفير واحفد كفن هفه  الت  سفير و وحتفض إن ت سفير
  لم ي جوا كن هه  ال  هرة المطيرة     - علض ع يم قدر  -ابن كثير كهل  

وعفن ابفن  , قتف اة ر   وعفنوراي رواتف ي شفتض ففي شفسن هفه  اآلتف ي عفن ابفن  بف و   وعفن سفعيد بفن جبيف وقفد
  واحدة ك ا   وهه  إسح ل     رواه  أبو جع ر ابن جرير الطبر  في ت ريمه وفي ت سير   

ق ل لمف  أتفض كوسفض  جبيفر حفدد   ابفن حميفد   ق ل حفدد   تعقفو  القمفي   عفن جع فر بفن المميفرة   عفن سفعيد بفن"
فتفب علفيام  -وهفو المطفر  -الطوفف ن  علفيام هللافرعفون قف ل له أرسف  كعفي ب في إسفرائي    ففسبض عليفه   فسرسف  

اا  ل   ريف  أن تيشفا ع ف  المطفر ف ف كن لف  وعرسف  كعف  ب في :لموسض ك ه شيئ     فم فوا أن تيون عهاب     فق لوا
خلف   قبف  ي ك وا   ولم يرسفلوا كعفه ب في إسفرائي  و فسعبفا لافم ففي تلف  السف   شفيئ   لفم ي بتفه فلم إسرائي  ! فدع  ريه  

فسفلطه علفض الكف    فلمف  رأوا أدفر  ففي  الجفراا ال ر  والثمر والك    فق لوا هها ك  ك   عتم ض ! فسرس  هللا علفيام كن
تفف  كوسففض اا  ل فف  ريفف   ييشففا ع فف  الجففراا ف فف كن لفف    وعرسفف  كعفف  ب ففي :فقف لوا الكف  عرفففوا أعففه اليبقففي الفف ر   

ففي البيفوي    وأحفر وا  وا ولم يرسلوا كعه ب في إسفرائي  ! فداسفواريه   فكشا ع ام الجراا   فلم ي ك فدع  إسرائي  !
فكف ن الرجف  تمفرج عشفرة أجريف  إلفض  -ك فه  تمفرج وهفو السفوو الفه  -فق لوا قد أحر ع  ! فسرس  هللا عليام القمف  

ب ففي ت كوسففض اا  ل فف  ريفف  تيشففا ع فف  القمفف    ف فف كن لفف  وعرسفف  كعفف  :فقفف لوا الرحففض فففال يففرا ك افف  دالدفف  أق فف ة  
 سفمى فكشفا عف ام   ففسبوا أن يرسفلوا كعفه ب في إسفرائي    فبي مف  هفو جف ل  ع فد فرعفون   إخ ريفه إسفرائي  ! ففدع 

فمف  أكسفوا حتفض  !? هفها عقيفق ضف د  فقف ل ل رعون كف  تلقفض أعفا وقوكف  كفن هفها ! فق ل وكف  عسفض أن تيفون كيفد
ففي  يفه   فقف لوا لموسفض اا  ل ف  ريف   ضف  ا ال كف ن الرجف  تجلف  إلفض خق فه ففي الضف  ا    ويافم أن يفتكلم فتثفب

ب في إسفرائي  ! فكشفا عف ام فلفم ي ك فوا   فسرسف  هللا علفيام  كعف  تيشفا ع ف  هفه  الضف  ا    ف ف كن لف  وعرسف 
 فرعفون  كفن األعاف ر واآلبف ر   أو كف  كف ن ففي أوعيفتام   وجفدو  اكف   عبيطف     فشفيوا إلفض اسفتقوا الفد    فكف عوا كف 

كففن أيففن سففحرع    وعحففن ال عجففد فففي :فقفف لوا تلي فف  ب لففد    ولففي  ل فف  شففرا  ! فق ل إعففه قففد سففحركم !فق لوا إعفف  قففد اب
فستو  فق لوا ت  كوسض اا  ل   ري  تيشا ع ف  هفها الفد    ف ف كن لف   ? عبيط    أوعيت   شيئ   كن الم ء إال وجدع   اك   

  . ولم يرسلوا كعه ب ي إسرائي    ب ي إسرائي  ! فدع  ريه   فكشا ع ام   فلم ي ك وا كع    وعرس 

 -طبيع  هفه  اآلتف ي   فف ر  في أعلم أ  خل  ك ن     والتورة التي ج ءي با  هه  اآلت ي ال ي در اختالفا  وهللا
وفففق سفف ته فففي أخففه الميففهبين ب لضففراء لعلاففم  ; كعي ففين أرسففلا  بقففدر    فففي وقففا كعففين   ابففتالء لقففو  -سففبح عه 

  يتضرعون  

عليفه  -إلفض كوسفض  يلجفسون  قو  فرعون علفض ود يفتام وجف هليتام و وعلفض اسفتم  ف فرعفون بافم ل سفقام   ك ن ولقد
ك عفا السفلط ي الح كمف  بعفد خلف  ت كفث وال  و ن ليفدعو ريفه بمف  عافد ع فد    لييشفا عف ام الفبالء     -السفال  

م   إخ أن خلف  كع ف   هفد  ع ف   الحيفم وت ف   كفن ريوييف  هللا لاف ; للبشفر تسفتجيب   ألعاف  تقفو  علفض ريوييف  فرعفون 
علفض  روعافم    تسفلط آلف ي فرعون ال ح كمي  هللا !     أك  أه  الج هلي  الحديث  فإن هللا ح كمي  اله  تقو  علض
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 وهفو -البتف  ! و خا أحف  أصفح   الف رو  كفن ال الحفين بيفد هللا ففي هفه  اآلفف ي    هللا فال يريدون أن يرجعوا إلفض

أن تيشفا عف ام  ب لفدع ء واتجافوا إلفض هللا -  حتض في ال  وو الك فرة في س ع ي المطفر والشفدة ! ال طر  الشعور
غيبيفف  !   وت ففدروا علففيام وسففمروا كفف ام ! " خراففف  الففبالء   قفف ل لاففم أصففح    العلميفف  !   الك خب  هففها االتجفف  

  ! الود يين ليراوهم إلض ك ر أشد وأش ى كن ك ر

الواقعف    ويفدكر هللا  وتقفى -سف   هللا ففي أخفه الميفهبين بعفد االبفتالء ب لضفراء والسفراء وففق  -تجفيء الم تمف   دفم
ويحقفق وعفد  للمستضففع ين التف برين   بعففد  - بفف لمو  بعفد إخ أكالافم وأجلاففم إلفض أجفف  هفم -علفض فرعفون وكلئففه 

  إهالك الطم ة المتجبرين 

القفو  الفهين كف عوا تستضفع ون  وأورد ف    وكف عوا ع اف  غف فلين   ك ام فسغرق  هم في الفيم   بفسعام كفهبوا ب.ت ت ف  ف عتقم  
وتمففا كلمفف  ريفف  الحسفف ض علففض ب ففي إسففرائي  بمفف  صففبروا    " كشفف رل األرو وكم ريافف  التففي ب رك فف  فيافف         

  وك  ك عوا تعرشون     , وقوكه واكرع  ك  ك ن تت ى فرعون 

السفور   خلف  أن  كفن أحدادفه كمف  ت تفلا  ففي كواضفى أخفر  تمتتر ه   في ح ا  اإلغرال   وال ت تف   والسي ل
الت تفي      إن الحسفم السفريى ه ف   كفن الجو ه   هو جو األخه الح سفم بعفد اإلكاف ل الطويف  و ففال تعفرو لشفيء

  أوقى في ال    وأرهب للح  !

  ك ام فسغرق  هم في اليم     ف عتقم  

واألغفوار   جف اء  األعمف ل التطف ول واالسفتكب ر   إلفض الافو   ففيواحفدة   ففإخا هفم هف لكون   وكفن التعف لي و  ضفري 
  وف ق   

  بسعام كهبوا ب.ت ت   وك عوا ع ا  غ فلين(   )

ال تجفر  كتف اف     األحفدا  بفين التكفهيب ب آلتف ي والم لف  ع اف    ويفين هفها المتفير المقفدور   ويقفرر أن فيفري 
  وال تمضي فلت ي ع برة   كم  ت ن الم فلون !

خلف  أن  - المستضفع ين صف ح  اسفتمالف -للجفو الح سفم تعجف  السفي ل كفهل  بعفرو التف ح  األخفر   وت سفيق   
إلفض التفالا وقبف  أن ي يمفوا  ييتفب علفيام  فياف  ففي ال تفرة التفي كف عوا أقفر  كف  تيوعفون  -اسفتمالف ب في إسفرائي  

مف  كف ن ففي أرو الشف     ويعفد عشفراي ففي كيف ن فرعفون وآلفه   إع تيفن لفم تيفن ففي كتفر   ولفم -الفهل والتشفرا 
 بعفد وفف ة كوسفض عليفه السفال  ويعفد التيفه أريعفين سف   كمف  جف ء ففي السفورة -فرعفون  إغفرال السف واي كفن حف ا 

المشففاد  لتفف حتي ولكففن السففي ل تطففو  ال كفف ن واألحففدا    ويعجفف  بعففرو االسففتمالف ه فف  ت سففيق    - األخففر  
  المتق بلتين 
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وتمفا كلمف  ريف  السف ض  " . . عوا تستضفع ون كشف رل األرو وكم رياف  التفي ب رك ف  فياف     القفو  الفهين كف  وأورد ف 
  وك  ك عوا تعرشون     , وقوكه علض ب ي إسرائي  بم  صبروا واكرع  ك  ك ن تت ى فرعون 

كرورهف  ب ف   ل حفدا  بوقفا عف رخ إعمف  عقفول  قبف   و بعفد  ألع ف  -ال ف عين المقيفدين ب ل كف ن  -أع   عحفن البشفر  علض
تستضفع ون   كف ن كتفسخرا  عفن حف ا  اإلغفرال     خلف   كف عوا و اراك ف  لاف  ! لفهل  عقفول إن اسفتمالف القفو  الفهين

لفه  كعروضف  كلاف  والتف ح المطلفق والعلفم المطلفق فمف   قبف   ع فد  وكف   بعفد  ?! الوجفوا إاراك ف  البشفر      فسكف 
  كن العلم إال قليال      أوتيتم وح المث  األعلض   وك  سواء   كيشوف  ال تحجبا   ك ن وال كي ن    

ففي الج عفب اآلخفر    والعم ر تسدل الست ر علض كشاد الاالك والدك ر في ج عب و وعلض كشاد االستمالف وهيها
ر تتف عون للحيف ة   وكف  كف عوا تايمفون كفن عمف ئ كف عوا   و خا فرعون الط غي  المتجبر وقوكه كمرقون   و خا كف  كف 

تعرشون كن كرو  ودم ر     إخا هها كلفه حطف     ففي وكضف  عفين   أو  ك عوا فمم  ق ئم  علض عمد وأرك ن   وك 
  ! قت ر في بضى كلم ي

لكف  عتفب  كسفلم  تلقفض كفن  األففق تضريه هللا للقل  الم ك   في كي    المط راة كن الشرك وأهله و ورىي  ففي كث 
فففسوردام هللا كشفف رل األرو وكم ريافف   , األرو ن كفف عوا تستضففع ون فففيكثفف  فرعففون وط غوتففه   كفف  لايففه الففهي

  ! تعملون  لي  ر كي  -بم  صبروا  -المب رك  

  الوحدة كقدك  ويعد  الموضو  كش هد كن قت  ب ي إسرائي  في عاد كوسض 171 - 138الت سع   الوحدة

بعفد إخ أعجف هم  ; إسفرائي  ى قوكفه ب فيفي حلقف  أخفر      كف -عليه السال   -هها الدرو تمضي قت  كوسض  في
عليفه السفال   -كف عوا تعرشفون     إن كوسفض  وكف  هللا كن عدوهم و وأغرل فرعون وك   و واكر ك  كف عوا تتف عون 

لعلاف   -اعتاا المعرك  كى الط غوي     ولك ه يواجه كعرك  أخفر   فقد ال يواجه اليو  ط غوي فرعون وكلئه و -
 ; ال    إعه يواجه المعرك  كى  ال    البشري  !   يواجاا  كى رواسب الج هلي  في هه  - أكدا   أشد وأقسض وأطول

وي لقسفوة كفن ع حيف  و  ; ع حيف  ويواجااف  كفى رواسفب الفهل الفه  أفسفد طبيعف  ب في إسفرائي  و وك هف  بف اللتواء كفن
هفه  ال  عف ي جميعف       فلفي   كالالف  بفين وتركاف  وي لجبن كن ع حي  و وي لضعا عن حم  التبع ي كفن ع حيف   

طويال  و وكفن الحيف ة ففي ظف  اإلرهف   والمفوف والتم في وااللتفواء  للط ي ن أفسد لل    البشري  كن الهل والمضو 
  والعها    والحرك  في ال ال    كى الهعر الدائم والتوقى الدائم للبالء ! األخط ر لت  ا 

ال رعوعيف  كفهل     الود يف   و ع شفوا ففي ظف  اإلرهف   و وففي ظف عف   ب فو إسفرائي  ففي هفها العفها  طفويال   ولقفد
البشى كن اإلرهف   الوحشفي   ع شفوا حيف ة الفهل  ال و  ع شوا تقت  فرعون أب  ءهم ويستحيي عس ءهم   فإخا فتر هها

  والسمرة والمط راة علض ك  ح ل  
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بف لجبن والفهل كفن  ع وسفام م و واكفت يع وسفام و وفسفدي طبيعفتام و والتفوي فطفرتام و واعحرففا تتفوراتا وفسفدي
ففي الف    البشفري  حيثمف  تعرضفا طفويال   كتال كف ن ج عب   وي لحقفد والقسفوة كفن الج عفب اآلخفر     وهمف  ج عبف ن

  لإلره   والط ي ن    

البشفري  وطبيعتاف  و  الف    ي  فر ب فور هللا   فيفر  حايقف  تركيفب -رضفي هللا ع فه  -كف ن عمفر بفن المطف    لقفد
أبشفف رهم فتففهلوهم       كفف ن تعلففم أن ضففر   تضففريوا هففو تقففول لعم لففه علففض األكتفف ر كوصففي   لاففم ب ل فف و   والو 

يريفد ك فه أال يفهل ال ف و ففي حيوكف  اإلسفال  وففي كملكف  هللا   ف ل ف و  قلبفه البشرة يهل ال  و   وكف ن اإلسفال  ففي
للحيف       إعمف   عبيفدا   فيفهلوهم   ألعافم ليسفوا يف  الح أعف اء   ويجفب أن تيوعفوا أعف اء و وأال تضفريام هللا ففي كملكف 

  هم عبيد ح أع اء علض غير هللا    

أخفا كف  يتعرضفون  هفو ضريا أبش ر ب ي إسرائي  في ط غوي ال رعوعي  حتض خلوا   ب  ك ن ضر  األبش ر ولقد
اآلخفرون واسفتم ام فرعفون ! خلفوا هفم  حتفض له كن األخ  في فتراي الرخ ء ! ولقد ضفريا أبشف ر المتفريين كفهل 

أبشفف رهم فففي عاففوا الطفف غوي الروكفف عي     ولففم  ضففريا ضففريا أبشفف رهم فففي عاففوا الطفف غوي ال رعففوعي و دففم
جف ءهم ب لحريف  ففسطلقام كفن العبواتف  للبشفر ب لعبواتف  لفر  البشفر      يفو  تسفت قههم كفن هفها الفهل إال اإلسفال   

لعف   -ظافر ابفن قبطفي كفن أهف  كتفر  -ر وح كماف  المسفلم فف ت  كتف -عمفرو بفن العف    ابفن فلم  أن ضفر 
كتفر  فف ت  كفن ابفن -غضفب الابطفي لسفو  واحفد تتفيب اب فه  -ك عا آد ره  علض ظار  ك  تف ال  الروك ن سي  

هفها السفو  الواحفد  - المسفلم الملي ف  -وسف فر شفارا  علفض ظافر ع قف    ليشفيو إلفض عمفر بفن المطف    -وح كماف  
وك عفا هفه  هفي كعجف ة  -ففي عافد الروكف ن  قالئف  وكف ن هفو تتفبر علفض السفي   ك فه سف واي -اله  عف ل اب فه ! 
  البعث اإلسالكي

 
 

َقف َل  ِلَاف   آ َأْصَ     ليُاْم َق ُلوْا َت  ُكوَسض اْجَع  ليَ   ِإَلفا   َكَمف  َلُافمْ  َعَلض ِبَبِ ي ِإْسَراِئيَ  اْلَبْحَر َفَسَتْوْا َعَلض َقْو   َتْعُكُ ونَ  َوَج َوْ َع 
ِإَلففا   َوُهفَو  َأْبِ فيُيمْ  ( َقف َل َأَغْيفَر ل ِ 139ِ يِه َوَي ِط   كي  َك ُعوْا َتْعَمُلفوَن   ُهمْ  ( ِإني َهف الء ُكَتبير  كي 138ِإعيُكْم َقْو   َتْجَاُلوَن  

َلُكْم َعَلض اْلَع َلِميَن     (140َفضي

ك عفا هفه  هفي كعجف ة هفها  - حتفض لمفن لفم تعت قفوا اإلسفال  -كيف ن  األقبف   ففي كتفر   ولل  فوو ففي كف  ل  فوو
فت فت ض هيفها اعت  ضف  الكراكف  التفي أطلقاف   , القفدتم البعفث الفه  تسفت قه األرواا كفن ركف   آالف السف ين كفن الفهل

  اإلسال  ليطلقا  في كث  هه  األرواا   غير اإلسال  في أرواحام و وك  ك ن

السفال  ففي هفه   عليفه إسرائي  كن خل الطف غوي ال رعفوعي هفي التفي سفيواجاا  كوسفضاستتالا ع وو ب ي  عملي 
كففن خففالل القتففص القرآعففي هففه   وسفف ر   -بعففد خروجففه بب ففي إسففرائي  كففن كتففر وتجفف و   باففم البحففر  -الحلقفف  
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عليفه  -الرسف ل  بيف  رواسفب الج هليف  و وتواجفه كوسفض  وتواجفه ال  فوو   وهفي تواجفه الحريف  بيف  رواسفب الفهل و
  واالعحالالي والجا الي التي ترسبا فيا  علض ال كن الطوي  ! واالعحراف ي بي  االلتواءاي -السال  

التفي أخلفدي إلفض  الجفبالي ففي المح ولف  الضفمم  التفي تح ولاف  و ودقلف  -عليفه السفال   -كت عفب كوسفض  وسف ر  
وقفد حسفبته األكفر العف ا  الفه   , الطفوي األرو طفويال   حتفض كف  تريفد أن تف اض كفن الوحف  الفه  تمرغفا  يفه

  لي  غير  !

علياف  األكفد    طف ل كت عفب كف  صف حب اعفوة   يواجفه ع وسف    -عليفه السفال   -كن خفالل كت عفب كوسفض  وس ر  
قفد عرففا العقيفدة التفي يفدعوه   ال  فوو ويم صف  إخا ك عفا هفه  -وهفي تسفتمرل حيف ة الفهل تحفا قافر الطف غوي 

  شيال ال روا  يه ! وع اي كد   فباتا صورتا   إليا    دم ط ل عليا  األ

كضف ع     صفبر  لافو جافد كضف عا   وكفن دفم تجفب أن تيفون  -ففي كثف  هفه  الحف ل  -جافد صف حب الفدعوة  إن
االهتم كف ي و ويجففب أن تتففبر  وت  هفف  كفهل      تجففب أن تتفبر علففض االلتفواءاي واالعحراففف ي   ودقلف  الطبفف ئى

  واالعدف   إلض الج هلي  ع د أول ب ارة ! , كرحل  ي هه  ال  وو بعد ك علض االعتك و اله  ت  جئه ف

الم تففل   التفورة هفها ج عفب كفن حيمف  هللا فففي عفرو قتف  ب في إسفرائي  علففض األكف  المسفلم    ففي هفه  ولعف 
  جي    ألصح   الدعوة إلض هللا في ك   ااا   الميررة   لتر  فيا  هه  التجري    كم  قل   كن قب    ولع  فيا 

  ب و إسرائي  تطلبون  ب اة األص    141 -138األول  الدرو

اجعف  ل ف  إلاف   كمف  لافم آلاف   كوسفض وج و ع  بب ي إسرائي  البحر فستوا علض قو  تعي ون علض أص    لام   ق لوا ت )
هللا أب ففييم إلافف   وهففو  يففه وي طفف  كفف  كفف عوا تعملففون   قفف ل أغير  هففم   قفف ل إعكم قففو  تجالففون   إن هفف الء ُكَتبيففُر كفف 

 و خ أعجي ف كم كفن آل فرعفون تسفوكوعكم سفوء العفها  تقتلون أب ف ءكم ويسفتحيون عسف ءكم   ? فضلكم علفض العف لمين

  خلكم بالء كن رييم ع يم(    وفي

لوجفه أكف   طبيعف  القفو   وجاف    وعحفن  يفه -كشفاد ب في إسفرائي  بعفد تجف و  البحفر  -المشاد الس بى في القتف   إعه
الت ريب القدتم     إن العاد لفم تطف  بافم ك فه أن كف عوا  خل  م حرف  المستعتي  علض التقويم و بم  ترسب فيا  كنال

 عليفه -الج هليف  ع فد فرعفون وكلئفه و وك فه أن أعقفههم عبفيام و  فيمام كوسفض  الود يف  تسف كون المسفا ففي ظف 

كفن العفها  الوحشفي  وأعجف هم و وشفق لافم البحفر و الفه  أهلف  عفدوهم -ر  العف لمين  -ب سفم هللا الواحفد  - السال 
كتفر وود يتاف  و ولكفن هف  هفم أوالء كف  إن تجف و وا  كن ال  يى اله  ك عوا تس كون     إعام خ رجون للتو واللح  

عف ك ين علفض أصف    لافم   كسفتمرقين ففي طقوسفام الود يف  و و خا هفم  , ود يفين البحر حتفض تقفى أبتف رهم علفض قفو 
 ود ف    الفه  أخفرجام كفن كتفر ب سفم اإلسفال  والتوحيفد   أن يتمفه لافم -رسفول ر  العف لمين  - كوسفض تطلبون إلض

  تعبدوعه كن جديد !
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اجعف  ل ف  إلاف   كمف  لافم  كوسفض وج و عف  بب في إسفرائي  البحفر   ففستوا علفض قفو  تعي فون علفض أصف    لافم   ق لوا تف )
  آلا (!

والتايف  والق بليف     االسفتعداا جس   ! ولك ا  التتيبا  حتض تيون لفديا العدو  تتيب األرواا كم  تتيب األ إعا 
طبيعف  كململف   -اقيق   أكي    ففي شفتض الم  سفب ي  ص اق    كم  عرضا  القرآن الكريم عرض    -وطبيع  ب ي إسرائي  

مضفي ففي الطريفق تاتد  حتض تض    وكف  تكف ا ترت فى حتفض تف ح    وكف  تكف ا ت تك ا الع يم    ض ي   الروا   ك 
 ! والشفعور ترتك  وت فتك      خلف  إلفض غلف  ففي الكبفد   وتتفلب عفن الحفق   وقسف وة ففي الحف  حتض المستايم

أصف    لافم حتفض ي سفوا تعلفيم  علفض وه  هم أوالء علض طبيعتام تلف    هف  هفم أوالء كف  تيف اون تمفرون بقفو  تعي فون 
فقفد خكفري بعفض الرواتف ي أعفه أكضفض  -ب لتوحيفد  - سفال ال عليفه -أكثر كن عشرين ع ك   ك ه أن جف ءهم كوسفض 

واجه فرعون وك   برس لته إلض يو  المروج كن كتفر كجتف  ا  بب في إسفرائي   أن في كتر دالد  وعشرين ع ك   ك ه
كف عوا ود يفين  وه الء حتض ي سوا كعج ة اللح   التي أعقهتام كن فرعون وكلئه وأهلكا ه الء أجمعين ! ب  -البحر 
علفض كوسفض وكفن كعفه بقفولام   أتففهر  ليايجوعفه حتفض إن المف  كفن قففو  فرعفون  -وي سفم هفه  الود يف  اسفتهلوهم   

ي سفون هفها كلفه ليطلبفوا إلفض عبيام رسفول ر  العف لمين أن  . .(? كوسفض وقوكفه لي سفدوا ففي األرو ويفهرك وآلاتف 
 كفر أقف  غرابف  كفن أن تطلبفوا إلفض رسفول ر ولفو أعافم هفم اتمفهوا لافم آلاف  لكف ن األ ! آلاف  يتمفه لافم ب  سفه    

  أن يتمه لام آلا      ولك م  هي إسرائي  !     الع لمين

ويمف ر  - سفبح عه -تمضفب لريفه  -غضب  رسول ر  العف لمين   لفر  العف لمين  -عليه السال   -كوسض  ويمضب
  :العجيب علض ألوهيته أن تشرك با  قوكه !  يقول قولته التي تليق باها الطلب

  ق ل إعكم قو  تجالون(   )

كفن الجا لفف  ضففد  الجاف  تقف  تجالففون كف خا ? لييففون فففي إطفالل الل فف  كفف  تع في الجافف  الك كفف  الشف ك      ولفم
إال كفن الجا لف  والحمفق إلفض أبعفد الحفدوا !  القفول المعرف    والجا  كن الحم ق  ضد العق  ! فم  ي بعفث كثف  هفها

 إلض الشرك إعم  ي شس كن الجا  والحم ق  و وأن العلم والتعق  تقوا كالهمف  لتوحيدا دم ليشير إلض أن االعحراف عن

  هللا الواحد و وأعه ك  كن علم وال عق  تقوا إلض غير هها الطريق     إلض

هفها المف لق المفدبر    ويوحداعيف  العلفم والعقف  يواجاف ن هفها الكفون ب واكيسفه التفي تشفاد بوجفوا المف لق المفدبر و إن
الوحفدة ظف هر كفهل  فياف  وففي آد رهف  التفي تيشف ا  ال  فر  وطف بى ر التقدير والتدبير ب ر  في هه  ال فواكي   فع ت
 وك  تم   عن خل  كله   أو تعرو عن خلف  كلفه   إال الحمقفض والجاف ل   ولفو - التحي  وفق الم ا  -والتدبر 

  العلم  كم  يد يه الكثيرون !" ااعوا

عقبفض القفو   سفوء تيشفا لقوكفه عفن سفوء الم بف   يمف  تطلبفون   ب لكشفا عفن -  عليفه السفال -كوسفض  ويمضفي
  الهين رأوهم تعي ون علض أص    لام   فسرااوا أن تقلدوهم 
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  إن ه الء كتبر ك  هم  يه   وي ط  ك  ك عوا تعملون(   )

األريف     وكفن تقفو    فياف ك  هفم  يفه كفن شفرك   وعيفوف علفض اآللاف    وحيف ة تقفو  علفض هفها الشفرك   وتتعفدا إن
كفن هفها الملفي      إلفض آخفر كف  يتبفى االعحفراف  سفلط عام وراء األري   كن السدع  والكا     وكن حيف   تسفتمدون 

التتوراي وفس ا في الحي ة     إن هها كله ه لف  ب طف  و ي ت فر  كف  ي ت فر كف   في عن األلومي  الواحدة كن فس ا
  المط ف !الاالك والدك ر في عا ت   كن ب ط 

والتعجفب كفن عسفي ن  - سفبح عه -علفض ريفه والمضفب لفه  -عليه السفال   -ترت ى عمم  الميرة في كلم ي كوسض  دم
   -وهي ح ضرة ظ هرة  -قوكه ل عم  هللا عليام 

  ق ل أغير هللا أب ييم إلا   وهو فضلكم علض الع لمين ?(   )

 
 
 
 
 
فْن آِل ِفْرَعفوَن تَ  َوِ خْ  فن ُتَقتِ ُلفونَ  ُسفوُكوَعُكْم ُسفَوَء اْلَعفَها ِ َأعَجْيَ ف ُكم كِ  يِ ُكفمْ  َأْبَ ف ءُكْم َوَيْسفَتْحُيوَن ِعَسف ءُكْم َوِففي َخِلُكفم َبفالء كِ   ري

  (141َعِ يم   

ولفي  وراء خلف   . المشفركين ففي  كف عام يتجلفض ففي اختيف رهم لرسف ل  التوحيفد كفن بفين -علفض العف لمين  والت ضفي 
التفي ك عفا إخ خاك  -ليفوردام األرو المقدسف   اختف رهم ال تعدلفه فضف  وال ك ف    كمف  أعفه فض  وال ك     فاها كف 

إلففض عبففيام أن تطلففب لاففم إلافف   غيففر هللا و وهففم فففي ععمتففه وفضففله  تطلبففون  فكيفف  بعففد هففها كلففه -فففي أيففد كشففرك  
  يتقلبون ?!

تسفتطرا السفي ل  - سفبح عه -عفن هللا طريقف  القفرآن الكفريم ففي وصف  كف  تحييفه عفن أوليف ء هللا بمف  تحييفه  وعلفض
  لقوكه  كهل  كوجه -عليه السال   -بمط   كن هللا تع لض كوصول بيال  كوسض 

وففي خلكفم بفالء كفن  . عسف ءكم و خ أعجي ف كم كفن آل فرعفون تسفوكوعكم سفوء العفها    تقتلفون أب ف ءكم ويسفتحيون )
  رييم ع يم(   

أولي ئفه   تكفريم أ  تكفريم  كفال  وكف  تحييفه كفن -سبح عه  -ن كال  هللا كث  هها الوص  في القرآن الكريم   بي وفي
  لا الء األولي ء ال ريب  يه !
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وأعتف بام   ولقفد  أخهف عام ك عفا ح ضفرة ففي -ففي هفها الموضفى  -الم ف  التفي تمت اف  هللا علفض ب في إسفرائي   وهه 
تعف لض يوجفه قلفويام لمف  ففي خلف  االبفتالء كفن و  سفبح عه ك عفا هفه  الم ف  وحفده  ك يلف  بفسن تفهكر وتشفير     وهللا

  االبتالء ب لشدة واالبتالء ب لرخ ء     . ال ج ة عبرة     ابتالء العها  وابتالء

  وفي خلكم بالء كن رييم ع يم(   )

والتففدريب    وللتمحففيص كفف ن شففيء كففن خلفف  كلففه ج اففف  بففال تقففدير   ولك ففه االبففتالء للموع فف  وللتففهكير   فمفف 
  ! القلو  قب  األخه الشديد   إن لم ت ل  االبتالء في استتالا ولإلعهار

  كوسض يوصي ه رون ويههب إلض الطور 142الث عي  الدرو

 -عليفه السفال   -كوسفض  تايف  هها المشفاد بفين كوسفض وقوكفه   ليبفدأ المشفاد الثف كن الفه  يليفه     كشفاد وي تاي
عليففه  -الحيفف ة الففدعي  و ووصففيته ألخيففه هفف رون  هففه  ن يدتففه فففيللقفف ء ريففه الع ففيم و واسففتعداا  للموقففا الا ئفف  بففي

  :الع يم قب  خه به لاها اللق ء -السال  

كوسفض ألخيفه هف رون اخل  ي  وقف ل وواعدع  كوسض دالدين ليل    وأتمم  ه  بعشر   فتم كيقف ي ريفه أريعفين ليلف     )
  في قوكي   وأصل  وال تتبى سبي  الم سدين(   

كفن حيف ة الفهل  إسفرائي  مرحلف  األولفض كفن كامف  كوسفض التفي أرسف  لاف    اعتافا كرحلف  تملفيص ب فياعتافا ال لقفد
والقافر إلفض التفحراء الطليقف    ففي طفريقام  الفهل والاوان وال ك ل والتعهيب بين فرعفون وكلئفه و و عقف خهم كفن أرو

مفف  الكبففر      كامفف  المالففف  فففي بعففد علففض اسففتعداا لاففه  الما تيوعففوا إلففض األرو المقدسفف      ولكففن القففو  لففم
 أصف    ولقد رأي   كي  اشرأبا ع وسام إلض الود ي  والشفرك بمجفرا أن رأوا قوكف   تعي فون علفض . األرو بدين هللا  

القليف  ! فلفم تيفن بفد كفن  إال ولفم تمفض -عليفه السفال   -لافم و وتململفا عقيفدة التوحيفد التفي جف ءهم باف  كوسفض 
عليفه كفن األكفر الع فيم     وكفن أجف  هفه  الرسفف ل   كقبلففون  ء القفو  و و عفدااهم لمف  هفمرسف ل  ك تفل  لترييف  هف ال
 كوسض ليلق   ويتلقض ع ه   وك عا هفه  المواعفدة إعفدااا  لموسفض ل  سفه   كفي يتايفس لعبد  الم تل  ك عا كواعدة هللا

  هه  اللي لي للموقا الا ئ  الع يم   ويستعد لتلايه   في

كوسفض فياف  ع سفه علفض  يفروو اا دالدين ليل    أضي ا إليا  عشر   فبلما عفدتا  أريعفين ليلف   فترة اإلعد وك عا
السم ء و ويعتكفا فياف  عفن الملفق ليسفتمرل  هواتا اللق ء الموعوا و وي ع ل فيا  عن شواغ  األرو ليستمرل في

اف  الموقفا المرتقفب وحمف  وتستضيء و وتتقفو  ع يمتفه علفض كواج وتشا فيا  في الم لق الجلي  و وتت و روحه
  الرس ل  الموعواة    
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ِففي َقفْوِكي  اْخُلْ ِ في َريِ ِه َأْرَيِعيَن َلْيَل   َوَق َل ُكوَسض أَلِخيفِه َهف ُرونَ  ِكيَق يُ  ُكوَسض َداَلِديَن َلْيَل   َوَأْتَمْمَ  َه  ِبَعْشر  َفَتمي  َوَواَعْدَع 
  (142ِسِديَن  َوَأْصِلْ  َواَل َتتيِبْى َسِبيَ  اْلُم ْ 

  بوصيته تل   -قب  كم ارته لقوكه واعت اله واعتك فه  -كوسض إلض أخيه ه رون  وألقض

  وق ل كوسض ألخيه ه رون اخل  ي في قوكي وأصل  وال تتبى سبي  الم سدين(   )

 حفق وواجففب وال تففيح  وكوسفض تعلففم أن هف رون عبففي كرسف  كففن ريفه كعففه   ولكفن المسففلم للمسفلم ع صف    خلف 
قوكففه ب ففي إسففرائي  !     وقففد تلقففض  طبيعفف  للمسفلم علففض المسففلم     دففم إن كوسففض تقففدر دقفف  التبعفف    وهففو تعفرف

إعمفف  تثقفف  علفض ع ففوو األشففرار ألعاف  تقيففدهم بمفف  يريففدون أن  ف ل تففيح  هف رون ال تففيح    لففم تثقف  علففض ع سففه !
 إن فففي ال تففيح  ت قتفف   ألقففدارهم !     علففض ع ففوو المتكبففرين التفم ر   الففهين تحسففون  وتثقفف  ي طلقفوا ك ففه و

  التمير هو اله  يبعد ع ه يدك التي تمتد لتس عد  و لي ار أعه كبير !!!

ففهكر تعف لض أعفه واعفد كوسفض  ":الت سفير قت  اللي لي الثالدين و تا كا  ب لعشر اللي لي فق ل ع ا  ابن كثير ففي فسك 
وطواهفف    فلمف  تففم الميقف ي اسففت ك بلحف ء شففجرة    - السفال  هعليف -دالدفين ليلف  و قفف ل الم سرون فتف كا  كوسففض 

  أريعين       العشرة فسكر  هللا تع لض أن تيم 

  كوسض يتلقض التوراة علض جب  الطور 147 - 143الث لث  الدرو

 كشفاد المطف   - السفال  عليفه -تفستي السفي ل للمشفاد الت سفى   المشفاد ال فه الفه  اخفتص هللا بفه عبيفه كوسفض  دفم
 يه الفهرة المحفدواة ال  عيف  بف لوجوا األ لفي  تتت  وعبد كن  ب ا    المشاد اله  -سبح عه  -المب شر بين الجلي  

أن يتلقفض عففن المفف لق األبففد    وهفو بعففد علففض هففه  األرو     وال  البشففر   األبفد  بففال وسفف ط  و ويطيفق الكفف ئن
 أو لعبفد  كوسفض   وال عفدر  بستف  ح سف  أو ج رحف  -سفبح عه  -ال عدر  كي  كف ن كفال  هللا  . عدر  عحن كي   

ففي تتفورات    المحيفوكين أااة تلقفض كوسفض كلمف ي هللا   فتتفوير هفها علفض وجفه الحايقف  كتعفهر علي ف  عحفن البشفر
الواقعفف    ولك  فف  عملفف  ب لسففر اللطيفف   التجفف ر  ب تففيب   المحففدوا كففن الط قفف  المدركفف  و ويرصففيدع  المحففدوا كففن

وأن عستشفرف هفها األففق السف كق الوضفيء   دفم عقفا ع فد هفها  عسفتروا ا هللا الفه  ففي كي ع ف  أنالمسفتمد كفن رو 
  بس ال   عن الكيفي    عريد أن عتتوره  بإاراك   القريب المحدوا ! ع سد  االستشراف ال عح ول أن

ع فر إلفض الجبف    ففإن ا ولكفن جف ء كوسفض لميق ت ف  وكلمفه ريفه   قف ل ر  أرعفي أع فر إليف    قف ل لن تراعفي   ولمف 
وخر كوسفض صفعق     فلمف  أفف ل ق ل سفبح ع  ! تبفا  , استقر كي عه فسوف تراعي   فلم  تجلض ريه للجب  جعله اك   

إعفي اصفط يت  علفض ال ف و برسف التي وييالكفي   فمفه كف  آتيتف  وكفن كفن  كوسفض إلي  وأع  أول المف ك ين   ق ل تف 
 تسخفهوا شفيء كوع ف  وت تفيال  لكف  شفيء   فمفهه  بقفوة وأكفر قوكف  لفه ففي األلفواا كفن كف  وكتب ف  الشف كرين  

الحفق   و ن يفروا كف  آتف   بميفر بسحس ا    سسرييم اار ال  سفقين   سسصفرف عفن آتف تي الفهين يتكبفرون ففي األرو
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بوا ب.ت ت ف  يفروا سفبي  المفي يتمفهو  سفبيال    خلف  بفسعام كفه و ن ال ي ك وا با    و ن يروا سبي  الرشد ال يتمفهو  سفبيال  
  . كهبوا ب.ت ت   ولق ء اآلخرة حبطا أعم لام   ه  تج ون إال ك  ك عوا تعملون ? والهين وك عوا ع ا  غ فلين  

ففي ح جف  إلفض  . . كلفه ل في ح جف  إلفض استحضف ر خلف  الموقفا ال ريفد ففي خي ل ف  وففي أعتف ب   وففي كي ع ف  إع ف 
  كوسض عليه السال   يه     كش عر ول شعر بشيء كن استحض ر  ل ستشرف وعح ول االقترا  كن تتور  و

  ولم  ج ء كوسض لميق ت     وكلمه ريه   ق ل ر  أرعي أع ر إلي (   )

في سفض كفن هفو  ! تشفول  الوهل  المههل  وكوسض يتلقض كلم ي ريه و وروحه تتشفوف وتستشفرف وتشفت ل إلفض كف  إعا 
  بشر في هه  األرو     تطلب تطيقه ألرو   وك  ال  وي سض ك  هو   ويطلب ك  ال تيون لبشر في هه  ا

 
 
ف   اْسفَتَقري  ِإَلْيفَ  َقف َل َلفن َتَراِعفي َوَلففِكِن اعُ فْر ِإَلفض اْلَجَبفِ  َففِإنِ  َأعُ فرْ  َجف ء ُكوَسفض ِلِميَق ِتَ ف  َوَكليَمفُه َري فُه َقف َل َر ِ  َأِرِعفي َوَلمي

ف  َأَفف َل َقف َل ُسفْبَح َعَ  تُْبفاُ  َجَعَلفهُ  َري ُه ِلْلَجَب ِ  َكَك َعُه َفَسْوَف َتَراِعي َفَلمي  َتَجليض ُل  ِإَلْيف َ  َاك ف   َوَخفري كوَسفض َصفِعق   َفَلمي َوَأَعفْ  َأوي
ف َوُكفن َعَلفض ال يف ِو ِبِرَسف اَلِتي َوِيَياَلِكفي َفُمفْه َكف  آَتْيتُف َ  اْصفَطَ ْيُت َ  ( َقف َل َتف  ُكوَسفض ِإعِ في143اْلُمفْ ِكِ يَن   ف ِكِريَن كِ  َن الشي

 144)  

حتففض ت بافه الكلمفف   . . الشففاوا الكبفر  وهففو كفدفو  فففي  حمف  الشففول وافعف  الرجفف ء ولا ف  الحففب ورغبف  الرىيف 
  الح سم  الج  ك  

  ق ل لن تراعي(   )

  يترفق به الر  الع يم الجلي     يعلمه لم خا لن يرا      إعه ال تطيق     دم

  فإن استقر كي عه فسوف تراعي(   ولكن اع ر إلض الجب    )

  وكى خل  فم خا ? . . البشر   أكين وأدبا   والجب  كى تمي ه ودب ته أق  تسدرا  واستج ب  كن الكي ن والجب 

  فلم  تجلض ريه للجب  جعله اك  (   )

بتلف  اللطي ف   إال عستشفرفه كف ن هفها التجلفي ? عحفن ال عملف  أن عتف ه   وال عملف  أن عدركفه   وال عملف  أن فكيف 
إلفض كتفدره    فسكف  األل ف ظ المجفراة ففال تملف  أن  بيليتاف  التي تتفل   بف ر   حفين تشفا أرواح ف  وتتف و   وتتجفه

 ب ألل  ظ أن عتور هها التجلي     وعحن أكي  إلض اطفراا كف  الرواتف ي التفي وراي عح ول ت ق  شيئ       لهل  ال

  . و  ]   [ والقرآن الكريم لم تق  عن خل  شيئ   ت سير  و ولي  ك ا  روات  عن المعت في
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  فلم  تجلض ريه للجب  جعله اك  (   )

ففو  بف ألرو كففدكوك       وأاركفا كوسففض رمبف  الموقففا   وقفد ففي كي عففه البشففر   وسففري سفف خا عتوءاتفه فبففدا كسا
  الض ي  

  وخر كوسض صعق  ( )

  عليه   غ ئب   عن و يه   كمشي   

  فلم  أف ل(   )

  إلض ع سه   وأارك كد  ط قته   واستشعر أعه تج و  المد  في س اله    ود

  ق ل سبح ع  !(   )

  وتع ليا عن أن تر  ب ألبت ر وتدرك   ت  ها

  تبا إلي (   )

  تج و   للمد  في س ال  ! عن

  وأع  أول الم ك ين(   )

وريافم تفسكرهم أن تعل فوا  . . علفيام كفن كلم تفه اائمف   هفم أول المف ك ين بع مف  ريافم و جاللفه   ويمف  ي  لفه والرسف 
  شتض   ك ه هها   والقرآن الكريم تحيي ع ام هها اإلعالن في كواضى

التوجيفه لفه ب لرسف ل   كفى كوسفض رحمف  هللا كفرة أخفر  و ففإخا هفو يتلقفض ك فه البشفر      بشفر  االصفط  ء   وأاركفا
  هها المال   أج  كلئه كنإلض قوكه بعد المال      وك عا رس لته إلض فرعون و 

  . .(الش كرين ق ل ت  كوسض   إعي اصط يت  علض ال  و برس التي وييالكي   فمه ك  آتيت  وكن كن)

أن المقتففوا  . .(برسفف التي  اعفي اصففط يت  علففض ال فف و -عليففه السففال   -كفن قففول هللا سففبح عه لموسفض  وع افم
  فاو االصط  ء علض جي  كن -كوسض ويعد   قب  ك عوا ف لرس  -ب ل  و الهين اصط    عليام هم أه   ك عه 
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ْوِعَ ف   َوَتْ ِتفيال   َوَكَتْبَ    َسفُسِريُيمْ  َشفْيء  َفُمفْهَه  ِبُقفوية  َوْأُكفْر َقْوَكفَ  َتْسُخفُهوْا ِبَسْحَسفِ َا  لِ ُكف  ِ  َلُه ِففي األَْلفَواِا ِكفن ُكف ِ  َشفْيء  كي

  (145َااَر اْلَ  ِسِقيَن  

أك  أكر هللا تع لض لموسفض بسخفه كف   - السال  عليه -هه  القري     أك  الكال  فاو اله  ت را به كوسض بحيم  ال  و
 -أكفر التعلفيم والتوجيفه لمف  ي بمفي أن تق بف  بفه ععمف  هللا   والرسف   فافو آتف     والشفير علفض االصفط  ء والعطف ء  

بفف لقبول  هللا و وعلففض ال فف و أن تسخففهوا كفف  آتفف هم قففدوة لل فف و و ولل فف و فففيام أسففوة -علففيام  وسففالكه صفلواي هللا
  ب ر     واتت ال   والشير است ااة كن ال عم  و و صالح   للقلب و وتحر ا كن البطر و

  يبين السي ل ك خا ك ن كضمون الرس ل    وكي  أوتيا  كوسض  دم

  وكتب   له في األلواا كن ك  شيء كوع   وت تيال  لك  شيء(   )

أعاف  ك قولف  عفن  عحسفب -روات ي والم سفرون ففي شفسن هفه  األلفواا و ويتف ا  بعضفام أوصف ف   ك تفل  ال وتمتلا
عفن رسفول هللا ]   [ ف كت في بف لوقوف ع فد  شفيئ    وال عجفد ففي هفها كلفه -اإلسفرائيلي ي التفي تسفريا إلفض الت سفير 
ن حايقف  هفه  األلفواا   أكف  كف  هفي تلف  األوصف ف شفيئ   أو تف قص كف ت يفد الف ص القرآعفي التف ال ال عتعفدا    وكف 

 هفه  هها في شيء بم  أعه لم يرا ع ا  كن ال تو  التحيح  شيء   والمام هو ك  ففي تع ي   وكي  كتبا فال

المطلويفف   والتوجيافف ي األلففواا   إن فيافف  كففن كفف  شففيء تمففتص بموضففو  الرسفف ل  وغ يتافف  كففن بيفف ن هللا وشففريعته
  ! سواء لتي أفسده  الهل وطول األكدإلصالا ح ل هه  األك  وطبيعتا  ا

  فمهه  بقوة وأكر قوك  تسخهوا بسحس ا (   )

أن تسخفهوا بمف  فياف  كفن  قوكف  أن تسخه األلواا بقوة وع   وأن تسكر -عليه السال   -اإللاي الجلي  لموسض  واألكر
و فضففال  علففض أعففه تشففي األكففر علففض هففها ال حفف هففها التكفف لي  الشفف ق  بوصفف ه األحسففن لاففم واألصففل  لحفف لام    

التفي أفسفده  الفهل وطفول األكفد   بف لع   والجفد   لتحمف   , اإلسفرائيلي  بضفرورة هفها األسفلو  ففي أخفه هفه  الطبيعف 
  يوحي ب لم ا  الواجب في أخه ك  أك  لك  عقيدة تستيا      -كهل   -فإعه  , والمالف  تك لي  الرس ل 

الفه  تتفرفه   وأكفر ه ئف   هللا وأكر ه ئ  في حس   هها الكون   وقدر - سبح عه -العقيدة أكر ه ئ  ع د هللا  إن
كفهل      والمف ا  الفه  تشفرعه العقيفدة ففي وحداعيف   اآلخفرة في ت ريب  اإلعس ن  وحي ته في هه  األرو وفي الدار

 ويافيم هفه  الحيف ةلريوييتفه وحفد    كف ا  تميفر أسفلو  الحيف ة البشفري  بجملتاف     البشفر وعبواتف  -سفبح عه  -هللا 

خاي كف ا   , سفبح عه أسفلو  آخفر غيفر الفه  تجفر  عليفه ففي الج هليف    حيفث تقفو  ريوييف  غيفر ريوييف  هللا علفض
  للحي ة كلا  غير ك ا  هللا اله  ي بثق كن تل  العقيدة    

    تجفب أن ي خفه اإلعسف ن  " له هه  المطورة ع د هللا   وفي حس   الكفون   وففي طبيعف  الحيف ة وففي تف ريب وأكر
ي بمفي أن ي خفه ففي رخف وة   وال ففي تميفى   و ال  وال بقفوة   وأن تكفون لفه جديتفه ففي الف      وصفراحته وحسفمه  
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فضفال  علفض أن تك لي فه ب ه ف  ال تتفبر علياف  كفن طبيعتفه الرخف وة  , خاتفه ففي تفرخص   خلف  أعفه أكفر ه ئف  ففي
  المش عر    أو كن تسخه األكر بمث  هه   , والترخص والتميى

طبيعف  ايفن هللا      كفن هفو التشفدا والتع فا والتعقيفد والتافبض ! فافها لفي  -بطبيعف  الحف ل  -كع فض هفها  ولفي 
أخفر  غيفر كشف عر التشفدا والتع فا  وكشف عر ولكفن كع ف   الجفد والامف  والحسفم والتفراح      وهفي صف  ي أخفر  

  والتعقيد والتابض !

تحتف ج إلفض هفها  , كتفر بعدك  أفسفده  طفول الفهل والعبواتف  ففي -بت   خ ص   -ك عا طبيع  ب ي إسرائي   ولقد
هفها التشفديد وهفها التوكيفد   ترييف  لافه   بمثف  التوجيفه   لفهل  علحف  أن كف  األواكفر لب في إسفرائي  ك عفا كتفحوي 

  علض االستق ك  والجد والوضوا والتراح      , الم وي  الطبيع  الرخوة الملتوي  الم حرف 

 لإلره  والمضفوع , طبيع  ب ي إسفرائي  كف  طبيعف  تعرضفا لمثف  كف  تعرضفوا لفه كفن طفول العبواتف  والفهل ث وك

واالحتيف ل   واألخفه ب ألسفا  تج بف   للمشفق      كمف  هفو الملحفوظ  االلتفواء والتعبد للطواغيفا   فبفدي علياف  أعفراو
كفن تك لي اف     لتافر  ا   والتفي تافر  كفن العقيفدةكن الجم ع ي البشري  التي عط لعاف  ففي  ك ع ف  هفه كثير في واقى

  وتسير كى القطيى و ألن السير كى القطيى ال تيل ا  شيئ   !

  اار ال  سقين عن اي ه  ويوردام كق ب  أخه هها األكر بقوة تعد هللا كوسض وقوكه أن تمين لام في األرو   وفي

  سسرييم اار ال  سقين(   )

وأعاف  بشف رة لافم  , الفود يين ففي قبضف  -ففي خلف  ال كف ن  -ألرو المقدسف  التفي ك عفا أعاف  إشف رة إلفض ا واألقفر 
ألن ترييتام لفم تكفن قفد اسفتكملا    -عليه السال   - كوسض بدخولا      و ن ك ن ب و إسرائي  لم يدخلوه  في عاد

كفا وطبيعتام تل  لم تكن قفد  وسفض إن فياف  قوكف   جبف رين  فوق فوا أكف   األرو المقدسف  تقولفون ل بفيام   تف  ك , قو 

الفرجالن الم ك ف ن ففيام  علفيام لن عدخلا    حتض تمرجوا ك ا    فإن تمرجوا ك ا  فإع  ااخلون !(    دم لمف  ألف  و ع 
  إعف  لفن -ك لدابف  التفي تفرف  سف ئقا  !  -بتفوق  الجبف ن  كوسض اللهان تم ف ن هللا   في الدخول واالقتح   ! أج بوا

 المف ئرة ف خهفب أعفا وريف  فقف تال   إعف  ه ه ف  ق عفدون !     كمف  تتفور تلف  الطبيعف  , فياف    ااكفواعفدخلا  أبفدا  كف

السفال    وأكفر هفها األكفر األلافي  عليفه الم كي  الملتوي  التي ك عا تع لجا  العقيدة والشفريع  التفي جف ء باف  كوسفض
     الش ق   تك لي ا  الجلي  أن تسخهه  بقوة   وأن تسكر قوكه بحم 

عفن آتف ي هللا  ويعرضفون  عا تف  المشفاد والتكلفيم تجفيء بيف ن لع قبف  الفهين يتكبفرون ففي األرو بميفر الحفق   وففي
ففي عتف ع  وجمف ل التتفوير القرآعفي ال ريفد  , وتوجيا تفه   يتضفمن تتفويرا  اقيقف   لطبيعف  هفها التف ا كفن ال ف و

  ألعم   الطب ئى وعم خج ال  وو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و ن يفروا سفبي   , باف  يتكبفرون ففي األرو بميفر الحفق   و ن يفروا كف  آتف  ال ي ك فواسسصفرف عفن آتف تي الفهين )
بفسعام كفهبوا ب.ت ت ف  وكف عوا ع اف  غف فلين   والفهين  خلف  الرشد ال يتمهو  سبيال    و ن يروا سبي  المي يتمهو  سبيال   

  ن ?(   أعم لام   ه  تج ون إال ك  ك عوا تعملو  حبطا كهبوا ب.ت ت   ولق ء اآلخرة

يفروا كف  آتف  ال ي ك فوا  و ن هللا تع لض تعلن عن كشيئته في شسن أولئ  الهين يتكبرون في األرو بميفر الحفق   إن
المفي يتمفهو  سفبيال      إعفه سيتفرفام عفن آت تفه ففال  سفبي  با    و ن يروا سبي  الرشد ال يتمهو  سفبيال    و ن يفروا

 ه ففي كتف   الكفون الم  فور   وآت تفه ففي كتبفه الم  لف  علفض رسفله     خلف آت تف . . لاف  ي ت عفون باف  وال تسفتجيبون 

  أعام كهبوا ب.ت ته سبح عه وك عوا ع ا  غ فلين   بسبب

  ! وحرك ته هها ال موخج كن ال  و ليرتسم كن خالل الكلم ي القرآعي    كسعم  عرا  بسم ته و ن

  الهين يتكبرون في األرو بمير الحق(   )

فياف  شفريي     وحيثمف  تكبفر  تقبف  بد كن عبيد هللا في أرضه ب لحق أبدا    ف لكبريف ء صف   هللا وحفد    اليتكبر ع وك 
ااعف ء حفق الريوييف  ففي األرو علفض  بف ا هللا هفها  التكبفر إعسف ن ففي األرو كف ن خلف  تكبفرا  بميفر الحفق ! وشفر

 فافو   وكفن هفها التكبفر ت شفس سف ئر ألفوان التكبفر   وتعبيدهم لاها التشريى الب ط  ; هللا الحق ب لتشريى لام كن اون 

  أس و الشر كله وك ه ي بعث   وكن دم تجيء باي  المالك  

  و ن يروا سبي  الرشد ال يتمهو  سبيال    و ن يروا سبي  المي يتمهو  سبيال (   )

  ب.لي  في تركيبا  كسعم  جبل  تج   عن سبي  الرشد حيثم  رأته   وتج   الض سبي  المي حيثم  الا لا    فاي

 
 

ْشفدِ  َيَرْوْا ُكف ي آَتف   الي ُيْ ِكُ فوْا ِبَاف  َوِ ن َيفَرْوْا َسفِبي َ  َوِ ن َعْن آَت ِتَي اليِهيَن َيَتَكبيُروَن ِفي اأَلْرِو ِبَمْيِر اْلَحق ِ  َسَسْصِرفُ  اَل  الر 
َواليفِهيَن َكفهيُبوْا  (146) َخِلفَ  ِبفَسعيُاْم َكفهيُبوْا ِب.َت ِتَ ف  َوَكف ُعوْا َعْ َاف  َغف ِفِلينَ  َسفِبيال   و ُ َيتيِمُهوُ  َسِبيال  َوِ ن َيفَرْوْا َسفِبيَ  اْلَمفيِ  َيتيِمفهُ 

  (147َهْ  ُتْجَ ْوَن ِإالي َك  َك ُعوْا َتْعَمُلوَن   َأْعَم ُلُامْ  ِب.َت ِتَ   َوِلَق ء اآلِخَرِة َحِبَطْا 

الفه  قضفا كشفيئ  هللا أن  , المتكبفر سفما  التعبيفر   ويطبفى باف  هفها ال مفوخجتتملا ! وهه  هفي السفم  التفي ير  ال
  عن هه  اآلت ي أبدا  ! بترفه تج  يه علض التكهيب ب.ت ي هللا والم ل  ع ا 

الرشفد ويتبفى المفي  يتج ب االعس ن ليت اف هها الت ا كن الملق بوص ه هها وسمته وكالكحه   فير  كسعم  و ن
ويتج بففه   وي شفرا لطريفق المفي ويتبعففه !  الرشفد ون ت كيفر وال تفدبير ! فاففو تعمفض عفن طريفقاون جافد ك فه   وا

يراهف  وال يتفدبره  وال تلفتق  أجا تفه إتح ءاتاف  و تق ع تاف  ! وسفبح ن  ال وهو ففي الوقفا خاتفه كتفروف عفن آتف ي هللا
بف ر ا  حتفض  ش ختف    ال مفوخج كفن الملفقاللمس ي السريع  في ال بف رة القرآعيف  العجيبف  ي فت ض هفها  خالل هللا ! فمن
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فالن !!! و عفه للمع في  الموصفوف بافه   إعه ليي ا الق رل تتي  لتو  ععم   ععم   أعرف هها الت ا كن الملق    
  الكلم ي !!!

 واآلخفرة     إعمف  هفو الجف اء الدعي  ت لم هللا هها الت ا كن الملق باها الج اء المرا  الم ا  الض الاالك في وك 
األرو بمير الحق   ويتج فب سفبي  الرشفد حيثمف  رآ    ويافر   في الحق لمن تيه  ب.ت ي هللا ويم   ع ا    ويتكبر

  فإعم  بعمله جو   و ويسلوكه أورا كوارا الاالك   ! له الض سبي  المي حيثم  الا

  خل  بسعام كهبوا ب.ت ت   وك عوا ع ا  غ فلين(   )

  . .(تعملون  اآلخرة حبطا أعم لام   ه  تج ون إال ك  ك عوا والهين كهبوا ب.ت ت   ولق ء)

دفم ع قفا     وهفو وصفا  بط اف  األعم ل كسخوخ كن قولام حبطا ال  قف      إخا رعفا عب تف   سف ك     فف عت ب وحبو 
 ولقف ء اآلخفرة   فافو ي فت ب حتفض ت  فه ال ف و كفن هللا كلحفوظ  يفه طبيعف  الب طف  الفه  تتفدر كفن الميفهبين ب.تف ي

  التي رعا خل  ال ب ي الس   ! ال  ق  ع م  وقوة ! دم ي  ق كم  ت  ق

ولكففن كيفف  تحففب  هففه   . لجفف اء كففهل  حففق أن تحففب  وتالفف  أعمفف ل الففهين كففهبوا ب.تفف ي هللا ولقفف ء اآلخففرة   و عففه
  األعم ل ?

 لا هففه  الع قبفف  تمفف التففي ع حيفف  االعتقفف ا     عحففن عفف كن بتففدل وعيففد هللا ال كح لفف    أتفف   ك عففا ال ففواهر كففن
ويط    وهل  في ال ا تف  وخهفب كفسن لفم تيفن  عمله المحتوك    فحيثم  كه  أحد ب.ت ي هللا ولق ئه في اآلخرة حب 

     

المبثودفف  فففي  هللا ع حيفف  ال  ففر     عحففن عجففد السففبب واضففح   فففي حيفف ة البشففر     إن الففه  تيففه  ب.تفف ي وكففن
الرسف  و وييفه  تبعف   لافها بلقف ء هللا  تحملاف  ت حب  للرس الي   أو التفيص ح ي هها الكون الم شور   أو آت ته الم

روا ضف ل  شف راة عفن طبيعف  هفها الكفون المف كن المسفلم وعواكيسفه      المسفيب في اليو  اآلخر     إن هها الك ئن
وكف  عمف   . ج ههوات الكون رابط    وهو ك قطى عن اوافى الحرك  الت اق  الموصول  بم ت  الوجوا باها ال تريطه

وعفف ج    ألعففه ال ي بعففث عففن  قفف ئم تتففدر عففن كثفف  هففها المسففب المقطففو  هففو عمفف  حفف ب  ضفف ئى   ولففو بففدا أعففه
الض الم ت  الكبيرة التي يتجه اليا  الكفون كلفه   شفسعه شفسن  يتجه البواعث األصيل  العميق  في ب ي  هها الوجوا و وال

  الض الج  ف والضي   في يو  قريب أو بعيد ! ال بى األول و فم.له عن الجدول اله  ي قطى

والفهين تم لفون عفن قفدر هللا الفه   ; ال يرون العالق  الوديق  بين تل  الايم اإلتم عي  وحرك  التف ريب اإلعسف عي والهين
ي عفن كشفيئته فف -سفبح عه  -هفم المف فلون الفهين أعلفن هللا  إعمف  تجفر  بع قبف  الفهين يت كفرون لافه  الافيم     هف الء

  وتدبر س  ه     وقدر هللا يتريص بام وهم ع ه غ فلون     , آت ته أكرهم   بترفام عن رىي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الافيم اإلتم عيفف   تلفف  تمفدعام كفف  يروعفه فففي األكفد القتففير المحفدوا   كففن ففالا بعففض الفهين تم لففون عفن والفهين
  يحسبوعه شحم   وسم   وع  ي الس   و   ال با وعج حام و إعم  تمدعام االعت  خ اله  تتيب الداب  وقد رعا

 
 

َوَكف ُعوْا  اتيَمفُهو ُ  َأَلفْم َيفَرْوْا َأعيفُه اَل ُتَكلِ ُمُافْم َواَل َيْافِديِاْم َسفِبيال   ُخفَوار   َقْوُ  ُكوَسض ِكن َبْعِدِ  ِكْن ُحِليِ ِاْم ِعْجال  َجَسدا  ليفهُ  َواتيَمهَ 
  (148َظ ِلِميَن  

  عت  خ والحبو  !والاالك يترصده  بعد اال . . وصح 

عبفرة   وال يفرون سف   هللا  كف ام التي خلا ش هد واقى   ولكن الهين سي وا كس ك ام كفن بعفدهم   ال تسخفهون  واألكم
  وهللا كن ورائام كحي      . . يتوقا التي تعم  وال تتملا و وقدر هللا اله  تجر  وال

  يب  كوسضب و إسرائي  تعبدون العج  في غ 149 - 148الرابى  الدرو

البتف ئر وتقتفر  تستشفرفه ففي حضفرة ريفه   ففي خلف  الموقفا ال ريفد   الفه  -عليفه السفال   -كف ن كوسفض  ويي مف 
كفن بعفد  يرتكسفون وي تكسفون   ويتمفهون  كوسفض ع ه األبت ر و وتدركه األرواا وتح ر  يفه األفكف ر     كف ن قفو 

  اون هللا !كن  تعبدوعه -ال حي ة  يه  -لام عجال  جسدا  له خوار 

كفن الجفو العلفو  السف كق  ه ئلف  السي ل القرآعفي ب قلف  بعيفدة كفن المشفاد الت سفى الفض المشفاد الع شفر   عقلف  وي  جئ  
  المترا  ب عحراف ته وخراف ته وارتك س ته واعتك س ته  الا ب  المشرل بسبح ته وأشواقه وابتا الته وكلم ته الض الجو

يافديام سفبيال  ? اتمفهو   وال لفيام عجفال  جسفدا  لفه خفوار   ألفم يفروا أعفه ال تيلمافمواتمه قو  كوسض كن بعد  كن ح)
لفففئن لفففم يرحم ففف  ري ففف  ويم فففر ل ففف  ل كفففوعن كفففن :قففف لوا وكففف عوا ظففف لمين   ولمففف  سفففق  ففففي أيفففديام ورأوا أعافففم قفففد ضفففلوا

  الم سرين(   

ترت فى عفن كفد  الرىيف   تكف ا والتفي كف طبيعف  إسفرائي  التفي كف  تكف ا تسفتايم خطفوة حتفض تلتفو  عفن الطريفق و  إعاف 
  ع ا  التوجيه والتسديد     فتر الحسي  في التتور واالعتق ا و والتي تسا  اعتك سا  كلم 

تعي فون علفض أصف    لافم !  ود يفين راواوا عبفيام كفن قبف  أن تجعف  لافم إلاف   تعي فون عليفه بمجفرا رىيفتام لقفو  ولقفد
ال  -الفض أع سفام   ورأوا عجفال  جسفدا  كفن الففههب  خلفوا ا  شفديدا    فلمف فتفدهم عبفيام عفن خلف  المف طر وراهفم را

رجف  كفن السف كرة كمف  تجفيء ت تفي  قتفته ففي سفورة طفه  -لافم السف كر   ص عه -حي ة  يه كم  ت يد كلم  جسد 
 , ليفهإ بايئ  بحيث تمرج صوت   كتوي خوار الثيران     لم  رأوا خل  العج  الجسفد طف روا تجعله واستط   أن -

كعففه و ف سففي كوسففض  لميق تففه وتاف فتوا عليففه حففين قفف ل لافم السفف كر    هففها إلايففم و لفه كوسففض   الففه  خففرج كوسففض
لفم تيفن القفو  تعلموعاف    فلمف   اا عفن الثالدفين  التفي ريمف  ل يف اة الليف لي العشفر األخيفرة ففي الميقف ي -كوعفد  كعفه 
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ولفم يتفهكروا وصفي  عبفيام لافم كفن قبف   -إلافه فافها إلافه كوسفض كوعفد  كفى  عسفي ولفم يرجفى قف ل لافم السف كر  لقد
كف ام !    واحفد ولم يتدبروا حايق  هها العج  اله  ص عه لافم -ر  الع لمين  -ال ترا  األبت ر  اله  ب ب اة ريام

 القفرآن الكفريم و وهفو تعرضفا  علفض ك اف    و عاف  لتفورة  ريف  للبشفري  تلف  التفي كف ن تمثلاف  القفو    صفورة تعجفب
  المشركين في كي  وهم تعبدون األص    !

  ألم يروا أعه ال تيلمام وال ياديام سبيال  ? اتمهو  وك عوا ظ لمين !(   )

  أظلم كمن تعبد خلق   كن ص ى أيد  البشر   وهللا خلقام وك  تت عون ?! وه 

بعفض عقالئافم فلفم  ففيام كف نفلم تمل  لام راا  عن هها الضالل السمي    و  -عليه السال   -فيام ه رون  وك ن
  أعه كن الههب كعبوا إسرائي  األصي  ! ويم ص  -تملكوا  ك   الجم هير الض ل  المتدافع  علض العج  الجسد 

  ال د  واإلقرار  عوي  هدأي الايج    واعكش ا الحايق    وتبين السما   ووض  الضالل   وج ءي وأخيرا  

  كن الم سرين(    ل كوعن لوا   ق لوا لئن لم يرحم   ري   ويم ر ل  ولم  سق  في أيديام ورأوا أعام قد ض)

  -أعام ص روا  إسرائي  سق  في يد  إخا عد  الحيل  في افى ك  هو بتدا  كن أكر     ولم  رأ  ب و:تق ل

 
 
  (149) اْلَم ِسِرينَ  ْمَ   َري َ   َوَيْمِ ْر َلَ   َلَ ُكوَعني ِكنَ ليْم َيْرحَ  َلِئن ُسِقَ  َفي َأْيِديِاْم َوَرَأْوْا َأعيُاْم َقْد َضل وْا َق ُلواْ  َوَلمي 

  هه   قولتام الض كوقا ال تملكون افعه فقد وقى ك ام واعتاض ! ق لوا -ال كس   باه 

  لئن لم يرحم   ري   ويم ر ل   ل كوعن كن الم سرين(   )

قلفويام قفد قسفا كمف   تكفن بايف  كفن اسفتعداا صف ل    فلفم -إلض خلف  الحفين  -القول  تدل علض أعه ك ن فيام  وهه 
فلمف  أن تبفين لافم ضفاللام عفدكوا  - ! بافم فافي ك لحجف رة أو أشفد قسفوة كمف  تتف ام كفن هفو أعلفم -قسفا كفن بعفد 

تفدركام رحمف  ريافم وكم رتفه     وهفه  عالكف  طيبف  علفض بايف  كفن  أن وعرففوا أعفه ال ي قفههم كفن ع قبف  كف  أتفوا إال
  . . للتالا في ال طرةاستعداا 

  كوسض وه رون وعق   ع بد  العج  154 - 150الم ك   الدرو

بعفد      إال أن  القفو  بفين يفد  ريفه   ففي ك  جف ة وكفال    ال يفدر  كف  أحفد  -عليفه السفال   -خلف  وكوسفض  كف 
  ي بئه ريه     وه   يرفى الست ر عن المشاد الح ا  عشر 
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وألقفض األلفواا    ? رييفم ن أسف      ق ل بئسفم  خل تمفوعي كفن بعفد  ! أعجلفتم أكفررجى كوسض الفض قوكفه غضفب  ولم 
تقتلففوع ي   فففال تشففما بففي األعففداء   وال  وكفف اوا وأخففه بففرأو أخيففه تجففر  إليففه   قفف ل ابن أ  إن القففو  استضففع وعي

  احمين    لي وألخي   وأاخل   في رحمت    وأعا أرحم الر  اغ ر تجعل ي كى القو  ال  لمين   ق ل ر 

  في قوله لقوكه  يبدو ع ا كوسض الض قوكه غضب ن أشد المضب   يبدو اع ع ل المضب في قوله وفعله     لقد

  بئسم  خل تموعي كن بعد  ! أعجلتم أكر رييم ?(   )

  في فعله إخ تسخه برأو أخيه تجر  إليه ويع  ه   ويبدو

  وأخه برأو أخيه تجر  إليه !(   )

  السال  أن تمضب ف لم  جسة ق سي    وال قل  بعيدة  لموسض عليه وحق

  بئسم  خل تموعي كن بعد (   )

  جسد له خوار ! عج  علض الاد  فمل تموعي ب لضالل   وتركتكم علض  ب اة هللا فمل تموعي ب ب اة تركتكم

  أعجلتم أكر رييم ?(   )

    وكيق ته !استعجلتم قض ء  وعق به ! أو ريم  ك ن تع ي استعجلتم كوعد أ 

  وألقض األلواا   وأخه برأو أخيه تجر  إليه(   )

ال يلقياف  إال وقفد  وهفو حركف  تفدل علفض شفدة االع عف ل     فافه  األلفواا هفي التفي ك عفا تحمف  كلمف ي ريفه   وهفي
  هو ه رون العبد الت ل  الطيب ! وأخو  أفقد  المضب  ك   ع سه   وكهل  أخه  برأو أخيه تجر  إليه  

عن طبيعف  كوق فه  له ه رون  يستجيف في ع   كوسض ع ط   األخوة الرحيم    ليسين كن غضبه   وييشا  فسك
    وأعه لم تقتر في عت  القو  وكح ول  هدايتام 

  ق ل ابن أ    إن القو  استضع وعي وك اوا تقتلوع ي !(   )

إخ حف ول راهفم عفن  باف رون  تفض لامفواعفدرك كيف  كف ن القفو  ففي ميف جام واعفدف عام الفض العجف  الفههب و ح وه ف 
  الترا  واالعتك و 

  أ      باها ال داء الرقيق وياه  الوشيج  الرحيم    ابن
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ف   َوَأَخفهَ  اَ ِكفن َبْعفِدَ  َأَعِجْلفُتْم َأْكفَر َريِ ُكفْم َوَأْلَقفض األْلفَوا َخَلْ ُتُمفوِعي َرَجفَى ُكوَسفض ِإَلفض َقْوِكفِه َغْضفَب َن َأِسف    َقف َل ِبْئَسفَم  َوَلمي

َكفَى  َتْجَعْلِ في َوَكف ُاوْا َتْقُتُلفوَعِ ي َففاَل ُتْشفِمْا ِبفَي األْعفَداء َوالَ  اْسَتْضفَعُ وِعي ِبفَرْأِو َأِخيفِه َتُجفر ُ  ِإَلْيفِه َقف َل اْبفَن ُأ ي ِإني اْلَقفْو َ 
اتيَمفُهوْا  اليفِهينَ  ( ِإني 151ي َرْحَمِتفَ  َوَأعفَا َأْرَحفُم الفرياِحِميَن  ِفف َوَأْاِخْلَ ف  ( َق َل َر ِ  اْغِ ْر ِلفي َوأَلِخفي150اْلَقْوِ  ال ي ِلِميَن  

يِ ِافْم َوِخليف    فن ري ْعَي  َوَكفَهِلَ  َعْجفِ   اْلُمْ تَفِريَن   ِففي اْلِعْجفَ  َسفَيَ  ُلُاْم َغَضفب  كِ  فيِ َئ ِي دُفمي  َعِمُلفواْ  ( َواليفِهينَ 152اْلَحيف ِة الفد  السي
  (153َبْعِدَه  َلَمُ ور  ريِحيم    ِكن ْعِدَه  َوآَكُ وْا ِإني َريي َ َت ُبوْا ِكن بَ 

  إن القو  استضع وعي وك اوا تقتلوع ي(    باها البي ن المتور لحايق  كوق ه  )

حفين تيفون ه ف ك  , المعي ف  ففال تشفما بفي األعفداء(    وهفه  أخفر  تسفتجيف باف  هف رون وجفدان األخفوة ال  صفرة)
  هين تشمتون !األعداء ال

  وال تجعل ي كى القو  ال  لمين(   )

  ! ك ام الهين ضلوا وك روا بريام الحق   فسع  لم أض  ولم أك ر كعام   وأع  بر ء القو 

تطلفب المم فرة لفه وألخيفه    , ريفه تافدأ دف ئرة كوسفض أكف   هفه  الوااعف  وأكف   هفها البيف ن   وع دئفه يتوجفه الفض ع دئفه
  حم الراحمين ويطلب الرحم  كن أر 

  ق ل ر  اغ ر لي وألخي   وأاخل   في رحمت    وأعا أرحم الراحمين(   )

الكفريم كفن كفال  عبفد   القفرآن تجيء الحيم ال  ص  كمن تملكه سبح عه ! ويتت  كفال  هللا سفبح عه بمف  تحييفه وه  
  كوسض   علض ال سق اله  يتكرر في السي ل القرآعي 

والفهين عملفوا  . الم تفرين   لام غضفب كفن ريافم وخلف  ففي الحيف ة الفدعي    وكفهل  عجف   إن الهين اتمفهوا العجف  سفي)
  رحيم(    لم ور السيئ ي   دم ت بوا كن بعده  وآك وا   إن ري  كن بعده 

الفدعي      خلف  كفى قيف    الحيف ة حيم ووعد     إن القو  الهين اتمهوا العج  سفي  لام غضفب كفن ريافم وخلف  ففي إعه
هللا لافم برحمتفه     و خن فقفد علفم هللا أن الفهين اتمفهوا  تم فر الدائمف  إن الفهين تعملفون السفيئ ي دفم يتويفون  الق عفدة

 وأعافم سفيرتكبون كف  تمفرجام كفن تلف  الق عفدة     وهيفها كف ن   فقفد ظف  ب فو ; كوصفول  العجف  لفن يتويفوا تويف 

المضفب الفدائم واللع ف   الفض بعفد المفرة   حتفض اعتافوا يرتكبفون المطيئف  بعفد المطيئف  و ويسف كحام هللا المفرة إسفرائي 
  األخيرة 

  وكهل  عج   الم ترين(   )
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كفن ب في إسفرائي    وكفن  , هللا الم ترين الفض يفو  الفدين     فافو جف اء كتكفرر كلمف  تكفرري جريمف  االفتفراء علفض ك 
  غير ب ي إسرائي     

ك  كتفب هللا علفيام أن  آخر هوا العج  المضب والهل    وك نهللا ص ال ال كح ل    وقد كتب علض الهين اتم ووعد
فففي فتففرة كففن فتففراي التفف ريب أعاففم تطمففون فففي  بففدا يبعفث علففيام إلففض يففو  الاي كفف  كففن تسففوكام سففوء العففها    فففإخا

وأعافم تملكفون سفلط ن  -أو كم  تقولون ع ام في التلموا  الجوييم  !  - األرو و ويستعلون ب  وخهم علض األكميين
بعفض  تسفتهلون  اإلعال  و وأعام تايمون األوض   الح كم  التي ت  ه لام ك  يريفدون و وأعافم أجا ة الم ل   وسلط ن

وت يفدهم       إلفض آخفر كف  عفرا  ففي  تسف عدهم  ب ا هللا ويطراوعام كن أرضام وات رهم في وحشي  و والدول الض ل 
 لمف  كتبففه علففيام     فافم بتفف  تام هفه  وأفعفف لام تمت عففون لاففم   وال هللا هفها ال كفف ن     فلفي  هففها ب ف قض لوعيففد

 ال ف و البشر و ويايئون الرصفيد الفه  يفدكرهم كفن السفم  والمضفب     إعمف  هفم تسفتطيلون علفض قلو  ال قم  في

ويتجمعفون تحفا راتفف ي  يت رقفون  ففي فلسفطين كفثال ألن ال ف و لفم تعفد لافم ايففن ! ولفم تعفواوا كسفلمين !     إعافم
وهم كن دم تميبفون وي شفلون و وتفسكلام إسفرائي  ! غيفر  !  سي  و وال يتجمعون تحا رات  العقيدة االسالكي قوكي  ج

 باف  الميبويف  عفن السفالا الوحيفد   والمف ا  الوحيفد   والراتف  الوحيفدة   التفي غلبفوا فترة أن هه  ح ل لن تدو  ! إعا 

بثتاف  الياواتف  والتفليبي  ففي  التفي فترة الميبوي  بحيفم السفمو  ألا ع     والتي با  تملبون   ويميره  تملبون ! إعا 
تايماف  ففي هفه  األرو  االسفالكي        ولكفن هفها كلفه  التفي كي ن األك   االسالكي    ! والتي تحرسفا  ب ألوضف  

 هه  الميبوي      وسي يء أخالف المسلمين كن لن يدو      ستجيء التحوة

 
 
  (154لِ ليِهيَن ُهْم ِلَريِ ِاْم َيْرَهُبوَن   َوَرْحَم    َسض اْلَمَضُب َأَخَه األَْلَواَا َوِفي ُعْسَمِتَا  ُهد  َسَيَا َعن ك و  َوَلمي 

اليافوا ! لتحقفق وعيفد هللا  ط يف ن سالا أسالفام المسلمين     وكن يدر  فقفد تتفحو البشفري  كلاف  يوكف   علفض إلض
لم تت  البشري  فسيتحوا أخفالف المسفلمين     هفها ع فدع   فإن عليام     لام   وتراهم إلض الهل  التي كتبا  هللا

  تقين    

  كوسض تسخه األلواا 154الس او  الدرو

دفم تمضفي السفي ل  المشفاد هفه  وق ف  للتعقيفب علفض كتفير الفهين اتمفهوا العجف  وافتفروا علفض هللا   تتوسف  وك عفا
  تيم  المشاد 

  . .(يرهبون  لواا   وفي عسمتا  هد  ورحم  للهين هم لريامولم  سيا عن كوسض المضب أخه األ)

حتفض  . . ويحركفه القرآعفي تشفمص المضفب   فكسعمف  هفو حفي   وكسعمف  هفو كسفل  علفض كوسفض   يدفعفه والتعبيفر
قفد ألق هف  بسفبب اففى المضفب لفه  كف ن إخا سفيا(ع ه   وتركفه لشفسعه ! عف ا كوسفض إلفض ع سفه   فسخفه األلفواا التفي
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األلففواا هفد    وأن فيافف  رحمفف    لمففن تمشففون رياففم  هففه  ه     دففم تقففرر السففي ل كفرة أخففر  أن فففيوسفيطرته عليفف
وي ف لون بفه الرحمف      والافد  خاتفه رحمف    فلفي  أشفقض كفن القلفب الضف ل    , ويرهبوعفه و فتت فت  قلفويام للافد 

ورمبفف  هللا  . وال تجففد اليقففين   ال ففور   ولففي  أشففقض كفن الففروا الشفف را الحفف ئر الففه  ال تجفد الاففد  تجففد الفه  ال
واالسفتق ك      إن هللا خف لق هفه   لالسفتج ب  وخشيته هي التي ت فت  القلفو  للافد  و وتوق اف  كفن الم لف    وتايئاف 

  ب لقلو  كن ر  القلو  ? أعلم القلو  هو اله  تقرر هه  الحايق    وكن

  كوسض تستم ر لقوكه بعد الرج   157 - 155الس بى  الدرو

كفن قوكفه  وسفبعين السفي ل ب لقتف    ففإخا عحفن أكف   كشفاد جديفد   المشفاد الثف عي عشفر   كشفاد كوسفض ويمضفي
  كمت رين للق ء ريه 

كفن قبف  و تف     أتالك ف   أهلكفتام كوسض قوكه سبعين رجال  لميق ت     فلم  أخهتام الرج ف  قف ل ر  لفو شفئا واخت ر
وتافد  كفن تشف ء   أعفا ولي ف  فف غ ر ل ف  وارحم ف     تشف ء ضف  باف  كفنبمف  فعف  السف ا ء ك ف  ? إن هفي إال فت تف  ت

هفه  الففدعي  حسف   وففي اآلخففرة   إعف  هفدع  إليف    ق ل عففهابي أصفيب بفه كففن  ففي وأعفا خيفر المف فرين   واكتففب ل ف 
يتبعفون الفهين  . وسعا ك  شفيء   فسفسكتبا  للفهين يتقفون وي تفون ال كف ة والفهين هفم ب.ت ت ف  ي ك فون  ورحمتي أش ء  

تفسكرهم بف لمعروف وي اف هم عفن الم كفر    , الرسفول ال بفي األكفي الفه  تجدوعفه كيتويف   ع فدهم ففي التفوراة واإلعجيف 
عف ام إصفرهم واألغفالل التفي ك عفا علفيام   ف لفهين آك فوا بفه  ويضفى ويحف  لافم الطيبف ي ويحفر  علفيام المب ئفث  

  هم الم لحون    اله  أع ل كعه أولئ   ال ور وع رو  وعترو  واتبعوا

إسفرائي  كمف  وقعفوا  يفه  لب في الروات ي في سبب هها الميقف ي   وريمف  كف ن إلعفالن التويف    وطلفب المم فرة وتمتلا
علفض ب ففي إسفرائي  هفو أن تقتلففوا أع سفام    يقتفف   ففرو وففي سفورة البقففرة أن التك يفر الففه  -كفن الك فر والمطيئفف  

وهف الء السفبعون كف عوا  -خن لافم هللا بف لكا عفن خلف  و وقبف  ك ف رتام أ حتفض المطيفى كف ام كفن عتفض و وقفد فعلفوا
 سفبعين خيفرتام   أو كف عوا هفم خالصفتام التفي تمفثلام   فتفيم  ال بف رة   واختف ر كوسفض قوكفه وكفن كفن شفيوخام

  رجال      لميق ت  (  تجعلام بدال  كن القو  جميع   في االختي ر    

كمف  ورا فففي السففورة  - الممتفف رين ? لقففد أخفهتام الرج فف  فتففعقوا   خلف  أعاففمهفها فمفف  الفه  كفف ن كففن هف الء  وكفى
  كن ال رائض في األلواا     وهي ش هدة به األخر  طلبوا إلض كوسض أن يروا هللا جارة   ليتدقو   يم  ج ءهم

 
 

ف  َواْخَت رَ  فن َقْبف ُ الري  َأَخفَهْتُامُ  ُكوَسض َقْوَكُه َسْبِعيَن َرُجال  لِ ِميَق ِتَ ف  َفَلمي َأُتْاِلُكَ ف  ِبَمف   َوِ تيف  َ  ْجَ فُ  َقف َل َر ِ  َلفْو ِشفْئَا أَْهَلْكفَتُام كِ 
فَ َا ء ِك يف  ِإْن ِهفَي ِإالي  َلَ ف  َواْرَحْمَ ف  َوَأعفَا َخْيفُر  َفف ْغِ رْ  ُتِضف   ِبَاف  َكفن َتَشف ء َوَتْافِد  َكفن َتَشف ء َأعفَا َوِلي َ ف  ِفْتَ تُف َ  َفَعَ  الس 

  (155 ِفِريَن  اْلمَ 
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وأعجفب شفيء أن تقولوهف  وهفم  . بمقفدار ب ي إسفرائي    التفي تشفم  خيف رهم وشفرارهم   وال يت ف وتون فياف  إال بطبيع 
  في كق   التوي  واالستم  ر !

ويعلففن المضففو   , والرحمفف  فقففد توجففه الففض ريففه   يتوسفف  اليففه   ويطلففب المم ففرة -عليففه السففال   -كوسففض  فسكفف 
  لقدرة واالعتراف ب 

  فلم  أخهتام الرج   ق ل ر  لو شئا أهلكتام كن قب  و ت  (   )

أن تيشفا عفن القفو   لريفه التسفليم المطلفق للقفدرة المطلقف  كفن قبف  وكفن بعفد   تقدكفه كوسفض بفين يفد  اع ئفه فافو
  :ك ام غضبه و وأن يرا ع ام فت ته   وأال يالكام ب عل  الس ا ء

  ?(   أتالك   بم  فع  الس ا ء ك   )

علفض رحمتفف  أن  لمسفتبعد جفف ء الرجف ء بتفيم  االسفت ا      يف اة فففي طلفب اسفتبع ا الافالك     أ  ر  إعفه وقفد
  تالك   بم  فع  الس ا ء ك    

  إن هي إال فت ت  تض  با  كن تش ء وتاد  كن تش ء(   )

فمف  هفو بم فف  عفن كشفيئ   ; البفتالءوا إاراكفه لطبيعف  كف  تقفى و وكعرفتفه أعاف  ال ت ف  -عليفه السفال   -كوسفض  تعلفن
أن يافد  هللا باف  كفن يفدركون طبيعتاف  ويسخفهوعا  علفض أعاف  :فت ف  ريه وفعله ك لمف فلين !   وهفها هفو الشفسن ففي كف 

 باف  تجت  وعه ص حين ع رفين   وأن تضف  باف  كفن ال يفدركون هفه  الحايقف  وكفن تمفرون  واكتح ن ابتالء كن ريام

العففون كففن هللا  لطلففب تقففرر هفها األصفف  تمايففدا   -عليفه السففال   - لين     وكوسففض غف فلين   ويمرجففون ك اف  ضفف
  علض اجتي   االبتالء 

  أعا ولي  (   )

  عوع  وكداك الجتي   فت ت    وعي  كم رت  ورحمت   ف ك ح  

  ف غ ر ل   وارحم   وأعا خير الم فرين(   )

  هدع  إلي ( واكتب ل   في هه  الدعي  حس   وفي اآلخرة   إع  )

  إلي    والتجسع  إلض حم ك   وطلب   عترت    رجع  
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ابتالئففه   وختمففه  بحيمفف  لطلففب المم ففرة والرحمفف    ب لتسففليم ح واالعتففراف -عليففه السففال   -قففد  كوسففض  وهيففها
كففريم و ألا  العبفد التفف ل  ففي حففق الفر  ال عموخجف    بفإعالن الرجعف  إلففض هللا وااللتجف ء إلففض رح بفه   فكفف ن اعف ى 

  . والمت   وعموخج   ألا  الدع ء في البدء

  تجيئه الجوا   دم

  ق ل عهابي أصيب به كن أش ء ورحمتي وسعا ك  شيء(   )

تجريفه إال ب لعفدل والحفق علفض  ال لطالقف  المشفيئ    التفي تضفى ال ف كوو اختيف را    وتجريفه اختيف را  و ن ك عفا تقريفرا  
تتملا ففي كف  كف  تجفر  بفه كشفيئته   ألعفه هيفها أراا  ال ص   كن ص  ته تع لض سبي  االختي ر أتض     ألن العدل
العها      ويفهل  تجفر  كشفيئته     أكف  رحمتفه فقفد وسفعا كف  شفيء و  ع د      ف لعها  تتيب به كن تستحق

 ب لرحمف  ب لعفها  أو -سبح عه  -ع د  كهل      ويهل  تجر  كشيئته   وال تجر  كشيئته  تستحقا  وهي ت  ل كن

  ج اف   أو كت اف    تع لض هللا عن خل  علوا  كبيرا   

  المل  األخيرة التي عبس تقرير الق عدة تطلى هللا عبيه كوسض علض طرف كن الميب المقب    إخ تطلعه علض ويعد

 
 

ْعَي  َحَسفَ    َوِففي اآلِخفَرِة ِإعيف  ُهْدَعفف  َواْكتُفْب    َل َعفَهاِبي ُأِصفيُب ِبفِه َكفْن َأَشف ء َوَرْحَمِتفي َوِسفَعْا ُكف ي َقف ِإَلْيف َ  َلَ ف  ِففي َهففِهِ  الفد 

َكفف َة َواليفِهينَ  َشفْيء   ُسفوَل ال يِبفيي 156ِب.َت ِتَ ف  ُيْ ِكُ فوَن   ُهفم َفَسفَسْكتُُبَا  ِلليفِهيَن َيتيُقفوَن َوُيْ تُفوَن ال ي فيي  ( اليفِهيَن َيتيِبُعفوَن الري  اأُلكِ 

ُ   َلُافمُ  َتفْسُكُرُهم ِبف ْلَمْعُروِف َوَيْ َاف ُهْم َعفِن اْلُم َكفِر َوُيِحف    َواإِلْعِجيف ِ  َكْكُتوي   ِع َدُهْم ِففي التيفْوَراةِ  اليِه  َتِجُدوَعهُ  الطييِ َبف ِي َوُيَحفرِ 
ُرو ُ  َن آَكُ فوْا ِبفهِ َواأَلْغفاَلَل اليِتفي َك َعفْا َعَلفْيِاْم َف ليفِهي ِإْصفَرُهمْ  َعَلفْيِاُم اْلَمَب.ِئفَث َوَيَضفُى َعفْ ُامْ  َوَعَتفُروُ  َواتيَبُعفوْا ال  فوَر  َوَعف ي

  (157ُهُم اْلُمْ ِلُحوَن   ُأْوَلفِئ َ  اليِهَ  ُأعِ َل َكَعهُ 

أوسفى كفن خلف  الكفون الا ئف   هللا هللا لا  رحمته التي وسعا كف  شفيء     بافها التعبيفر الفه  تجعف  رحمف  سييتب
  ال يدرك كداه  إال هللا ! رحم  بشر كدا       ي لا  كناله  خلقه   واله  ال يدرك ال

الرسففول ال بففي األكففي الففه   يتبعففون  فسففسكتبا  للففهين يتقففون   وي تففون ال كفف ة   والففهين هففم ب.ت ت فف  ي ك ففون   الففهين)
ويحفر  وي اف هم عفن الم كفر   ويحف  لافم الطيبف ي    بف لمعروف تجدوعه كيتوي   ع دهم في التوراة واإلعجيف  و تفسكرهم

 واألغالل التي ك عا عليام   ف لهين آك وا به وع رو  وعترو  واتبعوا ال ور إصرهم عليام المب ئث   ويضى ع ام

  أع ل كعه أولئ  هم الم لحون(  اله 

يفد  عبفيام كوسفض وعبفيام  علفض ل بفس ع فيم   تشفاد بفسن ب في إسفرائي  قفد جف ءهم المبفر اليقفين بف ل بي األكفي   و عفه
ببعثفه   ويتف  ته   ويمف ا  رسف لته   ويمتف ئص  اليقفين ك ه أكد بعيفد   جف ءهم المبفر -م  السال  عليا - يسض 

ال  و ب لمعروف وي ا هم عن الم كر   وهو تح  لام الطيبف ي ويحفر  علفيام  تسكر كلته   فاو  ال بي األكي(  وهو
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بسفبب  علفيام تفي علفم هللا أعاف  سفت رووهو تضى عمن ي ك ون به كفن ب في إسفرائي  األدقف ل واألغفالل ال , المب ئث
ريافم   ويمرجفون  كف ة أكفوالام    يتقفون  كعتيتام   فيرفعا  ع ام ال بي األكي حين ي ك ون بفه   وأتبف   هفها ال بفي

الفففهين ي ك ففون بافففها ال بفففي األكففي و ويع موعفففه ويوقروعفففه    بفففسن وي ك ففون ب.تففف ي هللا     وجفف ءهم المبفففر اليقفففين
  ال ور الا ا  اله  كعه  أولئ  هم الم لحون(    ويتبعون  وي تروعه وي يدوعه  

عفن كسفتقب  اي فه    سفبح عه كشفا هللا -علفض يفد عبفيام كوسفض عليفه السفال   -البالغ المبيفر لب في إسفرائي   ويهل 
 يبق عفهر ألتبف   سف ئر الفدت ع ي السف بق    بعفد فلم وعن ح ك  رايته   وعن طريق أتب عه   وعن كستقر رحمته    

  خل  البالغ المبير ب لمبر اليقين  

 -قوكفه ففي كيقف ي ريفه  كفن وهفو والسفبعون الممتف رون  -المبر اليقين كن ر  الع لمين لموسض عليفه السفال   وهها
األكفي وللفدين الفه  جف ء بفه   و يفه التمفيف   ال بفي تيشا كهل  عن كد  جريم  ب ي إسرائي  ففي اسفتاب لام لافها

  ب ل الا للم ك ين ! البش رة عب ك   يه كنع ام والتيسير   إلض ج 

أن ب في إسفرائي  كف عوا هفم  الت ريب الجريم  عن علم وعن بي   ! والجريم  التي لم تسلوا فيا  جادا      فقد سج  إعا 
 أوال  والتفليبيون أخيفرا      وأن الحفر  التفي شف وه  علفض الياوا أأل  خلق وقا لاها ال بي وللدين اله  ج ء به    

 تتفرون  ك عا حري   خبيث  ك كرة لئيم  ق سي  و وأعام أصفروا علياف  واأبفوا و وكف  ي الفون  اي ه هها ال بي واي ه وأه 

  ويدأبون !

وقفد سفبق ك فه ففي سفورة  - ك  حي   القرآن الكريم كن حفر  أهف  الكتف   لإلسفال  والمسفلمين -فق   -يراجى  واله 
المتطف ول الفه  أااروا  يفه المعركف  كفى هفها  الواسفى تطلى علض المفد  -سبق البقرة وآل عمران وال س ء والم ئدة ك  

  الدين في ع  ا لئيم !

إلفض اللح ف   -لفه اولف   وق كفا ك فه اليفو  الفه  اسفتعلن  يفه اإلسفال  ب لمدي ف    -يراجفى التف ريب بعفد خلف   والفه 
  ااة كحو  كن الوجوا !الدين و ر  لاها الح ضرة   يدرك كهل  كد  اإلصرار الع يد علض الوقوف

كف  اسفتمدكته  أضفع ف اسفتمدكا التفايوعي  والتفليبي  ففي العتفر الحفديث كفن ألفوان الحفر  والكيفد والميفر ولقفد
الدين بجملتفه و وتحسفب أعاف  تفدخ  كعفه ففي  هها طوال القرون الم ضي      وهي في هه  ال ترة ب لهاي تع ل  إ ال 

ب إلضفف ف   -جميفى األسف ليب التفي جريتاف  ففي القفرون الم ضفي  كلاف   تمد تسف المعركف  األخيفرة ال  صفل      لفهل 
  جمل  واحدة ! -ك ا   استحددته إلض ك 

 بين أه  التع ون  في الوقا اله  تقو  كمن ي تسبون إلض اإلسال  ع و يدعون في غرارة س خج  إلض خل 
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ِ ِإَلفْيُكْم  ُق ْ  فَم َواِي َواأَلْرِو ال ِإَلففَه ِإالي ُهفَو ُتْحِيففي َوُيِميفاُ  َلفهُ  َجِميعف   اليفِه َت  َأي َا  ال ي ُو ِإعِ ي َرُسفوُل ل   َفف.ِكُ واْ  ُكْلفُ  السي

ِ َوَرُسوِلِه ال يِبيِ  اأُلكِ يِ  اليِه  ُيْ ِكُن ِب ر ِ    (158َواتيِبُعوُ  َلَعليُكْم َتْاَتُدوَن   َوَكِلَم ِتهِ  ِب ر 

األاتف ن الفهين يفهبحون كفن ي تسفبون  بايف  ات ن للوقفوف ففي وجفه تيف ر الم اتف  واإللحف ا ! أهف وأه  باي  األ اإلسال 
بيفف  بشفف ع  الحففرو  التففليبي  وكحفف كم الت تففيف فففي  تتسففم إلففض اإلسففال  فففي كفف  كيفف ن و ويشفف ون علففيام حريفف   

يفق األوضف   التففي ففي المسففتعمراي ففي آسفي  و فريايف  أو عففن طر  المب شفرة سفواء عفن طريففق أجاف تام -األعفدل  
الميبيف    ألعاف  " ففي الفبالا ] المسفتقل  ! [ لتحف  كحف  اإلسفال  عق ئفد وكفهاهب علم عيف  ! ت كفر ويسف دوعا  تايموعاف 

ر  األخففالل لتتففب  هففي أخففالل البافف ئم التففي ي فف و علففض بعففض فففي  حريفف  !     و  بعضففا   علميفف  !   و  تطففو 
ر  كففهل  ال قففه اإلسففالكي   وتاففيم لففه كفف   لتطففوير    كيمفف  تحفف  الريفف  واالخففتال  الج سففي  المستشففرقين تمراي تطففو 

  وس ئر المحرك ي اإلسالكي  !!

ك فه خلف  األكفد البعيفد    وي بيفه المعرك  الوحشي  الض ري  تموضا  أه  الكت   كى هها الدين   اله  بشروا به إعا 
  ولك ام تلقو  هها التلقي اللئيم المبيث الع يد !

  الت  ي لتقرير عمو  رس ل  كحمد ]   [ 158الث كن  الدرو

يوجفه المطف   إلفض  , أن تمضفي السفي ل إلفض كشفاد جديفد كفن كشف هد القتف    تقفا ع فد هفها الفبالغ المبيفر وقب 
  لوعد هللا القدتم  تتدتق    ال بي األكي ]   [ تسكر  بإعالن الدعوة إلض ال  و جميع    

إلفه إال هفو تحيفي ويميفا    ال جميعف     الفه  لفه كلف  السفم واي واألرو   ق  ت  أياف  ال ف و إعفي رسفول هللا إلفييم)
  واتبعو  لعلكم تاتدون(    , وكلم ته ف.ك وا ب ر ورسوله ال بي األكي اله  ي كن ب ر

  ولقفد ك عفا الرسف الي قبلاف . . الرس ل  األخيرة   فاي الرس ل  الش كل    التفي ال تمفتص بقفو  وال أرو والجيف  إعا 
وك عفا البشفري  تمطفو علفض هفد  هفه   -رسفولين  عافد  ك  بين -رس الي كحلي  قوكي  كحدواة ب ترة كن ال ك ن 

األخيفرة   وك عفا كف  رسف ل  تتضفمن تعفديال  وتحفويرا  ففي الشفريع   للرسف ل  الرسف الي خطفواي كحفدواة   تفسهيال  لاف 
ففي  المتجفدا ك كلف  ففي أصفولا    ق بلف  للتطبيفقحتفض إخا جف ءي الرسف ل  األخيفرة جف ءي  . البشفري  ي  سفب تفدرج

ففي كف  كيف ن   وجف ءي وففق  واألجيف ل فروعا    وج ءي للبشر جميع     ألعه ليسا ه  لف  رسف الي بعفده  ل قفوا 
دم حملا  ال بي األكي اله  لفم يفدخ  علفض فطرتفه التف  ي   وكن ال طرة اإلعس عي  التي يلتقي ع ده  ال  و جميع    

تعلففيم هللا   فلففم تشففب هففه  ال طففرة شفف ئب  كففن تعلففيم األرو وكففن أفكفف ر ال فف و !  إال -ا كففن يففد هللا كمف  خرجفف -
  ال طرة إلض فطرة ال  و جميع    رس ل  ليحم 

  ق  ت  أيا  ال  و إعي رسول هللا إلييم جميع  (   )

كييف  ففي سفورة كييف       آتف  هفي اآلت  التفي يف كر فياف  رسفول هللا ]   [ أن يواجفه برسف لته ال ف و جميعف     وهه 
  [ لفم تيفن يفدور ففي خلفد  وهفو ففي كيف  أن  ] كحمفدا   وهي تجبه الم ورين كن أه  الكتف     الفهين ي عمفون أن
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إعم بفدأ ت كفر ففي أن يتجف و  باف  قريشف     دفم تجف و  باف  العفر  إلفض اعفوة  وأعفه تمد بتفر  برسف لته إلفض غيفر أهلاف   
الفه  سف قته إليفه  ال جف ا   الج يفرة العرييف  إلفض كف  وراءهف      كف  أولئف  بعفد أن أغفرا  دفم تجف و  باف , الكتف   أهف 

  هها الدين وأهله   وك  ي الون ك ضين فيا  ! علض ال روف ! و ن هي إال فري  كن خيول الحر  التي ش وه  قدتم   

المستشفرقون  الفهين تيتبفون كثف  " ن البلي  في أن يرصد أه  الكت   كيدهم كله لاها الدين وأهلفه   وأن تيفو  وليسا
البليفف  الكبففر  أن كثيففرا  كففن السففهج األغففرار كمففن  إعمفف  هففها الكففه  هففم طليعفف  الاجففو  علففض هففها الففدين وأهلففه    

رين علض عبيام وايف ام   المحف ريين لافم ولعقيفدتام كن تسمون أع سام ب لمسلمين يتمهون  لافم    أسف تهة, ه الء الم و 
هفها الفدين وحق ئقفه   دفم يف عم هف الء السفهج  تف ريب الدين ع سه   ويستشفادون بمف  تيتبوعفه عفن يتلقون ع ام في هها

  . األغرار ألع سام أعام  كثق ون !    

بايف  التكليف  هفي  ف جفد إلفض السفي ل القرآعفي بعفد تكليف  الرسفول ]   [ أن تعلفن رسف لته لل ف و جميعف     وععفوا
  ه تعري  ال  و جميع  بريام الحق سبح ع

  اله  له كل  السم واي واألرو   ال إله إال هو   تحيي ويميا(   )

والفه  يت ففرا  - الوجفوا وهففم كفن هفها -  [ رسفول لل ف و جميعفف   كفن ريافم الففه  تملف  هففها الوجفوا كلفه  ] إعفه
  أعه اله  تحيي ويميا     في ب أللومي  وحد    ف لك  له عبيد   واله  تتجلض قدرته وألوهيته

والمفوي لل ف و جميعف     هفو  الحيف ة تمل  الوجوا كله   واله  له األلومي  علفض المالئفق وحفد    والفه  تملف  واله 
رسوله     فاو تعري  لل  و بحايق  ريافم   لتقفو  علفض هفها  إليام اله  تستحق أن يدين ال  و بدي ه   اله  يبلمه

  وط عتام لرسوله  , التعري  عبوايتام له

  . .(تاتدون  رسوله ال بي األكي اله  ي كن ب ر وكلم ته   واتبعو  لعلكمف.ك وا ب ر و )

  :لح  ي ال داء األخير في هها التعقيب يتضمن ل ت ي اقيق  ي بمي أن عقا أك كا  وهها

ل إلفه إال هللا وأن كحمفدا  رسفو  ال يتضمن ابتداء خل  األكر ب إلتم ن ب ر ورسوله     وهو ك  تتضم ه شا اة أن إعه
بدوعففه إتمفف ن وال إسففال      خلفف  أن هففها األكففر  تقففو  هللا   فففي صففورة أخففر  كففن صففور هففها المضففمون الففه  ال

 بتف  ته تعف لض   الفه  لفه كلف  السفم واي واألرو   ال إلفه إال هفو   تحيفي التعريف  ب إلتم ن ب ر سفبقه ففي اآلتف 

برسف ل  ال بفي ]    التعريف  ص  ته الحق    كمف  سفبقه ف ألكر ب إلتم ن هو أكر ب إلتم ن ب ر اله  هه  . .(ويميا
  [ إلض ال  و جميع    

وكفى أن هفه  بديايف    إال  . يف كن بف ر وكلم تفه   -صفلواي هللا وسفالكه عليفه  -يتضمن د عي  أن ال بفي األكفي  دم
  ك  يدعو إليفه   ووضفوحه ففي تسبقا  إتم ن الداعي بحايق أن أن هه  الل ت  لا  كي عا  ولا  قيمتا    ف لدعوة ال بد
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وصفا ال بفي المرسف  إلفض ال ف و جميعف   بسعفه  الفه  يف كن بف ر وكلم تفه(    وهفو  تجفيء ع سه   ويقي ه ك ه   لفهل 
  يدعو ال  و إليه وعته     ك  ع  

واتب عفه  بفه ويشفرعه   تفسكر يتضفمن أخيفرا  ل تف  إلفض كقتضفض هفها اإلتمف ن الفه  يفدعوهم إليفه   وهفو اتب عفه  يمف  دفم
لعلكم تاتدون     فلفي  ه ف ك رجف ء ففي أن ياتفد   واتبعو  كهل  في س ته وعمله   وهو ك  تقرر  قول هللا سبح عه 

   [ إال ب تب عفه  يفه   وال تي في أن ي ك فوا بفه ففي قلفويام كف  لفم يتبفى اإلتمف ن ] هللا ال  و بم  يدعوهم إليه رسول

  العملي     وهو اإلسال      االتب  

ففي الضفمير      تسفتكن هفها الفدين تعلفن عفن طبيعتفه وعفن حايقتفه ففي كف  ك  سفب      إعفه لفي  كجفرا عقيفدة نإ
لرسول هللا ]   [  يمف  يبلمفه عفن ريفه  الك ك  كم  أعه كهل  لي  كجرا شع ئر ت ا  وطقوو     إعم  هو االتب  

ورسففوله فحسففب   ولففم تففسكرهم كففهل  ب لشففع ئر ال فف و ب إلتمفف ن بفف ر  تففسكر   و يمفف  تشففرعه ويسفف ه     والرسففول لففم
ففي هفها  اتبعفو  أبلمافم شفريع  هللا ففي قولفه وفعلفه   وال رجف ء ففي أن ياتفد  ال ف و إال إخا ولك فه التعبدتف  فحسفب  

التففي تشففير إليافف  هففه  الل تفف    التففورة كلففه     فاففها هففو ايففن هللا     ولففي  لاففها الففدين كففن صففورة أخففر  إال هففه 
ورسوله     ولو ك ن األكر في هها الفدين أكفر اعتقف ا وك فض   لكف ن  ب ر لكم تاتدون(بعد األكر ب إلتم ن واتبعو  لع
  ف.ك وا ب ر ورسوله(الك  ت  !) في قوله 

 
 
ِإِخ  ُكوَسفض  ط   ُأَكمف   َوَأْوَحْيَ ف  ِإَلفضاْدَ تَفْي َعْشفَرَة َأْسفبَ  َوَقطيْعَ ف ُهمُ  (159َقْوِ  ُكوَسض ُأكي   َيْافُدوَن ِبف ْلَحقِ  َوِيفِه َتْعفِدُلوَن   َوِكن

ْشفَرَيُامْ  ِكْ فهُ  اْسَتْسَق ُ  َقْوُكفُه َأِن اْضفِر  بِ َعَتف َك اْلَحَجفَر َف عَبَجَسفْا  َعَلفْيِاُم  َوَظليْلَ ف  اْدَ تَف  َعْشفَرَة َعْي ف   َقفْد َعِلفَم ُكف   ُأَعف و  كي
ْلَو  اْلَمَم َ  َوَأعَ ْلَ   َعَلْيِاُم اْلَمني وَ    (160َتْ ِلُموَن   َأعُ َسُامْ  ِكن َطيِ َب ِي َك  َرَ ْقَ  ُكْم َوَك  َظَلُموَع  َوَلفِكن َك ُعواْ  ُكُلواْ  السي

  عتي ن ب ي إسرائي  و ش رة إلض عبى الم ء كن الحجر 159الت سى  الدرو

ه ف  كف خا كف ن كفن  السفي ل يفهكرتمضي القت  في سي قا  بعد الرج   التفي أخفهي رجف الي ب في إسفرائي      وال  دم
كففن سفي ل القتفف  فففي سففور أخففر  أن هللا  ععففرف وابتا التففه   ولك فف  -عليفه السففال   -أكفرهم بعففد اعففواي كوسففض 

وقبف  أن تمضفي السفي ل ه ف  ففي حلقف  جديفدة   تقفرر حايقف  عفن  . كف ك ين أحي هم بعد الرج     فع اوا إلفض قفوكام
   ض لين تيوعوا جميع    لم قو  كوسض     أعام

  وكن قو  كوسض أك  يادون ب لحق ويه تعدلون(   )

كوسض     وكفن هف الء  بعد ك عوا علض عاد كوسض و وهيها ك عا ك ام ط ئ   تاد  ب لحق وتحيم ب لعدل كن هيها
بفين  لمف  تعرفوعفه ع اف  ففي التفوراة التفي ك عفا , واالستسفال  كن استقبلوا رس ل  ال بي األكي في آخر ال كف ن بف لقبول
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  [ وففي أولافم التفح بي الجلي  عبفدهللا بفن سفال  رضفي هللا ع فه   الفه  كف ن  ] أيفديام علفض كبعفث رسفول هللا
  اإلسال    شرائى  ك عه بم  ع دهم في التوراة عن ال بي األكي   وك  ع دهم كهل  كن شرائى تتدقا  ياوا يواجه

  رج   تقرير تل  الحايق  تمضي القت  في أحدادا  بعد ال ويعد

الحجفر   ف عبجسفا  بعتف ك وقطع  هم اد تي عشرة أسب ط   أكم   و وأوحي   إلض كوسض إخ استسق   قوكه أن اضفر )
الممف   وأع ل ف  علفيام المفن والسفلو    كلفوا كفن  علفيام ك فه اد تف  عشفرة عي ف     قفد علفم كف  أعف و كشفريام   وظلل ف 

  ام ت لمون(   ك عوا أع س ولكن طيب ي ك  ر ق  كم   وك  ظلموع 

عفن المطيئف  كمف  أكفرهم هللا    ك روا بعد أن ك روا فعبدوا العج    دم -رع ت  هللا ك   الا ت ل  كوسض وقوكه  إعا 
الرج ف    دفم اسفتج   هللا لفدع ء كوسفض فسحيف هم     تتجلفض  فسخهتام فت   عليام   ويعد أن طلبوا رىي  هللا جارة  

 ترجفى كف  جم عف  ك اف  إلفض -أ  جم عف  كبيفرة  -وعام ففي اد تفي عشفرة أكف  حسفب ففر  ت  فيمام هه  الرع ت  ففي

  :القبلي  وقد ك عوا كحت  ين بسعس بام علض الطريق  -وهو إسرائي   -كن ح داء جدهم تعقو   ح يد

  وقطع  هم اد تي عشرة أسب ط   أكم  (   )

  .   بعضام علض بعضفي تمتيص عين تشر  ك ا  ك  جم ع  وتعيي ا  لام   فال تعتد وتبدو

عي ف     قفد علفم كف   عشفرة وأوحي ف  إلفض كوسفض إخ استسفق   قوكفه أن اضفر  بعتف ك الحجفر   ف عبجسفا ك فه اد تف )
  أع و كشريام    (

 -العسفف  البففر   كففن وهففو عفو  -فففي ت ليفف  الممفف   لافم كففن شففم  هففه  التفحراء المحرقفف  و و عفف ال المففن  وتبفدو
  شرابام  ضم ن وتيسير  لام ضم ع   لطع كام بعد والسلو    وهو ط ئر السم عي و

  وظلل   عليام المم   وأع ل   عليام المن والسلو (   )

  :عتي عام في إب ح  ك  هه  الطيب ي لام   حيث لم تين قد حر  عليام بعد شيء بسبب وتبدو

  كلوا كن طيب ي ك  ر ق  كم(   )

كمف  يبفدو كفن ختف    واإلسفتق ك  كف  تف ال بعفد عتفي  علفض الافد  واضفح  ففي هفها كلفه و ولكفن هفه  الجبلف  والرع ت 
العيون لام كن التفمر بضفري  كفن عتف  كوسفض  ت جير هه  اآلت  التي تهكر ك  هه  ال عم وك  هه  الموارل كن

  وكن تيسير الطع   ال  خر كن المن والسلو   . الج ف    وكن ت لي  المم   لام في التحراء

  ك عوا أع سام ت لمون(   وك  ظلموع    ولكن )
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دا  عيْمِ فْر َلُكفمْ  ِشفْئُتمْ  ِقيَ  َلُاُم اْسُيُ وْا َهفِهِ  اْلَقْرَيفَ  َوُكُلفوْا ِكْ َاف  َحْيفثُ  َوِ خْ  َسفَ ِ يُد  َخِطيَئف ِتُكمْ  َوُقوُلفوْا ِحطيف   َواْاُخُلفوْا اْلَبف َ  ُسفجي

َل اليففِهيَن َظَلُمففواْ 161اْلُمْحِسفِ يَن   ففنَ  َقففْوال  َغْيففَر اليففِه  ِقيفَ  َلُاففْم َفَسْرَسففْلَ   َعَلففْيِاْم ِرْجفف ا   ْ ُامْ ِكفف ( َفَبففدي ففَم ِء ِبَمفف  َكفف ُعوْا  كِ  السي
فْبِا ِإخْ  اليِتفي ( وَاْسفَسْلُاْم َعفِن اْلَقْرَيف ِ 162َتْ ِلُمفوَن   َ  َسفْبِتِاْم ِحيتَف ُعُاْم َيفوْ  تَفْسِتيِامْ  َك َعفْا َح ِضفَرَة اْلَبْحفِر ِإْخ َتْعفُدوَن ِففي السي

ف    ( َوِ َخ َق َلفْا 163َكفَهِلَ  َعْبُلفوُهم ِبَمف  َكف ُعوا َتْ ُسفُقوَن   تَفْسِتيِامْ  ُشفريع   َوَيفْوَ  اَل َتْسفِبُتوَن الَ  فْ ُاْم ِلفَم َتِعُ فوَن َقْوكف   ل ُ  ُأكي كِ 
ُبُامْ  فُروْا ِبفِه َأعَجْيَ ف  اليفِهيَن  (164) َريِ ُكفْم َوَلَعليُافْم َيتيُقفونَ َشفِديدا  َقف ُلوْا َكْعفِهَرة  ِإَلفض  َعفَهاب    ُكْاِلُكُافْم َأْو ُكَعفهِ  ف  َعُسفوْا َكف  ُخكِ  َفَلمي

وءِ  َيْ َاْوَن َعنِ  ف  ُعُافوْا َعْ فُه ُقْلَ ف  (165) َتْ ُسفُقونَ  َوَأَخْهَع  اليِهيَن َظَلُموْا ِبَعَها   َبِئفي   ِبَمف  َكف ُعواْ  الس  ف  َعتَفْوْا َعفن كي  َلُافمْ  َفَلمي

َلَسفِريُى  َرييف َ  ِإَلفض َيفْوِ  اْلِاَي َكفِ  َكفن َتُسفوُكُاْم ُسفوَء اْلَعفَهاِ  ِإني  َعَلفْيِامْ  ( َوِ ْخ تَفَسخيَن َري فَ  َلَيْبَعفَثني 166ِقفَرَاة  َخ ِسفِئيَن   ُكوُعواْ 
ف ِلُحوَن َوِكفْ ُاْم ُاوَن َخِلف َ اأَلْرِو ُأكَ  ِففي ( َوَقطيْعَ ف ُهمْ 167اْلِعَق ِ  َوِ عيُه َلَمُ ور  ريِحيم    فْ ُاُم التي ِب ْلَحَسفَ  ِي  َوَيَلْوَعف ُهمْ  مف   كِ 
يِ َئ ِي َلَعليُاْم َيْرِجُعوَن   َوَيُقوُلفوَن َسفُيْمَ ُر  األْاَعفض ِكن َبْعِدِهْم َخْلا  َوِردُفوْا اْلِكتَف َ  َتْسُخفُهوَن َعفَرَو َهففَها َفَمَلاَ  (168َوالسي

ْثُلفهُ َلَ ف  َوِ ن َتفسْ  يثَف ُل اْلِكتَف ِ  َأن الي ِتُقوُلفواْ  َتْسُخفُهو ُ  ِتِاْم َعفَرو  كِ  ِ ِإالي اْلَحفقي َوَاَرُسفوْا َكف  ِ يفِه  َعَلفض َأَلفْم ُيْ َخفْه َعَلفْيِام كِ  ل 
اُر اآلِخفَرُة َخْيفر   فُيونَ 169َيتيُقفوَن َأَففاَل َتْعِقُلفوَن   لِ ليفِهينَ  َوالفدي فاَلَة ِإعيف  اَل ُعِضفيُى َأْجفَر  ِب ْلِكتَف  ِ  ( َواليفِهيَن ُتَمسي َوَأَقف ُكوْا التي

  (170) اْلُمْتِلِحينَ 

وكف  يبلمفون بافها  . . طريقفه السفي ل عمف خج كفن ظلمافم ألع سفام و ب لمعتفي  عفن أكفر هللا واإللتفواء عفن وسفيعرو
مين أجمعفين   وكف  يف قص كفن كلكفه ع ام وعن الع ل غ ي ف ر -سبح عه  -اإللتواء وتل  المعتي  أن ت لموا هللا 
وكف  ي يفد ففي كلكفه أن تجتمعفوا هفم والعف لمون علفض ط عتفه   إعمف  هفم  ; كعتفيته أن تجتمعفوا هفم والعف لمون علفض

  وي لموعا  ب لمعتي  واإللتواء   في الدعي  وفي اآلخرة سواء   أع سام ي خون 

  تبدي  ب ي إسرائي  ألواكر هللا 162 - 161الع شر  الدرو

  طول الطريق  علض فل   ر كي  تلقض ب و إسرائي  رع ت  هللا لام و وكي  س ري خطواتام الملتوي  اآلنو 

عم فر لكفم خطيئف تكم    , سفجدا   قيف  لام اسفي وا هفه  القريف  وكلفوا ك اف  حيفث شفئتم وقولوا حطف    وأاخلفوا البف   و خ
لافم   فسرسفل   علففيام رجف ا  كفن السففم ء بمف  كفف عوا  قيفف  الفه  سف  يد المحسف ين   فبففدل الفهين ظلمفوا كفف ام قفوال  غيفر

  ت لمون    

علفيام بيف  تلف  الف عم      أععفم ع   هللا ع ام بعد اتمف خهم العجف  و وع ف  عف ام بعفد الرج ف  علفض الجبف    ولقفد لقد
! هف  هفم  هف  هفم أوالء تعتفون األكفر   ويبفدلون القفول ! دفم هف  هفم أوالء تلتفو  بافم طبيعفتام عفن اسفتق ك  الطريفق

ألعفه الي يفد ففي كمف   القتف  شفيئ    -ال تعفين القفرآن اسفما   -أ  كدي   كبيفرة  - أوالء ي كرون بدخول قري  بعي ا 
ب باف  سفجدا    إعفالن  يفدخلوا لافم خيراتاف  جميعف     علفض أن تقولفوا اعف ء بعي فه وهفم يفدخلوعا  و وعلفض أن وتبف ا -

هللا ]   [ كيف  ففي عف   ال فت  سف جدا  علفض  رسفول وخلف  كمف  اخف  -للمضفو  ح ففي سف ع  ال تفر واالسفتعالء 
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هللا أن تم ر لام خطيئ تام وأن ي يد للمحسف ين ففي حسف  تام     ففإخا  تعدهم وفي كق ب  ط ع  األكر -ظار اابته 
ا ? تلبيف  لمف خ . صفيم  الفدع ء التفي أكفروا باف    ويبفدلون الايئف  التفي كل فوا أن يفدخلوا علياف    يبفدلون  فريفق كف ام

  لالعحراف اله  يلو  ع وسام عن االستق ك  

  فبدل الهين ظلموا ك ام قوال  غير اله  قي  لام(   )

وظللافم فياف  الممف   !    والسفلو   يرس  هللا عليام كن السم ء عفهاب       السفم ء التفي ت ف ل علفيام ك اف  المفن ع دئه
   

  مون(   فسرسل   عليام رج ا  كن السم ء بم  ك عوا ت ل)

  . ظلم   ألع سام بم  أص بام كن عها  هللا   -أ  ك رهم  -ك ن ظلم فريق ك ام  وهيها

فف لمرو هفو  . تعيي فه ت تف  القفرآن عفو  العفها  الفه  أصف بام ففي هفه  المفرة   ألن غفرو القتف  يفتم بفدون  وال
    ال ت لا ك ه العت ة  اله الع ال بي ن ع قب  المعتي  عن أكر هللا   وتحقيق ال هر   ووقو  الج اء

  قت  أصح   السبا 163الح ا  عشر  الدرو

ولكف ام تحتف لون علفض  جافرة أخر  تقى القو  في المعتي  والمطيئف      وهفم ففي هفه  المفرة ال تمف ل ون األكفر وكرة
يعفف  التففبر علففض االبففتالء تحتفف ج إلففض طب ألن ال تففو  لي لتففوا ك افف  ! ويففستيام االبففتالء فففال تتففبرون عليففه  

  :واألطم   كتم سي  في تمل  االرت    عن األهواء

يفو  سفبتام شفر ع   ويفو  ال  حيتف عام عن القري  التي ك عا ح ضفرة البحفر   إخ تعفدون ففي السفبا   إخ تفستيام واسسلام
هبام و خ ق لفا أكفف  كف ام لم تع فون قوكف   هللا كالكافم أو كعفف . تسفبتون ال تفستيام   كفهل  عبلفوهم بمف  كفف عوا ت سفقون 

السففوء    عفن كعفهرة إلفض رييفم   ولعلافم يتقفون   فلمف  عسفوا كفف  خكفروا بفه أعجي ف  الفهين ي افون :قف لوا عفهاب   شفديدا  ?
قل ف  لام كوعفوا قفراة خ سفئين   و خ  ع فه وأخفهع  الفهين ظلمفوا بعفها  بئفي  بمف  كف عوا ت سفقون   فلمف  عتفوا عمف  عافوا

  سوء العها    إن ري  لسريى العق   و عه لم ور رحيم     تسوكام تسخن ري  ليبعثن عليام إلض يو  الاي ك  كن

 
 
  (171َتتيُقوَن   َلَعليُكمْ  ِبِاْم ُخُهوْا َك  آَتْيَ  ُكم ِبُقوية  َواْخُكُروْا َك  ِ يهِ  َواِقى   َعَتْقَ   اْلَجَبَ  َفْوَقُاْم َكَسعيُه ُظلي   َوَظ  وْا َأعيهُ  َوِ خ

التفي ك عفا تواجفه  لفهراريام عن أسلو  الحي ت  عفن ك ضفي ب في إسفرائي    إلفض أسفلو  المواجاف السي ل ه    تعدل
و خ عتق ف  الجبف  ففوقام كسعفه ظلف (آت ي كدعيف  ) :تعف لض رسول هللا ]   [ في المدي       واآلتف ي كفن ه ف  إلفض قولفه
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ي هفها الموضفى   تكملف  للحفديث عمف  فياف  و وضفما إلفض هفه  السفورة المييف  فف اليافوا   ع لا في المدي   لمواجا 
  كن قت  ب ي إسرائي  كى عبيام كوسض     فيا  ورا

أسفالفام   وهفو يفواجاام  تف ريب هللا سبح عه رسوله ]   [ أن تسسل الياوا عن هه  الواقعف  المعلوكف  لافم ففي تسكر
علفض فريفق كف ام كفن المسفب ففي القفدتم   وكف  جفر   بعتفي عام باها الت ريب بوص ام أك  كتتفل  األجيف ل و ويفهكرهم

فيرففى  , كن كت ب  الهل عليام والمضب أبدا      اللام إال الهين يتبعون الرسفول ال بفي جميع    الدعي  و وك  جر  عليام
  ع ام إصرهم واألغالل التي ك عا عليام  

خاتاف  فقفد كف ن أبط لاف   الواقعف  يفهكر اسفم القريف  التفي ك عفا ح ضفرة البحفر و فافي كعروفف  للممف طبين ! فسكف  وال
إسفرائي  قفد طلبفوا أن تجعف  لافم يفو  راحف  يتمهوعفه  ب فو جم ع  كفن ب في إسفرائي  تسفي ون كدي ف  سف حلي      وكف ن

 بش ون المع     فجع  لام السبا     دم ك ن االبتالء ليفرييام هللا ويعلمافم كيف   يه عيدا  لل ب اة و وال تشتملون 

 . . واألطمف   األطمف   و وكيف  ي اضفون بعافواهم حفين تتفطد  بافه  الممريف يإرااتافم علفض الممريف ي و  تقفو  

الفه  ع شفوا  يفه طفويال  و وال بفد  الفهل وك ن خل  ضروري   لب ي إسرائي  الهين تململا شمتي تام وطب عام بسبب
كفن تحملفون  والثبف ي   فضفال  علفض أن هفها ضفرور  لكف  التفموا كفن تحريفر اإلرااة بعفد الفهل والعبواتف    لتعتف ا

فففي األرو     وقففد كفف ن اختبفف ر اإلرااة واالسففتعالء علففض اإلغففراء هففو أول  المالففف  اعففوة هللا و وي هلففون ألك عفف 
ال يبلفض ! دفم  وكلف  كن قبف  إلفض آا  وحفواء     فلفم تتفمدا لفه واسفتمع  إلغفراء الشفيط ن بشفجرة الملفد وجه اختب ر

بسك عف  االسفتمالف ففي األرو     إعمف   لاف  عف  قبف  أن تفسخن هللاظف  هفو االختبف ر الفه  ال بفد أن تجتف    كف  جم 
  تمتلا شي  االبتالء   وال تتمير فحوا  !

كف  تكفرر قبف  خلف  كفن  بسفبب لالبفتالء الفه  كتبفه هللا علفيام -ففي هفه  المفرة  -تتمد فريق كفن ب في إسفرائي   ولم
لام علض الس ح    قريبف  المسخفه   سفال  التفيد    تتراء  فسوقام واعحرافام     لقد جعلا الحيت ن في يو  السبا

السفبا التففي قطعوهفف  علففض أع سففام ! فففإخا كضففض السففبا   وجفف ءتام أتفف    حركفف  فت فوتام وت لففا كففن أيففديام بسففبب
  [ أن  ] هللا الحيتف ن قريبف  ظف هرة   كمف  كف عوا تجفدوعا  يفو  الحفر  !     وهفها كف  أكفر رسفول تجفدوا الحف    لفم
  ويهكرهم ك خا فعلوا وك خا القوا يهكرهم به و 

يفو  سفبتام شفر ع   ويفو  ال  حيت عام واسسلام عن القري  التي ك عا ح ضرة البحر   إخ تعدون في السبا   إخ تستيام)
  .(ت سقون  تسبتون ال تستيام   كهل  عبلوهم بم  ك عوا

فافي الم رقف   . . المفداورة داورهم هفه كي  وقفى لافم هفها   وكيف  جعلفا األسفم ك تحف ورهم هفه  المحف ورة   وتف فسك 
أن تجفر  كشفيئ  هللا بميفر كف  تسفموعه هفم  قفواعين  ي كفرون  التي تقى بإخن هللا ع دك  تش ء هللا     والهين ال تعلمفون 

لي  علض هها ال حو     إن هللا سبح عه هفو الفه  خلفق  -وفي الواقى  - اإلسالكي الطبيع    ! واألكر في التتور
حبيسف  هفه  القفواعين ال  تعفد وأواعه القواعين التي تسير عليا  بمشيئته الطليق    ولكفن هفه  المشفيئ  لفم , الكون  هها

كمف  ك عففا طليقف      وهفها كف  تم ف  ع فه الففهين ال  القففواعين تملف  أن تجفر  إال باف      لقفد ظلفا طليقف  بعففد هفه 
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 اقتضا دب ي هفه  القفواعين و فإعفه لفم تيفن كع فض هفهاورحمته ب ب ا  المم ليق قد  هللا تعلمون     و خا ك عا حيم 

األكفور كم ل ف   لافه   كفن هفه  المشفيئ  واعحب سفا  ااخف  هفه  القفواعين     فحيثمف  اقتضفا الحيمف  جريف ن أكفر تقيفد
تقفى إعمف    ياف هه  القواعين الث بت  في كف  كفرة تجري جري ن القواعين الث بت  جري المشيئ  طليق  باها األكر     دم إن

طريقاف  كف   ففي المرة   فاي ال تجر  جري ع   آلي   ال تدخ  لقدر هللا  يه     وهها كفى دب تاف  باه  بقدر كن هللا خ  
القففواعين الث بتفف  أو جريفف ن  جريفف ن سففواء كففن -لففم تشففس هللا أن تجففر  بميففر خلفف      وعلففض أسفف و أن كفف  كفف  تقففى 

والق عون الث با في جري عفه بافها القفدر     وال آليف  ففي  الم رق  و  إعم  تقى بقدر كن هللا خ     فإعه تست -غيره  
  ولقد بدأوا يدركون هها في ريى القرن األخير ! -كم  ت ن الهين ال تعلمون !  - واحدة ع    الكون في كرة

م تافي  ففإخا جم عف  كف ا . أت  ح ل   لقفد وقفى خلف  ألهف  القريف  التفي ك عفا ح ضفرة البحفر كفن ب في إسفرائي    علض
علففض  -رياففم وكيثفف قام    يحتفف لون الحيفف   كففى كطف كعام أكفف   هففها اإلغففراء   فتتافف و  عفف ائمام   وي سففون عاففدهم

الحيف  ع فدك  يلتفو  القلفب   وتقف  التقفو    ويتفب  التع كف  كفى  أكثفر للتيد في يو  السبا ! وك  -طريق  الياوا 
 ن القف عون ال تحرسفه عتوصفه   وال تحميفه حراسفه  الت لا كفن ظف هر ال تفو  !     إ ويراا كجرا ال تو   

وكف  كفن قف عون تميفن  . وتحميفه تحرسه القلو  التاي  التي تستقر تقو  هللا فياف  وخشفيته   فتحفرو هفي القف عون  إعم 
 -والحراسفف  ال  هريف  ! ولفن تسفتطيى الدولفف   الم اتفف  حم يتفه أن تحتف ل ال ف و عليفه ! كفف  كفن قف عون تحرسفه القففوة

علففض رأو كفف  فففرا ح رسفف   يالحقففه لت  يففه القفف عون وصففي عته و كفف  لففم تكففن  تضففى أن -كفف  كفف ن اإلرهفف   فيافف   ك ئ ف   
  ال  و   وكراقبتام له في السر والعلن     قلو  خشي  هللا في

والمفهاهب التفي  ال  ريف ي أج  خل  ت ش  األع م  واألوض   التي ال تقو  علض حراسف  القلفو  التايف    وت شف  كن
األجاف ة البشفري  التفي تايماف  الفدول لحراسف   تعجف  عا  البشر للبشر وال سلط ن فيا  كن هللا     وكن أج  خلف تض

  التي تت بى األكور كن سطوحا  ! والمراقب  القواعين وت  يهه    وتعج  المالحق 

علفيام التفيد  يفه     حفر  راا فريق كن سي ن القري  التي ك عا ح ضفرة البحفر تحتف لون علفض السفبا   الفه  وهيها
طفون عليفه يفو  السفبا و حتفض إخا جف ء األحفد سف رعوا  ففي   ورو  أعافم كف عوا تايمفون الحفواجي  علفض السفم  ويحو 

  غير كتيد ! -وراء الحواجي   -فقد ك ن في الم ء  , السبا إليه فجمعو  و وق لوا إعام لم تتط او  في

احتي لفه ! وي كفر عليفه  ك بف  ل علفض هللا !  يحفهر ال ريفق الع صفيفريق ك ام آخر ير  ك  ت علفون كفن االحتيف  وراا
  ك  ي اوله كن االحتي ل !

كفى هف الء العتف ة   وهفم  ت اولوعفه كضض فريق د لث تقول لآلكرين ب لمعروف ال  هين عفن الم كر كف  ف ئفدة كف  بي م 
  والعها  ? الاالك ال يرجعون عم  هم آخهون  يه ? وقد كتب هللا عليام

  خ ق لا أك  ك ام لم تع ون قوك   هللا كالكام أو كعهبام عهاب   شديدا  ?( و )
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الافالك أو العفها   علفيام تعفد ه ف ك جفدو  كفن الفوع  لافم   ولفم تعفد ه ف ك جفدو  لتحفهيرهم   بعفدك  كتفب هللا فلفم
  الشديد و بم  اقترفو  كن اعتا ك لحرك ي هللا  

    ق لوا كعهرة إلض رييم   ولعلام يتقون( )

هللا  إلضل بلمف , الحركف ي واجفب ح ع اتفه واجب األكفر بف لمعروف وال افي عفن الم كفر   والتمويف  كفن اعتاف ك فافو
  لع  ال ت  ي در في تل  القلو  الع صي  فيثير فيا  وجدان التقو    دم عهرع    ويعلم أن قد أاي   واجب    

هفي كجموعف   اإلسفالكي أكفم     ف ألكف  ففي التعريف  اعقسفم سفي ن الح ضفرة إلفض دفال  ففرل     أو دفال  وهيفها
كمف  هفي ففي الم افو  الجف هلي القفدتم أو  وليسفا ال  و التي تدين بعقيدة واحدة وتتور واحد وتفدين لايف اة واحفدة  

واحففد كففن األرو وتحيمافف  اولف  واحففدة ! فاففها ك اففو  ال تعرفففه  إقلففيم الحفديث   كجموعفف  ال فف و التففي تسففين ففي
  كتطلح ي الج هلي  القدتم  أو الحديث  ! كن عم  هياإلسال    إ

واالحتيف ل وق ف   المعتفي  اعقسم سي ن القري  الواحدة إلض دفال  أكم أكف  ع صفي  كحت لف    وأكف  تقفا ففي وجفه وقد
وتقففا كوقففا اإلعكفف ر السففلبي وال تدفعففه بعمفف   , وأهلففه إتج بيف  ب إلعكفف ر والتوجيففه وال تففيح    وأكفف  تففد  الم كففر

  والحرك    تجع  ال رل الثال  أكم   دالد   ! التتور طرائق كتعداة كن يي     وهإتج ب

عفهر    ففإخا الفهين  وتحققفا لفم تجفد ال تف    ولفم ت  فى الع ف    وسفدر السف ارون ففي غفيام   حقفا كلمف  هللا   فلمف 
ديد الفه  سفيستي بي عفه   فسكف  تح  با  العها  الشف الع صي  ك عوا ي اون عن السوء في عجوة كن السوء   و خا األك 

 إخ -و ن ك عا لفم ت خفه ب لعفها   -فقد سيا ال ص ع ا      ريم  تاوي   لشسعا   - الث لث  أواألك  -ال رق  الث لث  

  و ن لم تستحق العها   اإلهم ل أعا  قعدي عن اإلعك ر اإلتج بي   ووق ا ع د حدوا اإلعك ر السلبي   ف ستحقا

بمف  كف عوا ت سفقون   فلمف   بئفي  به أعجي   الفهين ي افون عفن السفوء   وأخفهع  الفهين ظلمفوا بعفها  عسوا ك  خكروا فلم 
  عتوا عم  عاوا ع ه قل   لام كوعوا قراة خ سئين    

التففي  -المعتففي   فففي الففه  حفف  ب لعتفف ة المحتفف لين   جفف اء إكعفف عام -أ  الشففديد  -كفف ن العففها  البئففي   لقففد
هفو الم لفب ففي التعبيفر القرآعفي عفن الك فر  كمف  اله  تعبر ع ه بف ل لم كفرة وي ل سفق كفرة تعتبره  ال ص هي الك ر  

المتطل  ال قافي المتفسخر عفن هفه  األل ف ظ إخ أن كفدلولا  القرآعفي  عن والشرك ب ل لم وال سق و وهو تعبير تمتلا
 التفورة بئي  هفو المسفب عفنك ن خل  العها  ال -جع  تشيى في التعبير ال قاي المتسخر  اله  لي  هو المدلول

وهفو اإلرااة التفي  -خت ئتفا   أخفص اآلاكي  إلض التورة القرات  ! لقد ت   لوا هم عن آاكيتام   حين ت   لوا عفن
تملفوا عففن ختف ئص  اإلعسف ن    فقيفف  لافم أن تيوعففوا  حففين واعتكسفوا إلفض عفف لم  الحيفوان  -تسفيطر علفض الرغبفف  

  ! الاوانو  حيث أرااوا ألع سام كن االعتك و
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تمفرج عفن  كمسفوخ كي  ص روا قراة ? وكي  حد  لام بعد أن صف روا قفراة ? هف  اعقرضفوا كمف  ي قفرو كف  أك 
رواتفف ي الت سففير       فاففها كلففه  فيافف  ج سففه ? أ  ت  سففلوا وهففم قففراة ?       إلففض آخففر هففه  المسفف ئ  التففي تتعففدا

]   [ شفيء     ففال ح جف  ب ف  عحفن إلفض المفوو هللا  رسفول كسفيوي ع فه ففي القفرآن الكفريم و ولفي  وراء  عفن
   يه  

  كلم   كن    . . والتميير جري كلم  هللا التي تجر  با  الملق والتكوين ابتداء و كم  تجر  با  التحوير لقد

  قل   لام كوعوا قراة خ سئين(   )

  ! سبح عه ءقراة كاي ين   كم  جر  القول اله  ال راا له و وال تعج  ق ئله عن شي فك عوا

اعتافض إليفه أكفرهم بعفد فتفرة  بمف  -إال الفهين ي ك فون بف ل بي األكفي ويتبعوعفه  -ك عا اللع ف  األبدتف  علفض الجميفى  دم
  اله  ال راا له وال كعقب عليه  ب لحيم كن المعتي  التي ال ت تاي و وصدري المشيئ  اإللاي 

العقفف     و عففه لم ففور  لسففريى ام سففوء العففها    إن ريفف و خ تففسخن ريفف  ليبعففثن علففيام إلففض يففو  الاي كفف  كففن تسففوك)
  رحيم(   

تسفوكام سفوء العفها     كفن إخن األبد اله  تحقفق ك فه صفدور  و  بعفث هللا علفض اليافوا ففي فتفراي كفن ال كف ن فاو
كففن تسففوكام سففوء العففها    وكلمفف  اعتعشففوا  وأخففر   والفه  سففي   ع فففها  فففي عموكففه   فيبعففث هللا علففيام بففين آوعفف 

الضفري  كمفن تسفلطام هللا كفن  بف ا  علفض هفه  ال ئف  الب غيف  ال كفدة    جف ءتام واعت شفوا وطمفوا ففي األرو ويمفوا  
اعحفراف  إلفض التي ال تمرج كن كعتي  إال لتقى في كعتفي  و وال تثفو  كفن اعحفراف حتفض تجف   , الع صي  ال  كث 
     

ع رضف  كفن فتفراي التف ريب  فتفرة ع ي واستط لا ! و ن هفي إال يبدو أحي ع   أن اللع   قد توق ا   وأن ياوا قد ولقد
الت لي    وك  بعده  إلض يفو  الاي كف    لقفد تفسخن هللا بافها  الجول      وال يدر  إال هللا كن خا اله  سيسل  عليام في

ففي  سفبح عه صف   هللاكعابف   علفض هفها األكفر بتقريفر  -كمف  أخبفر هللا عبيفه ففي قرآعفه  -الاي ك   يو  األكر الدائم إلض
  العها  والرحم  

  إن ري  لسريى العق     و عه لم ور رحيم(   )

وهفو  -البحفر  ح ضفرة كمف  أخفه القريف  التفي ك عفا -بسفرع  عق بفه تسخفه الفهين حقفا علفيام كلمتفه ب لعفها   فافو
  تجدوعفه كيتويف   ع فدهم الرسفول ال بفي الفه يتبعفون  بمم رته ورحمته تقب  التوي  كمن يثو  كن ب ي إسرائي    كمفن

عفن عقمف  وال إح ف    إعمف  هفو الجف اء العف ال لمفن تسفتحقوعه    -سفبح عه  - عهابفه   ففي التفوراة واإلعجيف      فلفي 
  والرحم      المم رة ووراء 
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  التمرا والمم ل   في األجي ل اإلسرائيلي  الالحق  170 - 168الث عي عشر  الدرو

ففي ب في إسفرائي  إلفض  الت ليف  واي الت ريب   كن بعد كوسض وخل  ئه   كى األجيف لتمضي خطواي القت  كى خط دم
  :المدي   الجي  اله  ك ن يواجه الرسول ]   [ والجم ع  المسلم  في

لعلافم يرجعفون  والسفيئ ي في األرو أكم       ك ام الت لحون وكف ام اون خلف      ويلوعف هم ب لحسف  ي وقطع  هم
سفيم ر ل ف    و ن تفستام عفرو كثلفه :ويقولفون  ا وردوا الكتف     تسخفهون عفرو هفها األاعفض  فملا كن بعدهم خل

علفض هللا إال الحفق   وارسفوا كف   يفه   والفدار اآلخفرة خيفر للفهين  تقولفوا تسخفهو    ألفم ي خفه علفيام كيثف ل الكتف   أال
  أجر المتلحين     والهين تمسيون ب لكت   وأق كوا التالة   إع  ال عضيى ! تعقلون  يتقون أفال

خلف  حفين ت فرل  . . كوسفض بايف  اآلتف ي المدعيف  الفواراة ففي هفها السفي ل تكملف  لقتف  ب في إسفرائي  كفن بعفد وهفه 
والمسف ل    فكف ن كف ام التف لحون  المشف ر  اليافوا ففي األرو و جم عف ي كمتل ف  المفهاهب والتتفوراي   كمتل ف 

تفواليام بف البتالءاي   تف رة ب ل عمف ء وتف رة ب لبسسف ء لعلافم  اإللايف  وك ن ك ام كن هفم اون التفالا   وظلفا الع  تف 
  ويثويون إلض رشدهم   ويستايمون علض طريقام  , يرجعون إلض ريام

  ويلوع هم ب لحس  ي والسيئ ي لعلام يرجعون(   )

  ا  إلض االغترار والبوار    الم   ال سي ن ب البتالء رحم  كن هللا ب ل ب ا   وتهكير اائم لام   ووق ت  كن والمت بع 

تفستام عفرو كثلفه  و ن فملفا كفن بعفدهم خلفا وردفوا الكتف   تسخفهون عفرو هفها األاعفض   ويقولون سفيم ر ل ف   )
  تسخهو (   

ولكف ام لفم يتكي فوا بفه  . هها الملا اله  جف ء بعفد خلف  السفلا كفن قفو  كوسفض أعام وردفوا الكتف   وارسفو    وص  
دق فف  تفدرو وعلفم تح ف      وكلمف  رأوا عرضف    إلفض وال سفلوكام     شفسن العقيفدة حفين تتحفولولفم تتفسدر بفه قلفويام 

دم تسولوا وقف لوا   سفيم ر ل ف (    وهيفها كلمف  عفرو لافم كفن أعفراو الفدعي   , عليه كن أعراو الحي ة الدعي  تا فتوا
  عليه كن جديد ! تا فتوا جديد

  س ال است ك ر  ويسسل

  ث ل الكت   أال تقولوا علض هللا إال الحق ? وارسوا ك   يه ?  ي خه عليام كي ألم

عفن هللا إال بف لحق      تمبفروا ي خفه علفيام كيثف ل هللا ففي الكتف   أال يتفسولوا وال تحتف لوا علفض ال تفو    وأال ألفم
تقول علففض هللا الففدعي  ? ويبففررون ألع سففام هففها بفف ل الحيفف ة فمفف  بفف لام تقولففون   سففيم ر ل  (ويتافف فتون علففض أعففراو

 أن هللا إعمف  تم فر لمفن يتويفون حقف   و ويقلعفون عفن المعتفي  فعفال  و ولفي  هفها تعلمفون  وتسكيفد غ راعفه لافم   وهفم

كف   يفه ! بلفض !  وعرففوا فافم تعفواون كلمف  رأوا عرضف   كفن أعفراو الحيف ة الفدعي  ! وهفم ارسفوا هفها الكتف   , حف لام
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وقلففويام ع فه بعيففد   إعمف  يدرسففوعه ليتففسولوا  للففدين و    وكففم كفن اارسففينولكفن الدراسفف  ال تجفد  كفف لم تمف ل  القلفف
ويجفدوا الممف رج لل تف و  الممرضف  التفي ت فيلام عفرو الحيف ة الفدعي       , كواضفعه ويحتف لوا   ويحرففوا الكلفم عفن

  الدين إال الهين يدرسوعه اراس  و وال تسخهوعه عقيدة يتقون هللا وال يرهبوعه ?! آف  وه 

  لدار اآلخرة خير للهين يتقون   أفال تعقلون ?( وا)

وهفو وحفد  الفه  تعتفم كفن  , الك ف  إعا  الدار اآلخرة ! إن و عا  في قلو  الهين يتقون هو وحد  اله  يرج  ! ععم
هففي التففي ال تتففل  قلففب وال تتففل  حيفف ة إال بافف  و وال  إعافف  فت فف  العففرو األاعففض القريففب فففي هففه  الففدعي      ععففم

بمالح تاف      و ال فمف  الفه  تعفدل ففي الف    البشفري  الرغبف  الملحف  ففي حيف  ة  إال ع ف  وال تسفتايم حيف ة تسفتايم
 الفه  يلفوا لاف  كفن أعفراو هفه  األرو ? وكف  الفه  تحج هف  عفن الطمفى ويي اف  عفن البمفي ? وكف  عفرو كف 

الحيف ة الفدعي  علفض  صفرا    ففييافد ء فياف  ميف ج الرغ ئفب وسفع ر الشفاواي وج فون المطف كى ? وكف  الفه  تطمئ اف
المعرك  بين الحق والب طف    ويفين الميفر والشفر  في ال تيب اله  ال تضيى ب واي الحي ة الدعي  ? وك  اله  يثبتا 

  والشر يتبج  والب ط  تطمض ? ? وت س    وأعراو األرو ت ر كن بين يديا 

الكبفر  و إال اليقفين  المعركف  لمضم الا ئ  وففي هفه شيء يثبا علض المير واألحدا  وتقلب ي األحوال في هها ا ال
ويثبتففون علففض الحففق والميففر فففي وجففه ال عفف     , ويترفعففون  فففي اآلخففرة   وأعافف  خيففر للففهين يتقففون   ويع ففون  

  ال يتل تون     كطمئ ين وادقين   ك ء قلويام اليقين     الطريق واألع صير وال تن   ويمضون في

قلوي ف  وكفن عقيفدت   وكفن  كفن كفن الميفب الفه  يريفد اعف ة  االشفتراكي  العلميف    أن يلمفو الفدار اآلخفرة غيفب  وهفه 
  العلمي       ":تسموعه حي ت   و ويحلوا كحله تتورا  ك فرا  ج هال  كطموس   

  الفه  ال تيبحفه إالي خلف المج فون  أجف  هفه  المح ولف  الب ئسف  ت سفد الحيف ة   وت سفد ال  فوو و وي طلفق السفع ر وكفن
وي تشفر ااء اإلهمفف ل وقلف  المبف الة والمي عف  ففي كفف   . والط يفف ن اليقفين     ي طلفق سفع ر الرشفوة وال سف ا والطمففى

  كج ل    

عشفر   جا لف  يرجفى  الت سفى العلميف    التفي ت ف قض  الميبيف    جا لف  كفن جاف الي القفرن الثف كن عشفر والقفرن " إن
إال الجا ل ! جا ل  ت  قض فطفرة  اإلعسف ن  وكفن دفم  العشرين   في القرن ع ا   العلم البشر   خاته   وال يبقض يرااه

 تسفلب الفه  يافدا البشفري  ب لفدك ر ! ولك فه الممطف  التفايوعي الرهيفب الفه  يريفد أن اإلفسف ا ت سد  الحي ة   خلف 

  الببمف واي والفه  تفراا ! البشفري  كلاف  قفوا  حي تاف  وصفالحا    ليسفا  تطويعاف  لملف  صفايون ففي عا تف  المطف ف
أعح ء األرو تمضي عفن علفم ففي ت  يفه الممطف   في ه   وه  ك   بي م  األوض   التي أق كتا  التايوعي  وك لتا 

  الرهيب ه   وه  ك !

القرآعفي الممف طبين  السفي ل تحيف  ,  ةقضفي  اآلخفرة   وقضفي  التقفو  قضفيت ن أس سفيت ن ففي العقيفدة وففي الحيف وألن
  إلض العق   . . هها األاعض     عرو الحي ة الدعي  الهين يتا فتون علض عرو
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  والدار اآلخرة خير للهين يتقون     أفال تعقلون ?(   )

العلفم هوالفه  تقضفي      تسفمض ك ن العق  هو اله  تحيم ال الاو      ولو كف ن العلفم الحفق ال الجا لف  التفي ولو
   ااا  للدين والدعي  جميع    التقو   الك عا الدار اآلخرة خيرا  كن عرو هها األاعض   ولك ع

  والهين تمسيون ب لكت   وأق كوا التالة   إع  ال عضيى أجر المتلحين( )

الففه  ارسففو    وال  ب لكتفف   تعففريض ب لففهين أخففه علففيام كيثفف ل الكتفف   وارسففوا ك  يففه و دففم هففم ال يتمسففيون  وهففو
كفن وراء  -وحيف تام     غيفر أن اآلتف  تبقفض  سفلوكام تعملفون بفه   وال تحيموعفه ففي تتفوراتام وحركف تام و وال ففي

  ك كال    لك  جي  ولك  ح ل    كدلولا  كطلق    تعطي -خل  التعريض 

الكتف   بقفوة وجفد  علفض التفيم  الل  ي   تمسفيون(    تتفور كفدلوال  تيف ا تحف  ويفر      إعاف  صفورة الافبض إن
ففي غيفر تع فا وال ت طفى وال ت كفا     ف لجفد  .  بفه وكف   يفه  وصراك      التورة التفي تحفب هللا أن ي خفه باف  كت

شفيء آخفر     إن الجفد والقفوة والتفراك  ال ت ف في اليسفر ولك اف   والت كفا والقفوة والتفراك  شفيء والتع فا والت طفى
ن تيففون أ ت ف في ت فف في سفع  األفففق ولك افف  ت فف في االسفتات ر ! وال ت فف في كراعفف ة الواقفى ولك افف  وال ت ف في التميففى !

  هللا ! بشريع   الواقى  هو الحيم في شريع  هللا ! فاو اله  تجب أن ت   كحيوك   

المف ا  الريف عي لتفالا  طرفف  همف  -أ  شفع ئر ال بف اة  -ب لكت   في جد وقوة وصراك  و و ق ك  التالة  والتمس 
ال  كعي ف     إخ تع في تحيفيم هفها الكتف   تع في كفدلو  الشفع ئر الحي ة     والتمسف  ب لكتف   ففي هفه  ال بف رة كقروعف   إلفض

كفى إق كف  شفع ئر ال بف اة إلصفالا قلفو  ال ف و   فامف  طرفف ن للمف ا  الفه   , الحيف ة في حي ة ال  و إلصالا هه 
  الحي ة وال  وو   وال تتل  بسوا      واإلش رة إلض اإلصالا في اآلت   به تتل 

  إع  ال عضيى أجر المتلحين(   )

 بف اة همف  أااة اإلصفالا  الشفع ئر   الحايقف      حايقف  أن االستمسف ك الجف ا ب لكتف   عمفال    و ق كف إلفض هفه تشير
  اله  ال تضيى هللا أجر  علض المتلحين  

وتحييمفه ففي حيف ة  ب لكتف   ت سفد الحيف ة كلاف  إال بتفرك طرففي هفها المف ا  الريف عي     تفرك االستمسف ك الجف ا وكف 
علفض ال تفو    ك لفه  كف ن تتف عه أهف   احتيف ل لتفي تتفل  القلفو  فتطبفق الشفرائى اون ال ف و و وتفرك ال بف اة ا

  القلو  عن ال ب اة فت تر عن تقو  هللا     ت تر الكت   و وك له  تت عه أه  ك  كت     حين

لقلفو  وكفن دفم تتفوافض ا . ك ا  كتك كف    تافيم الحيفم علفض أسف و الكتف   و ويافيم القلفب علفض أسف و ال بف اة   إعه
  كى الكت   و فتتل  القلو    وتتل  الحي ة  

  وحق عليام العها  ! الشقوة ك ا  هللا   ال تعدل ع ه وال تستبدل به ك اج   آخر   إال الهين كتبا عليام إعه
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  اش رة الض رفى الجب  فول ب ي إسرائي  171عشر  الث لث

  :الميث ل قد أخه علض ب ي إسرائي  خت   حلق ي القت  في هه  السورة يهكر كي  ك ن هللا وفي

  ك   يه لعلكم تتقون(  واخكروا و خ عتق   الجب  فوقام كسعه ظل    وظ وا أعه واقى بام   خهوا ك  آتي  كم بقوة  )

ظل    وظ فوا أعفه واقفى بافم  كسعه كيث ل ال ي سض     فقد أخه في ظرف الي سض ! أخه وقد عتق هللا الجب  فوقام إعه
ففي ظف  خ رقف  ه ئلف  ك عفا جفديرة بفسن تعتفمام بعفد  ففسعطو  عوا كتق عسفين يوكاف  عفن إعطف ء الميثف ل و! ولقفد كف 

ظ  تلف  الم رقف  القويف  أن تسخفهوا كيثف قام بقفوة وجدتف    وأن تستمسفيوا بفه ففي  في خل  كن االعتك و   ولقد أكروا
لمف   يفه   لعف  قلفويام  خاكفرين الوديفق   وأن ت لفوا وأال يتم خلوا وال يتا وعوا وال يتراجعفوا ففي كيثف قام , وصراك  شدة

  تمشى وتتقي   وت   كوصول  ب ر ال ت س   !

غضففب هللا  اسففتحقا إسففرائي  هففي إسففرائي  ! عقضففا الميثفف ل   وعسففيا هللا   ولجففا فففي المعتففي    حتففض ولكففن
فف ء علياف  كفن عط تف     فلفم تشفير وأ ,  ك عاف  ولع تفه   وحفق علياف  القفول   بعفدك  اخت رهف  هللا علفض العف لمين ففي

  وك  ري  ب ال  للعبيد     . . الميث ل ال عم    ولم تر  العاد   ولم تهكر

 الوحفدة كقدكف  الشفرك شفبا ي الموضو  تقرير حق ئق إعتق اتف  حفول الوحداعيف  وت  يفد 198 - 172الع شرة  الوحدة

اار قتفص السفورة كلفه حفول هفه  القضفي    كتمفها  التوحيفد والشفرك     بعفدك   قضفي  الفدرو كلفه يفدور حفول هفها
التففهكير  بعففد كففن الرسفف  جميعفف   بحايقفف  التوحيففد   والتحففهير كففن ع قبفف  الشففرك و دففم تحقففق ال ففهر التففهكير صففورة

  والتحهير  

 اويف  ال طفرة التفي  كفن ففي هفها الفدرو تعفرو قضفي  التوحيفد كفن  اويف  جديفدة   و اويف  عميقف      تعفرو فف آلن
وخاي تكفوي ام و وهفم بعفد ففي عف لم الفهر !      ,  عليا  البشفر و وأخفه باف  علفيام الميثف ل ففي خاي أع سفامفطر هللا

الكي ن البشفر    فطفرة أواعاف  المف لق ففي هفه  الكي وعف  وشفادي باف  علفض  في إن األعتراف بريويي  هللا وحد  فطرة
لمفن  وتحفهير هفه  الحايقف    أكف  الرسف الي فتفهكيرخاتفه   وحيفم كف  تستشفعر  ففي أعم قاف  كفن  وجواهف  ع سفا  بحيفم

كيثفف ل كعقففوا بففين فطففرة البشففر  التوحيففد ي حرفففون عففن فطففرتام األولففض و  يحتفف جون إلففض التففهكير والتحففهير     إن
حتفض لفو لفم يبعفث إلفيام ب لرسف  يفهكروعام  -عقفض الميثف ل  ففي وخ لق البشر ك ه كي وعتام األولفض   ففال حجف  لافم

اقتضفا أال تيلافم إلفض فطفرتام هفه  فقفد ت حفرف و وأال تيلافم كفهل  إلفض عقفولام  وحده  ولكن رحمته -ويحهروعام 
  بعد الرس  ! حج  لام فقد تض  و وأن يبعث إليام رسال كبشرين وك هرين لئال تيون لل  و علض هللا أعط ه  التي

شفتض حفول هفه  القضفي   خطوطف  السي لهه  ال اوي    التي تعرو ك ا  قضي  التوحيد في هها الدرو   يتمه  وكن
  الكبر   
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األرجف  أعاف  عمفوخج  ولكفن خ  قتتي عن ح ل  ترا بعض الروات ي بسعا  وقعا في ت ريب ب في إسفرائي      ك ا 
والتف ريب   كلمف  أوتفي بعفض ال ف و عتفيب    ال  فوو غير كقيد ب ك ن وال كي ن   إعمف  هفو تتفوير لح لف  كيفرورة ففي

والاد    فإخا هو ي سلب كم  أوتفي كفن العلفم   ففال ي ت فى بفه شفيئ     ويسفير  الحق ق   أن تقوا  إلضكن العلم ك ن خلي
لفم تم لطفه بش شف   الفه  الضالل  كمن لم ي توا كن العلم شيئ     ب  تتير أعكد وأض  وأشقض بافها العلفم طريق في

  ! الطريق اإلتم ن   اله  تحول هها العلم إلض كشي ة ه ات  في ظال 

كمثلفف  فففي  . خفف  قتتففي آخففر عففن ح لفف  تتففويري  لمطففواي اعحففراف ال طففرة كففن التوحيففد إلففض الشففرك   وك افف 
هللا ريامف    ويقطعف ن ر  العافوا  إلفض  وجفين كفن البشفر   يرجفوان الميفر ففي الج فين القف ا  لامف  ? وتتجفه فطرتامف 

بعفد أن تسفتجيب هللا لامف    ففإخا همف  تجعفالن ر   دم ت يفا قلويامف  . لئن آت هم  خل   ص لح  لييوعن كن الش كرين  
  ! آت هم  شرك ء  يم 

الضفالل الفه  يافب   إلفض خف  تتفوير  لتعطف  أجاف ة االسفتاب ل ال طريف  ففي الكي وعف  البشفري    حتفض ت تافي وك ا 
 قافون بافف    فتكفون لافم قلففو  ال ت . . واسفتحق ل ب لبشفر عفن كرتبفف  األععف     ويجعلاففم وقفواا  لجاف م عففن جفدارة

آخان ال تسفمعون باف      وييفون وراء خلف  الضفالل الفه  ال رجعف   لافم وتكون لام أعين ال يبترون باف    وتكفون 
  ك ه وال ك.  !

  لسفم وايإلفض كلكوت وتوجيااف  خف  إتحف ئي الستج شف  هفه  األجاف ة المعطلف    و تق ظاف  للتفدبر والت كفر   وك اف 

المميب اله  تيمن وراء  الموي   واعوتا  إلفض ال  فر ففي حف ل  ب ألج  لمسا واألرو وك  خلق هللا كن شيء   و 
  يدعو إلض الاد    فيركيه الض لون ب لج ون ! اله  هها الرسول الكريم

وي تافي  ! الحيف ة خ  جدلي حول آلاتام المفدع ة   وهفي كجفراة كفن ختف ئص األلوميف    بف  كفن ختف ئص وك ا 
وك  رقتفه لافم ولمعبفوااتام و بف اتام  ك  صلته إلض تحديام وتحد  آلاتام   و عالنهها كله بتوجيه الرسول ]   [ 
  اله  ع ل الكت   وهو يتولض الت لحين(   ) :غير    وااللتج ء إلض الولي اله  ال ولي

علفيام ففي ظف  الجبف   هللا ك عفا عا تف  الفدرو السف بق ففي قتف  ب في إسفرائي  هفي كشفاد الميثف ل الفه  أخفه  ولقفد
الفه  أخفه  هللا علفض فطفرة البشفر   ففي كشفاد ال  األكبفر رفو    فافها الفدرو الجديفد يت بعفه فيبفدأ بقضفي  الميثف لالم

  المرفو  ! الجب  يداعيه في الجالل والروع  كشاد

  عاد هللا علض المملوقين قب  إتج اهم 172األول  الدرو

قف لوا بلض شفادع  ! أن  ? علفض أع سام ألسفا بفرييمخريتام   وأشفادهم  -كن ظاورهم  -و خ أخه ري  كن ب ي آا  )
آب ىعف  كفن قبف    وك ف  خريف  كفن بعفدهم   أفتالك ف   أشفرك تقولوا يو  الاي ك  إع  ك   عفن هفها غف فلين   أو تقولوا إعمف 

  اآلت ي ولعلام يرجعون(    ع ت  بم  فع  المبطلون ?     وكهل 
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و عفه لمشفاد  -الم لبف   القفرآن علفض طريقف  -قرآعفي ففي صفورة كشفاد قضفي  ال طفرة والعقيفدة تعرضفا  السفي ل ال إعاف 
ففي ظافور ب في آا  قبف  أن ت افر إلفض العف لم  المسفتك   فريد     كشفاد الهريف  المي وعف  ففي عف لم الميفب السفحيق  

و  ب لريوييفف  -سفبح عه  - يسفسلا    ألسفا بفرييم ?(    فتعتفرف لفه  , المريفي المشفاوا   ت خفه ففي قبضف  المف لق
قبضف   ففي ب لوحداعيف  و وهفي ك ثفورة ك لفهر و كجموعف  -سفبح عه  -ب لعبواتف  و وتشفاد لفه  - سفبح عه -وتقفر لفه 

  الم لق الع يم !

عجيفب فريفد حفين يفتمال   لمشفاد كشاد كوعي رائى ب هر   ال تعرف اللم  له ع يرا  في تتفوراتا  المفسدورة ! و عفه إعه
ال تحتفض   وهفي تجمفى وتافبض   وهفي تم طفب  التفي يتتفور تلف  المالتف الميف ل البشفر  جافد ط قتفه ! وحي مف  

وهففي تسففتجيب  -التففي أواعافف  إت هف  المفف لق المبففد   المسفتك   بمفف  ركففب فياف  كففن المتفف ئص -خطف   العقففالء 
  وتشاد و وي خه عليا  الميث ل في األصال  ! وتقر استج ب  العقالء   فتعترف

وهفو يتمثف  الفهر السف ب     .  قفه وهفو يتملفض هفها المشفاد الرائفى البف هر ال ريفدالكيف ن البشفر  ليفرتعف كفن أعم و ن
كف ئن إعسف عي كيتمف  التف  ي ي ت فر اإلخن لفه  خلي  وفي ك  خلي  حي ة   وفي ك  خلي  استعداا ك كن   وفي ك 

لميثف ل   قبف  أن في ضمير الوجوا المجاول   ويقطى علفض ع سفه العافد وا له ب ل م ء وال اور في التورة المي وع 
  المعلو  ! الوجوا يبر  إلض حي 

العميقفف  المسففتك   فففي  الا ئلفف  عففرو القففرآن الكففريم هففها المشفاد الرائففى البفف هر العجيففب ال ريففد   لتلف  الحايقفف  لقفد
هها المشفاد قبف  قرابف  أريعف  عشفر قرعف   كفن ال كف ن    القرآن أعم ل ال طرة اإلعس عي  وفي أعم ل الوجوا     عرو

 ال شسة اإلعس عي  وحق ئقا  إال األوه   ! دم ياتفد  البشفر بعفد هفه  القفرون إلفض طبيع  يث لم تين إعس ن تعلم عنح

التففي تح ف  سففج   الورادفف  كفن هفه  الحقفف ئق وتلف  الطبيعفف    ففإخا  العلففم  تقفرر أن ال  سففالي   وهفي خالتف  طفرف
 أن هه  ال  سالي . . صال األ  اإلعس ن  وتكمن فيا  خت ئص األفراا وهم بعد خالت  في

 
 
ييفَتُامْ  َوِ خْ  َتُقوُلفوْا َيفْوَ   َأن َعَلفض َأعُ ِسفِاْم َأَلْسفَا ِبفَريِ ُكْم َقف ُلوْا َبَلفض َشفِاْدَع  َوَأْشفَاَدُهمْ  َأَخفَه َري فَ  ِكفن َبِ في آَاَ  ِكفن ُظُافوِرِهْم ُخرِ 

  (172اْلِاَي َكِ  ِإعي  ُك ي  َعْن َهَها َغ ِفِليَن  

حجماف  علفض سف تيمتر  ي يفد تح ف  سفج  دالدف  آالف كليفون كفن البشفر   وتكمفن فياف  خت ئتفام كلاف    ال تفيال
لل ف و يوكفهاك التامفوا ق ئلاف  بف لج ون  قيلفا كيعفب   أو كف  تسف و  كف ء قمفى كفن أقمف   المي طف  !     كلمف  لفو

  تض يتبين لام أعه الحق(   في اآلف ل وفي أع سام ح آت ت   والمب ل ! وصدل هللا الع يم   س ريام

هفو خ لقاف   عسفم  عفن ابفن  بف و قف ل   كسف  ريف  ظافر آا    فمرجفا كف  -بإسف  ا   -ابفن جريفر وغيفر   أخفرج
قفف لوا بلض(      ورو  كرفوعفف    ? بففرييم إلففض يففو  الاي كفف        فسخففه كففواديقام   وأشففادهم علففض أع سففام   ألسففا

  أكثر وأدبا     الموقوف ر إنوكوقوف   علض ابن  ب و   وق ل ابن كثي
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أع سفام ? وكيف   علفض كيف  كف ن هفها المشفاد ? وكيف  أخفه هللا كفن ب في آا  كفن ظافورهم خريفتام وأشفادهم فسكف 
غيففب  -سفبح عه  -أن كيفيفف ي فعف  هللا :عليفه خف طبام   ألسفا برييم(وكيف  أجفف بوا   بلفض شفادع (?     فف لجوا 

أفع ل هللا ك  اا  أعفه ال تملف  أن يفدرك خاي هللا   إخ أن تتفور  كيفي ي درككهاته   وال تمل  اإلاراك البشر  أن ي
دفم اسفتو  ) تتور الم مي    وك  فع  ي سب ح سبح عه كث  اله  تحييفه قولفه هفها كقولفه تعف لض  عن الكيفي  فر 

والسفففم واي ويثبففا(      تشففف ء إلففض السففم ء وهفففي اخفف ن      (     دففم اسفففتو  علففض العففر (     تمحفففو هللا كفف 
كن عجفو  دالدف  إال هفو رابعافم(      إلفض آخفر كف   تيون  كطوي ي بيمي ه(    وج ء ري  والمل  ص    ص   (     ك 

سفبح عه   ال ك ف   كفن التسفليم بوقوعفه   اون كح ولف  إاراك كي يتفه      هللا تحييه ال تو  التحيح  عن فع 
خاتفه وال  إاراك       وهللا لفي  كمثلفه شفيء   ففال سفبي  إلفضففر  عفن تتفور الم ميف  كمف  قل ف الكيفيف  إخ أن تتفور

كف  اا  أن لفي  كمثلفه شفيء      , شفيء إلفض إاراك كيفيف ي أفع لفه   إخ أعفه   ال سفبي  إلفض تشفبيه فعلفه ب عف  أ 
 -خلقفه   هفي كح ولف  كضفلل    الخفتالف ك هيتفه  أفعف ل وكف  كح ولف  لتتفور كيفيف ي أفع لفه علفض كثف ل كيفيف ي

علففض هففها كففن اخففتالف كيفيفف ي أفع لففه عففن كيفيفف ي أفعفف ل خلقففه      يترتففب عففن ك ميفف ي خلقففه   وكفف  -ه سففبح ع
 وصفا كيفيف ي أفعف ل هللا   وخلطفوا خلطف   شفديدا   -كن ال الس   والمتكلمين  -ح ولوا  كن وكهل  جا  وض  ك 

!  

ال طفرة     فقفد أعشفسهم  عافد ب في آا  هفوأن ه  ك ت سيرا لاها ال ص بسن هها العاد اله  أخه  هللا علفض خريف   علض
فافي ت شفس عليفه   حتفض ت حفرف ع فه ب عف  ف عف   فطفرتام ك طفورين علفض االعتفراف لفه ب لريوييف  وحفد    أوا  هفها

  . ت سد سواءه    ويمي  با  عن فطرتا 

 -هم علفض التوحيفد هفو فطفر  إعمف  ابن كثير في الت سفير ق ل قف ئلون كفن السفلا والملفا إن المفراا بافها اإلشفا ا ق ل
 -روات  الحسفن البتفر  عفن األسفوا ابفن سفريى  وكن كم  تقد  في حديث أبي هريرة و ي و بن حم ر المج شعي

ولافها قف ل   و خ أخفه ريف  كفن ب في آا (ولفم تقف  كن آا       كفن ظافورهم(    :ق لوا وقد فسر الحسن اآلت  بهل   
وهفو الفه  جعلكفم  :تعف لض ال بعفد جيف    وقرعف   بعفد قفرن   كقولفهكفن ظافر      خريف تام(أ  جعف  عسفلام جفي تقف  ولم

كففن خريفف  قففو  آخففرين(    دففم قفف ل   أعشففسكم خل فف ء األرو     وقفف ل   ويجعلكففم خل فف ء األرو(    وقفف ل   كمفف 
أ  أوجفففففدهم شففففف هدين بفففففهل  قففففف ئلين لفففففه     حففففف ال      (!  وأشفففففادهم علفففففض أع سام ألسفففففا بفففففرييم ? قففففف لوا بلض

قف لوا شفادع  علفض أع سف   وغفرتام الحيف ة الفدعي  وشفادوا علفض أع سفام أعافم ) :كقولفه  اة تف رة تكفون بف لقولوق لوا والشفا
علفض أع سفام  شف هدين وتف رة تكفون حف ال  كقولفه تعف لض   كف  كف ن للمشفركين أن تعمفروا كسف جد هللا . .(كف فرين كف عوا

قولفه تع لض  و عفه علفض خلف  لشفايد(     وكفهل     بف لك ر(    أ  حف لام شف هد علفيام بفهل    ال أعافم قف ئلون خلف  
ق لوا وكمف  يفدل علفض أن  . .(سفسلتمو  تيون ب لح ل   كقوله   وآت كم كن ك  ك  ب لمق لوت رة كم  أن الس ال ت رة تيون 

اإلشفراك   فلفو كف ن قفد وقفى هفها   كمف  قف ل كفن قف ل   لكف ن  ففي المراا باها هها أن جع  هها اإلشفا ا حجف  علفيام
 فإن قي  إخب ر الرسول ]   [ به ك ف في وجوا    ف لجوا  أن الميفهبين كفن . عليه   أحد يهكر  لييون حج ك

أعفه ال طفرة التفي  علفض تيهبون بجميى ك  ج ءتام به الرس  كن هها وغير    وهها جع  حج  عليام   فدل المشركين
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لفئال تقولفوا  يفو  الاي كف  إعف  ك ف  عفن هفها(  أ   أ   فطفروا علياف  كفن اإلقفرار ب لتوحيفد   ولافها قف ل   أن تقولفوا(  
  إعم  أشرك آب ىع (      ] اآلت  [  :تقولوا التوحيد      غ فلين   أو

قف ل  -هللا ع فه  رضفي -األح ايفث التفي أشف ر إلياف  ففي أول هفه  ال قفرة فاي ففي التفحيحين عفن أبفي هريفرة  أكف 
فف بوا  ياوااعفه وي تفراعه  -هفه  الملف     علفض وففي رواتف      -طفرة رسفول هللا ]   [     كف  كولفوا يولفد علفض ال 
  فيا  كن جدع ء ?     تحسون  ويمجس عه   كم  تولد بايم  جمع ء   ه 

ح  فف ء     بف ا  ]   [   تقفول هللا إعفي خلقفا -صفحي  كسفلم عفن  يف و بفن حمف ر ق ل قف ل رسففول هللا  وففي
  حركا عليام ك  أحللا لام    فج ءتام الشي طين ف جت لتام عن اي ام   و 

وهفب   أخبرعفي السفر   ابفن حفدد   يفوع  بفن عبفد األعلفض   حفدد   -رحمفه هللا  -اإلك   أبفو جع فر بفن جريفر  وق ل
ب في سفعد قف ل غ وي كفى رسفول هللا ]    كفن بن تحيض   أن الحسن بن أبي الحسن حددام عن األسوا بن سريى

قتلفوا المق تلف    فبلفا خلف  رسفول هللا ]   [ ف شفتد عليفه   دفم قف ل    بعفدك  ريف [ أريى غ واي   ق ل فت  ول القو  اله
إن خيف ركم أب ف ء  ":فقف ل يت ف ولون الهريف  ?     فقف ل رج  تف  رسفول هللا   أليسفوا أب ف ء المشفركين ? أقفوا  كف  بف ل

يبفين ع افف  لسف عا    فسبواهفف  تف ال عليافف  حتفض  فمف  المشفركين ! أال إعاف  ليسففا عسفم  تولفد إال ولففدي علفض ال طفرة  
لقفد قفف ل فففي كت بففه   و خ أخففه ريفف  كففن ب ففي آا  كففن ظاففورهم خريففتام(      :الحسففن ياوااعاف  وي تففراعا        قفف ل

  اآلت   

وأشفادهم علفض أع سفام    خريفتام ال عستبعد أن تيون قول هللا تعف لض  و خ أخفه ريف  كفن ب في آا  كفن ظافورهم وعحن
كمف  أخبفر ع فه هللا سفبح عه   ولفي  ه ف ك كفف   تقفى علفض سفبي  الحف ل   ألعفه ففي تتففورع    اآلتف ي علفض وجافه ال

عسفتبعد هفها التسويف  الفه  اختفف ر  ابفن كثيفر   وخكفر  الحسفن البتففر   ال تم فى أن تقفى حفين تشف ى      ولك ف  كففهل 
  وهللا أعلم أ  خل  ك ن     . . ب آلت  واستشاد له

حايقف  التوحيفد كركفو ة  وأن ه ف ك عافدا  كفن هللا علفض فطفرة البشفر أن توحفد    أ  كفن الحف لين تملفص ل ف  أن وففي
إال أن ت سففد فطرتففه ع كفف  خفف رجي ع افف  !  ع افف  فففي هففه  ال طففرة و تمففرج بافف  كفف  كولففوا إلففض الوجففوا و فففال تميفف 

البسف ي وهفو اسفتعداا كفهل  كف كن تمرجفه إلفض حيف  الوجفوا ك . وللضفالل ع كف  تسفتم  االسفتعداا البشفر  للافد 
  وظروف  

 -هفها الوجفوا كفن حولفه  فطفرة حايق  التوحيد ليسا كركو ة في فطرة  اإلعس ن  وحد  و ولك ا  كهل  كركو ة ففي إن
بففه غيفر ك قطعف  ع ففه   كحيوكف  بفهاي ال فف كوو  كوصفول  وكف  ال طفرة البشفري  إال قطفف   كفن فطفرة الوجففوا كلفه  

  تق ع ته المعبرة عن تسدر  واعترافه بتل  الحايق  الكوعي  الكبيرة    و  أصداء  بي م  هي تتلقض كهل  -اله  تحيمه 
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يي   كِ ن َأوْ    (173َأَفُتْاِلُكَ   ِبَم  َفَعَ  اْلُمْبِطُلوَن   َبْعِدِهمْ  َتُقوُلوْا ِإعيَم  َأْشَرَك آَب ُىَع  ِكن َقْبُ  َوُك ي  ُخرِ 

أج ائفه   واعت ف    وت  سفق األدفر ففي شفي  الكفون   وت سفيقه   عف كوو التوحيفد الفه  تحيفم هفها الوجفوا   واضف  إن
حسففب العلففم القليف  الففه  وصفف  إليففه  -وأخيفرا   . . حركتفه   واطففراا قواعي ففه   وتتفرفه المطففرا وفففق هفه  القففواعين

اف  وهفو اإلشفع   الفه  ت تافي إليفه المفواا جميعف   ع فد تحطفيم خرات , خراتفه وحفدة الجفوهر الفه  تتفسلا ك فه -البشفر 
  . . شح  تا  و طالل

التفي تحيفم تتفرف ته  قواعي فه بعد يو  تيشا البشر أطراف   كن ع كوو الوحدة في طبيع  هها الكون   وطبيعف  ويوك   
ولك  ف  عحفن ال ععتمفد علفض هفها  -هللا الطليقف   كشفيئ  في غير آلي  حتمي  ولكن بقدر كن هللا كطفرا كتجفدا وففق -

ففي تقريفر هفها ال ف كوو    -ال تمين أن تيفون تقي يف   بحيفم وسف ئله البشفري   اله  -اله  تيش ه علم البشر ال  ي 
كفف  قفرر  ل فف   علفض عسفتسع  بففه كجفرا اسففتئ  و   واعتم اعف  األول فففي تقريفر أتفف  حايقف  كوعيفف  كطلقف    عحفن إعمف 

هفها الكفون هفو عف كوو  الفه  تحيفم ال ف كوو المف لق العلفيم بمف  خلفق   والقفرآن الكفريم ال يفد  كجف ال  للشف  ففي أن
سفبح عه   كمف  أعفه اليفد  كجف ال  للشف  ففي عبواتف  هفها الكفون  الواحفد الوحدة   اله  أعشسته المشيئ  الواحدة للم لق

وكف  عفرا  كفن  ; و ب اتفه لفه ب لكيفيف  التفي تعلماف  هللا وال ععفرف ع اف  إال كف  تمبرعف  بفه , بوحداعيتفه لريفه   واعتراففه
  أبه واطراا   آد ره  في اعت  كه وا

سف ر  كفهل  ففي كيف ن  - الطليقف  بقفدر هللا المطفرا المتجفدا وففق كشفيئ  هللا -ال  كوو اله  تتفرف الكفون كلفه  هها
ال تحتف ج إلفض وعفي عقلفي لإلحسف و بفه و فافو  , كسفتقر ففي فطرتفه -بوصف ه كفن ك ئ ف ي هفها الكفون  -اإلعسف ن 

ا    وتتتففرف وفقففه   كفف  لففم تطففرأ عليافف  الملفف  وال سفف ا   بففهات تستشففعر  كففدرك بفف ل طرة   كسففتقر فففي صففميما   
الفداخلي القفويم  ق عوعاف  الهاتي له   وتد  ل هواء الع رض  أن تسيره    بدال  كن أن تسير وفق إاراكا  فت حرف عن

   

يف  حيف  كفوا  ففي كف  خل . كي عاف  هو كيث ل كعقوا بين ال طرة وخ لقا    كيثف ل كفوا  ففي -بهاته  -ال  كوو  هها
تشففاد كفف  خليفف  بريوييفف  هللا الواحففد   خ  المشففيئ   و يففه ك ففه عشففستا    وهففو كيثفف ل أقففد  كففن الرسفف  والرسفف الي  

الفه  تحيماف  ويتفرفا    ففال سفبي  إلفض االحتجف ج بعفد كيثف ل ال طفرة وشفا اتا   الواحفد الواحدة   الم شئ  لل ف كوو
أحد إعفه غ ف  عفن  تقفول ال سفبي  إلفض أن -  ففي بعفض اآلدف ر أك ن بلس ن الح ل هها أ  بلس ن المقف ل كمف سواء -

التوحيففد   أو تقفول إع ي خرجففا إلفض هففها  هفها كتف   هللا الاف ا  إلففض التوحيفد   وعففن رسف الي هللا التففي اعفا إلففض
سفبي  لمعرفف  التوحيفد إعمف  ضف  آبف ئي فضفللا فافم المسف ولون  أكف كي الوجفوا   فوجفدي آبف ئي قفد أشفركوا فلفم تيفن

  وكن دم ج ء هها التعقيب علض تل  الشا اة  ! م ولسا ب لمس ولوحده

وك ف  خريفف  كففن بعففدهم    , قبفف  تقولففوا يفو  الاي كفف  إعفف  ك فف  عفن هففها غفف فلين   أو تقولوا إعمف  أشففرك آب ىعفف  كفن أن
  أفتالك   بم  فع  المبطلون ?  
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أضلوا   وأن فطفرتام هفه   إخا ااهم أن تضلوارحم  ك ه ب ب ا    لم  تعلمه كن أن في استعد -سبح عه  -هللا  ولكن
الجن واإلع  و الهين تعتمفدون علفض كف  ففي  شي طين كم  ق ل رسول هللا ]   [ ب ع  -تتعرو لعواك  اإلعحراف 

  التكوين البشر  كن عق  الضعا !    

أعطفف هم كفن عقفف   كف  علفض كففن هللا ب بف ا  قففدر أال تح سفبام علفض عاففد ال طفرة هفها و كمفف  أعفه ال تح سففبام رحمف 
  فطرتام كن الرك   والتعط  واالعحراف   الست ق خ تمي ون به و حتض يرس  إليام الرس    وي ت  لام اآلت ي  

 
 

ُ  اآلَت ِي َوَلَعليُاْم َيْرِجُعفوَن   َوَكَهِل َ  فْيَط نُ  َسْتَبَعفهُ اليفِهَ  آَتْيَ ف ُ  آَت ِتَ ف  َف عَسفَلَب ِكْ َاف  فَ  َعَبفَس ( َواْتفُ  َعَلفْيِامْ 174ُعَ تِ  َفَكف َن  الشي
  (175ِكَن اْلَم ِويَن  

والعقفول تك في وحفده  للافد   ال طفر عقلافم كفن ضفم  الافو  والضفعا والشفاواي   ولفو كف ن هللا تعلفم أن واسفت ق خ
هللا  بفف ا  باف    ولك ففه رحماففم بعلمففه فجعفف  الحجفف   ألخففه اون رسف  وال رسفف الي و واون تففهكير وت تففي  لآلتفف ي

  م هي الرس ل  عليا

  وكهل  ع ت  اآلت ي ولعلام يرجعون(   )

ف لرجعف  إلفض هفه   . واإلاراك إلض فطرتام وعافده  كفى هللا و و لفض كف  أواعفه هللا كي فوعتام كفن قفو  البتفيرة يرجعون 
لتوحيفد إلفض ب رئاف  الوحيفد   الفه  فطرهف  علفض عقيفدة ا وراهف  المي وع ي ك يل  ب عت  و حايق  التوحيفد ففي القلفو  و

  ب آلت ي للتهكير والتحهير   الرس    دم رحما  فسرس  إليا 

  قت  كن اعسلب كن آت ي هللا 178 - 175الث عي  الدرو

بعفد رىيتاف  والعلفم باف   هللا لالعحراف عن سواء ال طرة   وعقض لعاد هللا المسخوخ عليا    وعكو  عن آت ي وكمث 
ولك فه اعسفلب ك اف    وتعفر  ع اف  ولتفق بف ألرو    ; وفكفر  ي كت ف ول ع فر     خل  اله  آت   هللا آت ته   فك عا ف

 األول   وال ب آلتف ي الا اتف  و ف سفتولض عليفه الشفيط ن و وأكسفض كطفرواا  كفن ب لميثف ل واتبى الافو  و فلفم تستمسف 

  هللا   ال يادأ وال تطمئن وال تسين إلض قرار     حمض

ع يف  الحركف     , كتحفرك المث  هه  التي غ  ! إعم  تتور  ففي كشفاد حفي البي ن القرآعي المعج  ال تتوغ ولكن
الحيف ة الواقعف    إلفض ج عفب إتق عف ي  إتق عف ي شف خص السفم ي   بف ر  المالكف    واضف  االع عف الي و تحمف  كف 

  ال ب رة الموحي   

ولفو شففئ   لرفع ف   بافف     . لمف وينا واتف  علفيام عبففس الفه  آتي ف   آت ت فف  ف عسفلب ك اف    فستبعففه الشفيط ن   فكف ن كففن)
إن تحمف  عليفه يلافث   أو تتركفه يلافث     خلف  كثف   . . الكلفب ولك فه أخلفد إلفض األرو واتبفى هفوا    فمثلفه كمثف 
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 كف عوا ف قتفص القتفص لعلافم يت كفرون   سف ء كفثال  القفو  الفهين كفهبوا ب.ت ت ف  وأع سفام ب.ت ت ف  القفو  الفهين كفهبوا

  ت لمون !(   

والتتفويراي     إعسف ن  التتفوراي شاد كفن المشف هد العجيبف    الجديفدة كف  الجفدة علفض خخيفرة هفه  اللمف  كفنك إعه
ويعطيفه ال رصف  ك كلف  للافد  واالتتف ل واالرت ف      , علمفه ي تيه هللا آت ته   ويملى عليه كن فضله   وييسو  كن

آلتفف ي أاتفم لففه كتلفب  بلحمففه و فافو ي سففلب ك افف  كلففه اعسفالخ     ي سففلب كسعمف  ا هفها   ولكفن هفف  هفو خا ي سففلب كفن
ب إلتمف ن بف ر  كتلبسف  وكشق    اعسالخ الحي كن أاتمه الالصق بيي عفه     أو ليسفا الكي وعف  البشفري  وجاد بع ا

كفن المطف ء الفواقي   والفدر  الحف كي و وي حفرف  ويتجفرا تلب  الجلد ب لكي ن ?     ه  هو خا ي سلب كفن آتف ي هللا و
المشرل فيلتتق ب لطين المعفتم و  يتفب  غرضف   للشفيط ن ال تايفه ك فه  األفق اد  ليتبى الاو  و وياب  كنعن ال
عكفد     إخا  بف ئ  ك ه ح   و فيتبعه ويل كه ويستحوخ عليفه     دفم إخا عحفن أوالء أكف   كشفاد ك ف   تحميه وال   وال

هيئف  الكلفب   يلافث إن طفورا ويلافث  ففي هفو كسفب عحن باها المملول   الصفق  بف ألرو   كلودف  بف لطين   دفم إخا
  وتتوالض و والمي ل ش خص يتبعا  تتت بى إن لم تط را     ك  هه  المش هد المتحرك 

 
 
َتْتُرْكفُه َيْلَافث  َأوْ  َعَلْيفِه َيْلَافثْ  َهفَوا ُ َفَمَثُلفُه َكَمَثفِ  اْلَكْلفِب ِإن َتْحِمف ْ  َواتيَبفىَ  ِشفْئَ   َلَرَفْعَ ف ُ  ِبَاف  َوَلففِك يُه َأْخَلفَد ِإَلفض اأَلْروِ  َوَلفوْ 

اليفِهيَن َكفهيُبوْا ِب.َت ِتَ ف   اْلَقفْو ُ  ( َسف ء َكفَثال  176َف ْقُتفِص اْلَقَتفَص َلَعليُافْم َيَتَ كيفُروَن   ِب.َت ِتَ ف  خيِلفَ  َكَثفُ  اْلَقفْوِ  اليفِهيَن َكفهيُبواْ 
ُ َفُاَو اْلُمْاَتِد  َوَكن ُتْضِلْ  َفُسْوَلفِئَ  ُهمُ َكن يَ  (177) َوَأعُ َسُاْم َك ُعوْا َتْ ِلُمونَ    (178) اْلَم ِسُرونَ  ْاِد ل 

الففه  ال ي قطففى     سففمى  اللاف   اع عفف ل واعبافف ر وتفسدر     فففإخا اعتاففض إلففض المشفاد األخيففر ك افف      كشففاد ففي
  التعليق المرهو  الموحي   علض المشاد كله 

الفهين كفهبوا ب.ت ت ف  وأع سفام  القفو  ب.ت ت   ف قتص القتص لعلام يت كرون   س ء كثال   خل  كث  القو  الهين كهبوا)
  ك عوا ت لمون(   

كلفه كفن حفولام   دفم إخا  ويف لوجوا كثلام ! فلقد ك عا آت ي الاد  وكوحيف ي اإلتمف ن كتلبسف  ب طفرتام وكيف عام خل 
هف بطون عفن كيف ن  اإلعسف ن  إلفض كيف ن الحيفوان    , نالكيف  هم ي سلمون ك ا  اعسالخ     دم إخا هم أكس خ شف ئاو

وكف ن لافم كفن اإلتمف ن ج ف ا يرففون بفه إلفض عليفين و وكف عوا كفن فطفرتام  . . الطفين   كي ن الكلفب الفه  يتمفرغ ففي
  أحسن تقويم   فإخا هم ي حطون ك ا  إلض أس   س فلين ! في األولض

  عوا ت لمون !(   س ء كثال القو  الهين كهبوا ب.ت ت   وأع سام ك )

كفن اللتفول بف ألرو  أسفوأ أسفوأ كفن هفها المثف  كفثال  ? وهف  أسفوأ كفن االعسفالخ والتعفر  كفن الافد  ? وهف  وهف 
كفن تعرياف  كفن المطف ء الفواقي والفدر   ? هيفها واتبف   الافو  ? وهف  ت لفم إعسف ن ع سفه كمف  ت لماف  كفن تتف ى باف 
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وياب  باف  إلفض عف لم الحيفوان الالصفق بف ألرو   الحف ئر القلفق  ,  ويركبا الح كي   ويدعا  غرض   للشيط ن يل كا 
  أبدا  !!! الكلب   الالهث لا  

هفها القفرآن العجيففب  إال يبلفا قفول ق ئف  ففي وصفا هفه  الح لف  وتتفويره  علفض هفها ال حفو العجيفب ال ريفد و وهف 
  ال ريد !!

كفن هفها الج عفب خبفر يفرو   فافو ألعفه تقفى كثيفرا   فا  هو عبس يتلض ? أ  أعه كثف  تضفر  ففي صفورة ال بفس  . . ويعد
?  

ب لت تفي  الطويف   وتفرو   -قب  اخول ب في إسفرائي   -بعض الروات ي أعه عبس رج  ك ن ص لح   في فلسطين  تهكر
الكثيفرة المدسوسفف  ففي كتفب الت  سففير   أن  ب إلسفرائيلي ي قتف  اعحراففه واعايف ر  و علففض عحفو ال تفسكن الفه  تمففرو

 األقف  لكف  ت تفيالته التفي ورا فياف  و دفم إن ففي هفه  الرواتف ي كفن االخفتالف علض ة ك ا  و وال تطمئنتيون واحد

ورو  أعفه  , [ بف عوراء ك  يدعو إلفض  يف اة الحفهر     فقفد رو  أن الرجف  كفن ب في إسفرائي  ] بلعف   بفن واالضطرا 
لتفلا [   ورو  أعفه كف ن كفن المع صفرين ا بفن ك ن كن أه  فلسطين الجبف برة   ورو  أعفه كف ن كفن العفر  ] أكيف 

أعفه كف ن كع صفرا  لموسفض عليفه السفال    ورو  أعفه كف ن بعفد   ورو   لبعثف  الرسفول ]   [ ] أبفو عف كر ال  سفق [
 حف ر  الجبف رين بب في إسفرائي  بعفد تيفه األريعفين سف   علفض إدفر رففض ب في إسفرائي  اله  علض عاد يوشى بن عون 

إعف  ه ه ف  ق عفدون      فقف تال ك  حي   القرآن الكفريم  ف خهفب أعفا وريف  -يه السال  عل -وقولام لموسض  , الدخول
الع ففيم [ الففه  يففدعو بففه  يجفف   و كمفف  رو  أعففه  هللا كففهل  رو  فففي ت سففير اآلتفف ي التففي أعطيافف  أعففه كفف ن ] اسففم

  ت تيالي ال بس بعد خل  اختالف ي شتض     اختل ا كت   ك  ل وأعه ك ن عبي       دم

ففي الف ص القرآعفي  لفي  أال عفدخ  ففي شفيء كفن هفها كلفه   بمف  أعفه -علض ك اج ف  ففي ظفالل القفرآن  -رأي    هل ل
عسخه كفن ال بفس كف  وراء    فافو تمثف  حف ل  وأن ك ه شيء   ولم يرا كن المرفو  إلض رسول هللا ]   [ ع ه شيء  

ايموا عليا      وكف  أكثفر كف  يتكفرر هفها ال بفس ففي حيف ة  يعرفوه  دم ال تست لام الهين تيهبون ب.ت ي هللا بعد أن تبين
الكلفم عفن  وسفيل لتحري  كف  أكثفر الفهين تعطفون علفم ايفن هللا   دفم ال ياتفدون بفه   إعمف  يتمفهون هفها العلفم ; البشر

  عرو الحي ة الدعي    -في وهمام  -وهو  المتسلطين الهين تملكون لام  هواهم كواضعه   واتب   الاو  به    

علمففه فففي التحري فف ي  ويسففتمد  كففن عفف لم ايففن رأي فف   تعلففم حايقفف  ايففن هللا دففم ي يففا ع افف    ويعلففن غيرهفف    وكففم
أن يثبفا باف  هفها السفلط ن المعتفد  علفض سفلط ن  تحف ول المقتفواة   وال تف و  المطلويف  لسفلط ن األرو ال ائف  !

  هللا وحرك ته في األرو جميع   !

فقفد ااعفض األلوميف     ااعف   كفن -سفبح عه  -ويقفول إن التشفريى حفق كفن حقفول هللا  رأي ف  كفن هف الء كفن تعلفم لقفد
عليفه فقفد ك فر أتضف   !     وكفى خلف      كفى علمفه  وت بعفه وكن ااعض األلومي  فقد ك ر   وكن أقفر لفه بافها الحفق

عون حفق كفن بافه  الحايقف    التفي تعلماف  عون  الففدين ب لضفرورة   فإعفه يفدعو للطواغيفا الفهين يفد   التشفريى   ويفد 
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كف  ي اولوعفه إسفالك  ال  ويسفمي ب اع ء هها الحق     كمن حيم عليام هو ب لك ر ! ويسفميام  المسفلمين  ! األلومي 
الري  كله ع ك   و دم تيتب في حلفه كفهل  ع كف   آخفر      تحريم إسال  بعد  !     ولقد رأي   كن ه الء كن تيتب في

 . وع  وي فه و ش ع  ال  حش  بين ال  و   ويملى علض هفها الوحف  رااء الفدين وشف راته ال جور ورأي   ك ام كن يب رك

.  

فك ن كفن المف وين ? وكف خا  الشيط ن تيون هها إال أن تيون كتداق   ل بس اله  آتي    آت ت   ف عسلب ك ا  فستبعه فم خا
 ولفو شفئ   لرفع ف   باف    ولك فه أخلفد إلفض عن ص حب ال بفس   سبح عه تيون هها إال أن تيون المسب اله  تحييه هللا

كفن  آتف   كمث  الكلب إن تحم  عليه يلاث أو تتركه يلاث !(    ولفو شف ء هللا لرفعفه بمف  فمثله األرو واتبى هوا   
األرو واتبففى هففوا    ولففم يتبففى  إلففض لففم تشففس   ألن خلفف  الففه  علففم اآلتف ي أخلففد -سففبح عه  -العلفم ب.ت تففه   ولك ففه 

  اآلت ي    

اإلتم ن   واعسفلب كفن ععمف  هللا  طريق كث  لك  كن آت   هللا كن علم هللا و فلم ي ت ى باها العلم و ولم تستقم علض إعه
  في كرتب  الحيوان ! المسب   ليتب  ت بع   خليال  للشيط ن   ولي تاي إلض

  ك  هها اللا   اله  ال ي قطى ? دم

أعفراو هفه  الحيف ة الفدعي   وراء خلف  اللاف   -تتوير كش هد  في القفرآن في حس   كم  توحيه إتق ع ي ال بس و  - إعه
ك اف    خلف  اللاف   القلفق الفه  ال تطمفئن أبفدا    والفه  ال  في سفلمون  التي كن أجلا  ي سفلب الفهين يف تيام هللا آت تفه

  أ  لم تع ه و فاو ك طلق  يه أبدا  ! وع ته يتركه ص حبه سواء

حتفض إعفه لتمفر فتفراي  . . بيئف  طلى علي   باها المث  في ك  كي ن وففي كف   كف ن وففي كف البشري  ك  ت ي ت والحي ة
عفدا ال فدرة ال ف ارة كمفن عتفم هللا   كمفن ال ي سفلمون   يمف  كثيرة   وكف  تكف ا العفين تقفى علفض عف لم إال وهفها كثلفه  

 شيط ن و وال يلاثون وراء الحطف   الفه األرو و وال يتبعون الاو  و وال تستهلام ال إلض كن آت ي هللا   وال تملدون 

ففي جيف   , وقعفا أصح   السلط ن !     فاو كث  ال ي قطفى وروا  ووجفوا  و وكف  هفو بمحتفور ففي قتف  تملكه
  كن ال ك ن !

ال ي سفلموا ك افف  وقففد  كففي أكفر هللا رسففوله ]   [ أن يتلففو  علفض قوكففه الفهين ك عففا تت فف ل علفيام آتفف ي هللا   وقفد
كفن علفم هللا شفيئ   أن ي تافوا إلفض هفه  ال ا تف   تعلمفون  يبقفض كفن بعفد  وكفن بعفدهم يتلفض   ليحفهر الفهينأوتوهف    دفم ل

الفه  ال ي قطفى أبفدا  و وأن ت لمفوا أع سفام خلف  ال لفم الفه  ال ت لمفه عفدو  اللاف   الب ئسف  و وأن تتفيروا إلفض هفها
  فإعام ال ت لمون إال أع سام باه  ال ا ت  ال كدة ! . لعدو

أو كمففن  ; ع سففه فففي  ك ع فف  هففها كففن كفف ن كسعمفف  تحففر  علففض ظلففم -وال يفف خ بفف ر  -رأي فف  كففن هفف الء  قففدول
إت   أحد كن المتس بقين كعه في الحلبف  ! فافو كف  ي في  ي   عه علض كي ن له في قعر جا م تمشض أن ب ل واجهتعض
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المطمفى لا دف   ال ي قطفى حتفض ت ف رل  هفها ففي جاف م ! وكف  ي في يلافث وراء هفها كي عفه تقفد  كف  صفب ا كف  يثبفا بفه
  الدعي  ! الحي ة هه 

  اعتم     ودبا أقداك     وأفرغ علي   صبرا    وتوف   كسلمين     اللام

  عقا أك   هها ال بس والتعبير القرآعي ع ه وق   أخر      دم

كففن دقلتافف   ي طلففق ال كثفف  للعلففم الففه  ال تعتففم صفف حبه أن تثقفف  بففه شففاواته ورغب تففه  يملففد إلففض األرو إعففه
  الاو      هها ويل كه ويقوا  كن خط   يط نوج خبيتا  و وأن يتبى هوا  فيتبعه الش

اإلسفالكي    لفي  العلفم  والحيف ة أج  أن العلم ال تعتفم تجعف  المف ا  القرآعفي طريقفه لتكفوين ال  فوو المسفلم  وكن
تحركف  لتحقيفق كفدلولا  ففي عف لم الضفمير وففي عف لم ك اافعف  وحد  لمجفرا المعرفف  و ولكفن تجعف  العلفم عقيفدة حف رة

  الحي ة أتض      

ي شفضء ففي عف لم الضفمير وال  ال الم ا  القرآعي ال تقد  العقيدة في صورة  ع ري    للدراسف      فافها كجفرا علفم إن
  وال يفدفى الشفيط ن وال يرففى كفن دقلف  الشفاواي شفيئ    , الافو   في ع لم الحي ة شيئ       إعه علم بف را ال تعتفم كفن

  ! وعبده  ب  ريم  خل  له الطريق

ففي  االقتتف ا اإلسفالكي   وال هو ال تقد  هها الدين اراس ي ففي  ال  ف   اإلسفالكي  وال ففي  ال قفه اإلسفالكي  كهل 
  أت  صورة كن صور الدراس  المعر ي  ! في وال في  العلو  الكوعي    وال في  العلو  ال  سي    وال

لتحقيفق كفدلولا  العملفي  الحركف  د  هفها الفدين عقيفدة اافعف  اافقف  كحييف  كوق ف  رافعف  كسفتعلي  و تفدفى إلفضتقف إعمف 
ويتحفففرك ويتطلفففى و وتفففوق  أجاففف ة االسفففتاب ل  في فففبض ففففور اسفففتقراره  ففففي القلفففب والعقففف  و وتحيفففي كفففواي القلفففب

الم تف ي ففال تثقلاف  ج خبيف  الطفين وال تملفد األول و وترففى االهتم كف ي و  هللا واالسفتج ب  ففي ال طفرة فترجفى إلفض عافد
  أبدا    األرو إلض

جف ء لي قفه البشفر كفن قتفور  إعمف  ك اج   لل  ر والتدبر و يتمي  ويت فرا اون ك ف ه  البشفر ففي ال  فر   ألعفه ويقدكه
  و غواء الشيط ن ! , األبدان ك  هجام وأخط ئا  واعحرافا  تحا لعب األهواء   ودقل 

وتتفوراتام و فمف   وحركف تام للحفق ت ضفب  بفه عقفول ال ف و وكفداركام   وتقف و بفه وتفو ن اتج هف تام كي اعف  ويقدكفه
  المي ان ك ن خ طئ  تجب اإلقال  ع ه   هها قبله ك ا  هها المي ان ك ن صحيح   لتمضي  يه و وك  رفضه

وففق خطف   هفو ووففق  . كق ك اجف  للحركف  تقفوا البشفري  خطفوة خطفوة ففي الطريفق التف عد إلفض القمف  السف  ويقدكفه
وأصفففول شفففريعتام   وقواعفففد اقتتففف اهم  , تقديراتففه     وففففي أد ففف ء الحركففف  الواق يففف  تتفففوغ لل ففف و ع ففف   حيففف تام

بففه تشففريع تام الق عوعيفف  ال قايفف    وعلففوكام الكوعيفف   الم ضففبط  واجتمفف عام وسي سففتام   دففم تتففوغ ال فف و بعقففولام
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 وجدتف  عمليف  الواق يف      تتفوغوعا  وففي ع وسفام حفرارة العقيفدة وافعتاف   حيف تام ال تتطلبفه وال  سفي    وسف ئر كف 

  الشريع  وواقعيتا  و واحتي ج ي الحي ة الواق ي  وتوجيا تا   

ال  ريف  لمجفرا الدراسف     الدراسف  هفو المف ا  القرآعفي ففي صفي غ  ال  فوو المسفلم  والحيف ة اإلسفالكي      أكف  هفها
  و غواء الشيط ن و وال تقد  للحي ة البشري  خيرا ! الاو   عتم كن دقل  األرو وافع فاها هو العلم اله  ال ت

آت تفه ف عسفلب ك اف     هللا السي ل وق   قتيرة للتعقيب علض خل  المث  الش خص ففي خلف  المشفاد   للفه  آتف   ويقا
  م سر اله  ال يري  شيئ   أضله هللا فاو ال وكن بسن الاد  هد  هللا   فمن هدا  هللا فاو الماتد  حق   و

  كن ياد هللا فاو الماتد    وكن تضل  فسولئ  هم الم سرون(   )

في ف  ل افدي ام سفبل  (     ج هدوا سبح عه ياد  كن تج هد لياتد    كم  ق ل تع لض في السورة األخر    والهين وهللا
مف  قف ل  وع   وكفف  سفواه    فسلاماف  فجورهفف  وك . .(بسع سفام وكمف  قف ل   إن هللا ال تميفر كفف  بقفو  حتفض تميففروا كف 

  وقد خ   كن اس ه (    , وتقواه    قد أفل  كن  ك ه 

قلبففه وسففمعه  ويملففق تضفف  هللا كففن يبمففي الضففالل ل  سففه ويعففرو عففن االئفف  الاففد  وكوحيفف ي اإلتمفف ن   كففهل 
يفرا  كفن الجفن واإلعف    لافم قلفو  لجاف م كث خرأعف  ويتر  اوعا    وخل  كم  جف ء ففي اآلتف  الت ليف  ففي السفي ل  ولقد

ولام آخان ال تسمعون با    أولئ  ك ألعع   ب  هفم أضف    أولئف  هفم  , با  ال ت قاون با    ولام أعين ال يبترون 
لفم تيفن  وظلمفوا ق ل تع لض   في قلويام كرو ف ااهم هللا كرض  (    وكم  ق ل   إن الهين ك فروا وكم  الم فلون(   
  (. .   وال لياديام طريق     إال طريق جا م خ لدين فيا   هللا ليم ر لام 

تملفص ل ف  طريفق  جميعف    كراجعف  كجموعف  ال تفو  التفي تفهكر الافد  والضفالل   والت سفيق بفين كفدلوالتا  وكفن
والفه  أدف ر  الالهفوي المسفيحي وال لسف  ي  , اإلسفالكي  واحد بعيد عن خلف  الجفدل الفه  أدف ر  المتكلمفون كفن ال فرل 

  عموك       والقدر لمتعداة حول قضي  القض ءا

ب سفتعداا كف اوج للافد   الكف ئن كشيئ  هللا سبح عه التي تجر  با  قدر  في الكف ئن اإلعسف عي   هفي أن تملفق هفها إن
واالتجفف   إليافف    وكففى إعط ئففه العقفف  المميفف   الواحففدة والضففالل     وخلفف  كففى إيففدا  فطرتففه إاراك حايقفف  الريوييفف 

إلتق ظ ال طرة إخا تعطلا وهدات  العقف  إخا ضف      ولكفن يبقفض بعفد  ب لبي  ي والاد    وكى إرس ل الرس للضالل 
  با  قدر    جر   االستعداا الم اوج للاد  والضالل اله  خلق اإلعس ن به   وفق كشيئ  هللا التي خل  خل  كله

كفهل  بإضفالل كفن ال  ل   لافد    وأن تجفر  قفدراقتضا هه  المشيئ  أن تجر  قدر ل  بادات  كن تج هد ل كهل 
ففي إاراك اآلتف ي المبثودف  ففي صف ح ي الكفون  والسمى تستمد  ك  أواعه ل  كن عق  وك  أعط   كن أجا   الرىي 

  . ب لاد    وفي رس الي الرس    الموحي 
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سفوا    وكف  كف ن األكفر لييفون  بقفوة  الك  الح الي تتحقق كشيئ  ل  وال يتحقق سفواه    ويقفى كف  تقفى بقفدر ل   وفي
أن يوقعففه قففدر ل    فلففي  فففي هففها الوجففوا كشففيئ  أخففر   إال هيففها إال أن ل  شفف ء  هيففها   وكفف  كفف ن شففيء ليقففى

 لفي  ه ف ك قفوة إال قفدر ل  ي شفضء األحفدا      وففي إطف ر هفه  الحايقف  الكبيفرة أعفه تجفر  وفقاف  األكفور   كمف 

  ب  سه   ويقى له ك  تقى كن الاد  والضالل أتض      اإلعس ن  يتحرك

ال ت خفه ففراا  وففق  حفين هفو التتفور اإلسفالكي الفه  ت شفئه كجموعف  ال تفو  القرآعيف  كق رعف  كت  سفق    وهفها
  علض سبي  االحتج ج والجدل ! , اآلخر أهواء ال رل وال ح    وحين ال يوضى بعضا  في كواجا  البعض

    يواجا   ه   هها ال ص اله وفي

  كن ياد ل  فاو الماتد    وكن تضل  فسولئ  هم الم سرون( )

 
 
َن اْلِجنِ  َواإِلعِ  َلُاْم ُقُلو    َوَلَقدْ  َتْسفَمُعوَن  الي  َتْ َقُاوَن ِبَا  َوَلُاْم َأْعُين  الي ُيْبِتُروَن ِبَاف  َوَلُافْم آَخان   الي  َخَرْأَع  ِلَجَا يَم َكِثيرا  كِ 
  (179اْلَم ِفُلوَن   ُهمُ  َا  ُأْوَلفِئَ  َك ألَْعَع ِ  َبْ  ُهْم َأَض   ُأْوَلفِئ َ بِ 

الواصف  تقي ف     الفه   , حقف    فافو الماتفد  -وففق سف ته التفي صفورع ه  ففي ال قفرة السف بق   -أن كن يادتفه هللا  تقرر
 -وففق سف ته تلف   -أن الفه  تضفله هللا و  . . اآلخفرة تعرف الطريق   ويسير علض الترا    ويت  إلض ال الا ففي

شفيئ       كامف  كلف    وكامف  أخفه و فكف  خلف  مبف ء أو هفواء ! و عفه  يفري  فافو الم سفر الفه  خسفر كف  شفيء ولفم
  !? إليه كن  اوي  أن هها الض ل قد خسر ع سه   وك خا تسخه وك خا تيسب كن خسر ع سه ع رع  لكهل  إخا

  م كن هم في الدعي ص  ي أه  جا  179الث لث  الدرو

  ك  خهب   إليه في فام اآلت  الس بق  وأخواتا  عص اآلت  الت لي   وي يد

يبتفرون باف    ولافم آخان ال  ال خراعف  لجاف م كثيفرا  كفن الجفن واإلعف    لافم قلفو  ال ت قافون باف    ولافم أعفين ولقفد
      الم فلون  هم تسمعون با      أولئ  ك ألعع     ب  هم أض      أولئ 

  ? كهل  ه الء الكثيرين كن الجن واإلع  كملوقون لجا م ! وهم كايسون لا  ! فم  ب لام إن

  اعتب ران  ه  ل 
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ال تحتف ج إلفض بفرو   وهفها األول أعفه كيشفوف لعلفم هللا األ لفي أن هف الء الملفق صف ئرون إلفض جاف م     االعتبف ر
هللا سفبح عه شفف ك  كحفي  غيففر كتوقفا علففض  فعلفم لافم   العمف  الفه  تسففتحقون بفه جافف م إلفض عفف لم الواقفى ال علففي

  ال ب ا الح ا    ع لم  ك ن وال علض حرك  ي شس بعده  ال ع  في

لفي  هفو الفه   -الحف ا   ال بف ا اله  ال يتعلفق ب كف ن وال حركف  ففي عف لم -الث عي أن هها العلم األ لي  واالعتب ر
  هم كم  ت ص اآلت   إعم   م  يدفى هه  المالئق إلض الضالل اله  تستحق به جا

  . لام قلو  ال ت قاون با    ولام أعين ال يبترون با    ولام آخان ال تسمعون با ( )

وففي الرسف الي تفدركا   الوجفوا واالئف  اإلتمف ن والافد  ح ضفرة ففي -لفم ت تحفوا القلفو  التفي أعطوهف  لي قافوا  فافم
ليبتففروا آتفف ي هللا الكوعيفف    ولففم ت تحففوا آخاعاففم  أعيفف ام تحففواوهففم لففم ت  -القلففو  الم توحفف  والبتفف ئر الميشففوف  

  عطلوا هه  األجا ة التي وهبوه  ولم تستمدكوه      لقد ع شوا غ فلين ال يتدبرون  لقد ليسمعوا آت ي هللا المتلوة  

  أولئ  ك ألعع     ب  هم أض    أولئ  هم الم فلون(   )

بافم كفن األحفدا  والميفر  تمفر  في الكفون وففي الحيف ة و والفهين تم لفون عمف تم لون عم  حولام كن آت ي هللا والهين
اسفتعداااي فطريف  تافديا    أكف  الجفن واإلعف   فل ععف   فال يرون فياف  يفد هللا     أولئف  ك ألععف   بف  هفم أضف     

 رهم وأسفم عام ليفدركوا   واألخن الملتقطف    ففإخا لفم ت تحفوا قلفويام وأبتف المبتفرة فقفد  واوا ب لقلفب الفواعي والعفين
وال تلفتق  آخاعافم  ; واالالتاف  ب لحي ة غف فلين ال تلفتق  قلفويام كع عياف  وغ ت تاف  و وال تلفتق  أعيف ام كشف هده  كروا إخا

الموكولفف  إلففض اسففتعداااتا  ال طريفف  الا اتفف      دففم هففم  األععفف   إتق ع تافف  و تح ءاتافف      فففإعام تيوعففون أضفف  كففن
 ج ائام بام قدر هللا إليا  وفق كشيئته حين فطرهم ب ستعداااتام تل    وجع  ق عون  تجر   ا م !تيوعون كن خرء ج

  حتب جا م ك ه ك عوا ! -كم  هم في علم هللا القدتم  -هها   فك عوا 

  اع ء هللا بسسم ئه الحس ض 180الرابى  الدرو

وعفن آتف ي هللا بعفد إخ  الميثف ل  حفرف عفن هفهااستعراو كشاد الميث ل الكوعي ب لتوحيد و واستعراو كث  الم ويعد
  الهين ك عوا يتمثلون في المشركين الهين ك عوا - الم حرفين آت   هللا إت ه      تعقب ب لتوجيه اآلكر بإهم ل

 
 
فْن َخَلْقَ ف 180َكف  َكف ُعوْا َتْعَمُلفوَن  َأْسفَم.ِئِه َسفُيْجَ ْوَن  ِففي اأَلْسَم ء اْلُحْسفَ ض َفف ْاُعوُ  ِبَاف  َوَخُروْا اليفِهيَن ُيْلِحفُدونَ  َوِر ِ   ( َوِكمي

  (181َيْاُدوَن ِب ْلَحقِ  َوِيِه َتْعِدُلوَن   ُأكي   

  با  الشرك ء الم عوكين   يسمون  الهين يلحدون في أسم ء هللا ويحرفوعا    -اعوة اإلسال  ب لشرك  يواجاون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  تعملون(    ك عوا ون في أسم ئه   سيج ون ك وح األسم ء الحس ض ف اعو  با    وخروا الهين يلحد)

فسفموا باف  آلافتام  , الحسف ض هفو اإلعحفراف أو التحريف      وقفد حفرف المشفركون ففي الج يفرة أسفم ء هللا واإللحف ا
الع ي (فسفموا بفه  العف         ف آلتف  تقفرر أن هفه  األسفم ء )واسفم المفدع ة     حرففوا اسم هللا(فسفموا بفه  الفالي   

 ; الم حفرفين أن يدعو  الم ك ون وحد  با    اون تحري  وال كي  و وأن يدعوا المحرفين وتسكر ض ح وحد   الحس 

وهم كالقون ج اءهم الفه  ي ت فرهم ك فه    ; فال تح لوهم وال تسباوا لم  هم  يه كن اإللح ا   فسكرهم كوكول إلض هللا
    وي له كن وعيد !    

وال علفض اإللحف ا  , الت ريميف  ن يلحفدون ففي أسفم ء هللا و ال تقتتفر علفض تلف  الم  سفب األكر بإهم ل شسن الفهي وهها
هفو ي سفحب علفض كف  ألفوان اإللحف ا ففي شفتض صفور     إعمف  في أسم ء هللا بتحري ا  الل  ي إلض اآللا  المفدع ة    

علفض اإلطفالل   ك لفهين  في تتورهم لحايقف  األلوميف  -أو ي حرفون  تحرفون  أ  -  ي سحب علض الهين يلحدون 
عون لفه عون أن كشفيئته  . الولفد يفد  يفدعون لفه  وك لفهين كقيفدة ب فواكي  الطبيعف  الكوعيف  ! -سفبح عه  -وك لفهين يفد 

وكفهل  كفن يفدعون أعفه سفبح عه إلفه  - وهفو سفبح عه لفي  كمثلفه شفيء -كيفي ي أعم ل تشبه كيفيف ي أعمف ل البشفر 
ففي اآلخفرة   ولك فه لفي  إلاف   ففي األرو   وال ففي  ال ف و وففي حسف  ففي السفم ء   وففي تتفري  ع ف   الكفون   

 أن تشفر  لحيف ة ال ف و و إعمف  ال ف و هفم الفهين تشفرعون ألع سفام بعقفولام -  عمافم ففي -حيف ة ال ف و   فلفي  لفه 

بعفض !      آلاف  هفم آلاف  أع سفام   أو بعضفام -ففي هفها  -ف ل ف و  -كمف  يروعاف  هفم  -وكتف لحام  وتجف ريام
عففن هففها كلففه و هم لففه و  بفف إلعراو كلففه إلحفف ا فففي هللا وصفف  ته وختفف ئص ألوهيتففه     والمسففلمون كففسكورون و 

  ! تعملون  والملحدون كوعدون بج اء هللا لام علض ك  ك عوا

  كالك  الت لحين والميهبين 183 - 181الم ك   الدرو

لجاف م  لافم قلفو  ال  هللا ئف  الفهين خرأهفمتمضي السي ل ت ت  ص وف الملق     بعدك  خكفر كف ام كفن قبف  أول دم
با       (وكف ام هف الء الفهين يلحفدون ففي أسفم ء  تسمعون  ت قاون با    ولام أعين ال يبترون با    ولام آخان ال

تستمسفيون بف لحق   ويفدعون ال ف و إليفه   ويحيمفون بفه وال ي حرففون ع فه      أكف  هللا ويحرفوعاف      دفم إن كف ام
د بتف   ال  وجفواا   ي كرون الحق   وييهبون ب.ت ي هللا ! فسك  األولون  يقرر وجواهم ففي األرو -لضد ا علض -وأك  

وحفين تيفه  ال ف و بف لحق  ; ال ائمفون  ش   يه و وهم حراو علض الحق حين ي حرف ع فه الم حرففون   وي يفا ع فه
    وكيد ح إ اءهم كتين  عن كتير لام كمي   ييشا وي بهوعه يبقون هم عليه ص كدين   وأك  اآلخرون 

ال تعلمفون   وأكلفي لافم  حيفث وكمن خلق   أك  يادون ب لحق   ويه تعدلون   والهين كهبوا ب.ت ت ف  س سفتدرجام كفن)
  إن كيد  كتين(   

التفي تسفميا   - الجم عف  تلف  -وففي أحلف  ال فروف  -ك عفا البشفري  لتسفتحق التكفريم لفو لفم تكفن فياف  اائمف    وكف 
واحفدة وتتجمفى علفض آصفرتا  و وتفدين لايف اة  بعقيفدة ب لمتفطل  اإلسفالكي ل كف  وهي الجم عف  التفي تفدينهللا أك (
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الث بت  علض الحق و الع كل  بفه ففي كف  حفين   هفي الح رسف  ألك عف  هللا  األك  فاه  -واحدة ق ئم  علض تل  العقيدة 
  ك  جي    في  علض الض لين المت كرين لعاد الش هدة بعاد  علض ال  و   التي تقو  با  حج  هللا , في األرو

  لح   أك   ص   هه  األك   وعقا

  يادون ب لحق   ويه تعدلون(   )

فافم اعف ة إلفض  . .(بف لحق أعام  يافدون  -التي ال ي قطى وجواه  كن األرو أت   ك ن عداه   -ص   هه  األك   إن
وال ي ف وون بف لحق الفه  تعرفوعفه   ولكف ام  ; أع سفام ون علفضالحق   ال تسيتون عن الدعوة به   و ليفه   وال يتقوقعف

كففن الضفف لين عففن هففها الحففق   المت كففرين لففهل  العاففد و ولاففم عمفف   حففولام ياففدون بففه غيففرهم   فلاففم قيفف اة  ففيمن
  كعرف  الحق و إعم  يتج و   إلض الادات  به والدعوة إليه والاي اة ب سمه   علض إتج بي ال تقتتر

والحيففم بفه بيفف ام    ال ف و   فيتجفف و ون كعرفف  الحفق والاداتفف  بفه إلفض تحقيففق هفها الحففق ففي حيف ة ويفه تعفدلون( )
هفها الحفق لييفون كجفرا علفم تعفرف ويفدرو   وال  جف ء تحايقف   للعفدل الفه  ال تقفو  إال بف لحيم بافها الحفق     فمف 

حيفم تتفوراتام االعتق اتف   يتفححا  الحق ليحيم أكر ال ف و كلفه   ت هها كجرا وع  ُياد  به ويعر ف ! إعم  ج ء
 الواق يف  ويحيفم شفع ئرهم التعبدتف   يجعلاف  ترجمف  ع فه ففي صفل  العبفد بريفه   ويحيفم حيف تام . ويايما  علض وفقفه

كفن هفه  الشفريع    ويحيفم  المسفتمدة  يايم ع  كاف  وأوضف عا  وففق ك اجفه وكب ائفه ويقضفي فياف  بشفريعته وقواعي فه
التتففوراي التففحيح  المسففتمدة ك ففه   ويحيففم ك فف ه   علففض قاففم وسففلوكام  يايمافف  كلافف عفف ااتام وتق ليففدهم وأخال

بموا ي ه       وياها كله يوجد هها الحق في حيف ة ال ف و   ويقفو  العفدل  ويضبطا  ت كيرهم وعلوكام ودق ف تام كلا 
  . . لادات  بهتقو  إال باها الحق     وهها ك  ت اوله تل  األك  بعد التعري  ب لحق وا ال اله 

ففي هفها الفدين تجفدون  يلحفدون  طبيعف  هفها الفدين واضفح  ال تحتمف  التلبفي  ! صفلب  ال تقبف  التمييفى ! والفهين إن
خل  يوجاون إليفه جافواا ال تكف    وحمفالي  أج  كشق  في تحويله عن طبيعته هه  الواضح  التلب      وهم كن

تمييفى طبيعتفه   كف  الوسف ئ  وكف  األجاف ة   وكف  التجف ر    وففي  وجاتفه ال ت قطى   ويستمدكون في تحري فه عفن
 وحشفي   كف  طالئفى البعفث والحيويف  التفلب  التف كدة ففي كف  كيف ن علفض وجفه األرو عفن سفحق      هفم تسفحقون 

هفها الفدين  علمف ء األوضف   التفي تايموعاف  ويي لوعاف  ففي كف  بقف   األرو ! وهفم تسفلطون المحتفرفين كفن طريفق
ويبفف ركون ال جففور وال  حشفف   , شففرعه الكلففم عففن كواضففعه   ويحلففون كفف  حففر  هللا   ويميعففون كفف عليففه   تحرفففون 

ففي الحضف راي الم اتف    المفسخوخين ب  ري تافف   الممفدوعين ويرفعفون علياف  راتف ي الفدين وع  وي فه ! وهفم ي حلقفون 
 ففى شفع راتا    أو االقتبف و كفنففي التشفبه بافه  ال  ريف ي وهفه  األوضف     ور  اإلسفال  وأوض عا  ليحف ولوا  حلقف 

وال تميفن إع اتفه    كضفض وشفرائعا  وك  هجاف  ! وهفم تتفورون اإلسفال  الفه  تحيفم الحيف ة ح ادف   ت ريميف    ع ري تاف 
 إن اإلسفال  -ففي ظف  هفها التمفدير  -لافم  ليقولفوا ويشفيدون بع مف  هفها الم ضفي ليمفدروا كشف عر المسفلمين   دفم

و بف اة   ال شففريع  وع  كفف     وحسفبه وحسففبام خلف  المجففد التفف ريمي  عقيففدة أهلففهاليفو  تجففب أن ت فيف فففي ع فوو 
لفه  تقدكوعفه فإن علض هها الدين أن  يتطور   يتب  كحيوك   بواقى البشر   يبتم لام علض ك  ك  واإل القدتم ! هها
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ع ريف ي تسخففه  - إسفالكي    كف ن الفه  -كفن تتفوراي وقفواعين   وهفم تضفعون ل وضف   التفي تايموعاف  ففي العف لم 
لففون  شففي  العقيففدة والففدين   لتحفف  كحفف  خلفف  الففدين القففدتم ! لافف  قرآعفف   يتلففض ويففدرو   ليحفف  كحفف  خلفف  القففرآن  وي   

كوسفيل  أخيفرة   حتفض ال  -كم  تح ولون تميير طبيع  هها الدين  -المجتمع ي  طبيع  القدتم ! وهم تح ولون تميير
وال جفور    وال  حشف  ه و  يحولون المجتمع ي إلض فت ي غ رل في وح  الج  الدين قلوي   تتل  للادات  ب هها تجد

بعفد اللقمف  والجف     ليسفتمى إلفض هفد     , ت يفق كشمول بلقم  ال يف ال تجده  إال ب لكد والعسفر والجافد   كفي ال
  أو ت يء إلض اين !

التفي تسفتمد  فياف   المعركف  دل بفه    المعركف  الضف ري  كفى هفها الفدين واألكف  التفي تافد  بفه وتحف ول أن تعف إعاف 
  لا  القو  والك  ت ي وأجا ة اإلعال  تج د جميى األسلح  بال تحرج   وجميى الوس ئ  بال حس   و والتي

 
 

ْن َحْيُث الَ  َواليِهينَ    (183ين   َوُأْكِلي َلُاْم ِإني َكْيِد  َكتِ  (182) َتْعَلُمونَ  َكهيُبوْا ِب.َت ِتَ   َسَ ْسَتْدِرُجُام كِ 

أوضف   كف  ك عفا لتبقفض يوكف   واحفدا   أجلاف  والتي تسمر لا  األجا ة والتشييالي الدولي  و والتي تك   كن ; الع لمي 
  لوال هه  الك  ل  الع لمي  !

المسفلم  الق ئمف  علفض هفها  واألك  طبيع  هها الدين الواضح  التلب  ك  ت ال ص كدة لاه  المعرك  الض ري    ولكن
  السحق الوحشي      وهللا غ لب علض أكر    لعملي ي ك  ت ال ص كدة -علض قل  العدا وضعا العدة  - الحق

  والهين كهبوا ب.ت ت   س ستدرجام كن حيث ال تعلمون   وأكلي لام إن كيد  كتين(   )

ألكف  المستمسفي  وضفد ا الفدين هي القوة التي ال تحسبون حس با  وهم تش ون هه  المعركف  الضف ري  ضفد هفها وهه 
تم لاف  الميفهبون ب.تف ي هللا     إعافم ال يتتفورون  التفي به الملتاي  عليه المتجمع  علفض آصفرته     هفه  هفي القفوة

 حيفث ال تعلمفون   وال تحسفبون أعفه إكفالء هللا لافم إلفض حفين     فافم ال ي ك فون بفسن كفن أبدا  أعه استدراج هللا لافم

القفوة الكبفر  !      في سفون  بعضفام بعضف   ويفرون قفوة أوليف ئام ظف هرة ففي األرو هللا كتفين !     إعافم يتفولض كيفد
ففي العتفي ن والط يف ن   اسفتدراج   لافم ففي طريفق  لافم إعاف  سف   هللا كفى الميفهبين     يرخفض لافم الع ف ن   ويملفض

 تين ! ولكف ام غف فلون ! والع قبف وكن اله  تييد ? إعه الجب ر خو القوة الم . والتدبير الالك    و كع ع   في الكيد لام

  الهين يادون ب لحق ويه تعدلون     . للمتقين

  اعوة للت كير لإلتم ن ب ر والرسول 185 - 184الس او  الدرو

والف ص القرآعفي اائمف   أبعفد  - كف ن القفرآن يواجفه بفهل  التاديفد الرعيفب قوكف   كفن الميفهبين ب.تف ي هللا ففي كيف  ولقفد
التففي تسففميا  أكفف  وفففق  -المسففلم   الجم عفف  وكفف ن يتوعففدهم علففض كففوق ام كففن -الم صفف  كففد  كففن الم  سففب  
إلففض  -بعففد هففها التاديففد  -المتففين     دففم كفف ن يففدعوهم  والكيففد بفف إلكالء لاففم واالسففتدراج -المتففطل  اإلسففالكي 
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ففي  التفدبر ك ن يفدعوهم إلفضفال تيوعوا كن خرء جا م وال تيوعوا كن الم فلين      . وآخاعام استمدا  قلويام وعيوعام
واألرو وآتف ي هللا المبثودف   السفم واي أكر رسولام الفه  يفدعوهم إلفض الحفق ويافديام بفه و و لفض ال  فر ففي كلكفوي

  ي خن به كن اقترا  األج  المجاول   وهم غ فلون  وك  في هها الملكوي و وك ن يوق ام إلض كرور الوقا

السفم واي واألرو وكف   كلكفوي إن هفو إال عفهير كبفين   أو لفم ي  فروا ففي لم يت كروا ? ك  بت حبام كن ج     أو
  حديث بعد  ي ك ون ?      بس  خلق هللا كن شيء ? وأن عسض أن تيون قد اقتر  أجلام ?

وعقفولام وكشف عرهم    فطفرتام -كن تحا الركف    -القرآن يا هم كن غ وتام   ويوق ام كن غ لتام   ويست قه  إن
االسفتاب ل واالسفتج ب      إعفه ال يوجفه إلفيام جفدال   أجاف ة كي فوعتام البشفري  كلاف    بيف  كف  فياف  كفن   إعفه تم طفب

  كي وعتام كلا  وي  ضا  كن أعم قا   تست قه خه ي  ب راا و إعم  هو

  لم يت كروا ? ك  بت حبام كن ج     إن هو إال عهير كبين     أو

باففف   تمفففدعون  حففر  الدع تففف  التففي تشففف ا  ضففد  المفف  كفففن قففريفكففف عوا تقولففون عففن الرسفففول ]   [ فففي  لقففد
  في أس ليب البشر الع ايين ! المعاوا الجم هير إن كحمدا  به ج     وهو كن دم ي طق باها الكال  المريب   غير

تعرففون الحفق ففي أكفر  كف عوا كف ن المف  كفن قفريف تعلمفون أعافم كف خبون ! وقفد تضف فري الرواتف ي علفض أعافم ولقفد
االسفتم   لافها القفرآن والتفسدر بفه أعمفق التفسدر      عفن ول هللا ]   [ وأعام كف  كف عوا تملكفون أن تم عفوا أع سفامرس

ففي االسفتم   لافها القفرآن  -أبفي جاف   -بفن حفر    وعمفرو بفن هشف    سففي ن وقتف  األخف   بفن شفريق   وأبفي
  ل  قت  عتب  بنوك  وجدو  في أع سام ك ه كعروف      وكه , دالد    خلس    لي لي

 
 
ن ِج ي   ِإْن ُهَو ِإالي َعِهير   َأَوَلمْ  ِبين   َيَتَ كيُروْا َك  ِبَت ِحِبِام كِ    (184) ك 

وكثلاف  قتف  تف.كرهم قبيف  كوسفم  . وسفم عه سفورة فتفلا كفن ال بفي ]   [ وه تفه أكف   إتق ع تاف  الم ل لف    رييعف 
واعتافف ء الوليففد بففن المميففرة إلففض أن تقولففوا  ; القففرآن عففه كففنالحفف   يمفف  تقولففون لل فف و عففن ال بففي ]   [ وكفف  ك

تثبففا أعاففم كفف  كفف عوا جفف هلين لحايقفف  هففها األكففر و إعمفف  هففم كفف عوا  الرواتفف ي للوفوا إعففه سففحر يفف در     كفف  هففه 
ب تسفل التفي ويمشوعه علفض سفلط عام الفه  تافدا  شفا اة أن ال إلفه إال هللا وأن كحمفدا  رسفول هللا و ; تستكبرون ع ه

  البشر حق تعبيد البشر لمير هللا     وتادا ك  ط غوي بشر  علي العمو  !

التفورة التفي ك عفا  تسفتملون  دم ك عوا تستملون ت فرا هفها القفرآن العجيفب وتميف   عفن قفول البشفر المعافوا و كمف  كن
المتف حبون لمفن بافم بيلمف ي وركفو  ي ولاف   وال طفق كعاواة فيام و يمن قبلام   عن التل  بين الت بف  والج فون !

كفن عف لم غيفر ك  فور !     كف عوا تسفتملون هفه  الرواسفب ففي التمويفه  تفستيام ج   وفق ك  يريدون و وي عمون أعاف 
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 ألعفه الفه  تقولفه كحمفد   إعمف  تقولفه عفن ج ف  بفه و وأعفه تفستي ب لمريفب العجيفب كفن القفول   بفسن علفض الجمف هير

  كج ون !

تعرفففوا ع ففه كففن قبفف   فلففم تففدبر فففي أكففر صفف حبام الففه  عرفففو  كففن قبفف  وخبففرو   يففدعوهم إلففض الت كففر وال والقففرآن
وحيمفو  ففي الحجفر األسفوا وارتضفوا  ; ب لحيمف  خلال عفن السفواء و وشفادوا لفه ب ألك عف  والتفدل   كمف  شفادوا لفه

جرا  فراهف  لافم واستسك و  علض واائعام وظلا ع فد  حتفض خفرج كاف  . تثور حيمه واتقوا باها الحيم فت   بي ام ك اي
  هللا وجاه ! كر  ع ه ابن عمه علي

لافم أكفر  كلفه      الميشفوف يدعوهم إلض الت كفر والتفدبر ففي أكفر صف حبام هفها المعفروف لافم ك ضفيه كلفه   القرآن
  :كال أفاها به ج   ?     أفاها قول كج ون وفع  كج ون ?    

  ك  بت حبام كن ج       إن هو إال عهير كبين(   )

وال تشفتبه ح لفه  , المجف عين اخفتال  ففي عقلفه وال ففي قولفه   إعمف  هفو ك فهر ك تف  كبفين   ال يلتفب  قولفه بقفول ال
  بح ل المج عين  

  أو لم ي  روا في كلكوي السم واي واألرو وك  خلق هللا كن شيء ?(   ) . . دم

هففها الملكففوي الواسففى  ففي ن المبتففرةهفف ة أخففر  أكف   هففها الكففون العجيففب     وال  ففر ب لقلفب الم تففوا والعففي وهفي
الكي وعف  البشفري  إلاراك الحفق الكف كن  يفه    وت فت  الا ئ  الع يم   تي ي وحد  العت  و ال طفرة كفن تحفا الركف   و

 -يدل علض الب ر ء الواحد القدير     وال  ر إلفض كف  خلفق هللا كفن شفيء  اله  واإلبدا  اله  تشاد به   واإلعج  
 عفن يفدهف القلفب ويحيفر ال كفر   ويلجفضء العقف  إلفض البحفث -سفم واي واألرو كفن شفيء ال كلكفوي وكفم ففي

  . المشاور كتدر هها كله   وعن اإلرااة التي أوجدي هها الملق علض هها ال     المقتوا

التفي ال حتفر  اإلكي عيف ي ك عا المالئق علض هها ال حفو الفه  ك عفا بفه و ولفم تكفن علفض أ  عحفو آخفر كفن لم خا
آخفر كفن الطفرل الممي ف  األخفر  ? لمف خا  طريفق في الكي وع  ? لم خا س ري ففي هفها الطريفق ولفم تسفر ففي أ  لا 

عشفستا  ? كف  سفر هفه  الوحفدة السف ري  ففي طبيعتاف  إن لفم تيفن  علفض استق كا علض طريقا  هها وكفن الفه  تمسفيا 
  ا  قدر كطرا كقتوا ?الت ار عن اإلرااة الواحدة   التي تجر  ب , هها هو ال  كوو الواحد

 
 
ففَم َواِي َواأَلْرِو َوَكف  َخَلفَق ل ُ  َأَوَلفمْ  َشفْيء  َوَأْن َعَسففض َأن َتُكفوَن َقفِد اْقتَففَرَ  َأَجُلُافْم َ ِبففَس ِ   ِكففن َي ُ فُروْا ِفففي َكَلُكفوِي السي
  (186ُطْ َي ِعِاْم َتْعَمُاوَن   ِفي ُهمْ ( َكن ُتْضِلِ  ل ُ َفاَل َه ِاَ  َلُه َوَيَهرُ 185ُيْ ِكُ وَن   َبْعَد ُ  َحِديث  
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تتففرفا     . تركيبافف  الجسففم الحففي   ال بفف  المليفف  الحيفف    لمعجفف ة ال ي قضففي ك افف  العجففب     وجواهفف    إن
وتضفم ا  كفهل  لوسفيل  التجفدا ففي  ; وجواهف  عملي ي التحول الدائم  التي تتم فياف  كف  لح ف  كفى كح ف تاف  علفض

الوظي فف  فففي أعسفف لا  !     فمففن خا الففه  ي  ففر إلففض هففه  المليفف   هففه  افف  لوظي تافف  والكتففدااأعسفف ل ك افف  و وكعرفت
  إلض أن هها الكون بال إله   أو أن ه  ك آلا  كى هللا ? -ب  فطرته وضمير   - عقله الواحدة   دم تطمئن

المف لق الواحفد المفدبر    دبيربتف اكتداا الحي ة عن طريق ال وجي  وال س  ليقو  ش هدا  ياتا لك  قلفب وكف  عقف  إن
ففي عسفلا  ب لمقف اير التفي يفتم باف  هفها التف اوج ? لمف خا  اائمف      و ال فمن خا اله  تضمن للحي ة وجوا الهكر واألعثض

فمفن  . . ت س  خكورا  فق  أو إع د   فقف      ولفو حفد  هفها ال عقطفى ال سف  ع فد هفها الجيف  الحي ة ال تستي  كن علض
  عجل  التوا ن اائم  في األجي ل جميع   ?خا اله  تمس  ب

إعفه كلحفوظ ففي  - وحفده  ال ففي هفه  ال ف هرة الحيويف -التفوا ن كلحفوظ ففي كلكفوي السفم واي واألرو جميعف    إن
األحيف ء ويفين األشفي ء سفواء     ولفو اختف   بفين ب ف ء الفهرة كمف  هفو كلحفوظ ففي ب ف ء المجفرة ! وكلحفوظ ففي التفوا ن 

لح ف  ! فمفن الفه  تمسف  بعجلف  التفوا ن الكبفر  ففي السفم واي واألرو  ق ئم    ك  ظ  هها الكون هها التوا ن شعرة 
  جميع   ?

هفها التفوا ن والت  سفق ففي  كفد  الج يرة الهين ك عوا تم طبون بافها القفرآن أول كفرة كف  كف عوا يفدركون بعلفوكام وعر 
اإلعسفف عي  بففهاتا  تلتقففي كففى هففها الكففون فففي  ال طففرة كلكففوي السففم واي واألرو وكفف  خلففق هللا كففن شففيء     ولكففن

إال في هه  األعم ل   ويي ي أن ي  فر اإلعسف ن ب لقلفب الم تفوا والعفين  ك طوق  أعم قا  و وتتج و  كعه بلم  غير
  هها الكون حتض يتلقض إتق ع ته و تح ءاته تلاي   كوحي   ه ات     إلض المبترة

ولفم تمفب عفن حسفه  . إلاف    إلفض أن لفه -إتق عف ي هفها الوجفوا ففي حسفه وهفو يتلقفض  -اهتد  اإلعسف ن ب طرتفه  ولقد
تادته الرس الي إلفض الرىيف  التفحيح       حتض ق  هه  الحايق    إعم  ك ن تمطضء في تحديد ص   اإلله الحق  

رون فاففم أكسفف خ شفف ئاو ال طففرة   بفف  إعاففم إعمفف  ي كفف -االشففتراكي  العلميفف    ! " أصففح   -فسكفف  الملحففدون الجففدا 
خلف   ورأ  كف  تجدوعفه ففي أع سفام كفن إلح حاف      وع فدك  صفعد أحفدهم إلفض ال ضف ء الجفو    ويع عفدون  ال طفرة  

هيها ففي ال ضف ء ? ولك فه  تمسيا  هت ا فطرته ك  اله  -كشاد األرو كرة كعلق  في ال ض ء  -المشاد الب هر 
هللا ه فف ك ! وكففتم إلحفف ا فطرتففه وصففراخا  فففي تجففد  لففم حففين مففب  إلففض األرو   وتففهكر إرهفف   الدولفف    ق ل إعففه

  واألرو ! السم واي أعم قه   أك   شيء كن كلكوي

  هها اإلعس ن ! فطرة هللا اله  تم طب اإلعس ن باها القرآن لاو اله  خلق هها اإلعس ن   واله  تعلم إن

المميفب و وهفم ع فه  المجافول ففي عف لم -كن قريفب  -يلم  قلويام بط ئا الموي اله  قد تيون كمبس لام  وأخيرا  
  غ فلون 

  وأن عسض أن تيون قد اقتر  أجلام(   )
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وهفم ففي قبضفته ال  ? كحجويفون  يدريام أن أجلام قريب ? وك  يبقيام ففي غ لفتام سف ارين و وهفم عفن غيفب هللا فم 
  ت لتون ?

 يسفتيق لعلفه أع ! عميقف  لتاف  القلفب البشفر  هف ة -الفه  قفد تيفون قفد اقتفر   -هفه  اللمسف  ب ألجف  المميفب  إن

هفها اإلعسف ن تعلفم أن هفه  اللمسف  ال تبقفي قلبف   غف فال      ولكفن بعفض  وخ لق ويت ت  وير    وهللا ك  ل هها القرآن
  بعد خل  ويي بر ! تع عد القلو  قد

   بس  حديث بعد  ي ك ون ?(!)

  بعد هها الحديث كن حديث تات  له القلو  أو تلين     وك 

الكي وعف  البشفري       خطف   لمس ي التي تعداي في اآلت  الواحدة و لتكشا ل   عن ك ا  هها القرآن ففيهه  ال إن
ك اف  واحفدا  ال يوقفى عليفه و إعفه ال تم طفب الفههن ولك فه ال  وتفرا   إعه ال يد  ج عب   واحفدا  ك اف  ال تم طبفه   وال يفد 

 , مسفه ويوق فه   إعفه ال تسفل  إليفه طريفق الجفدل البف رايل -وهفو ياف  الكيف ن البشفر  كلفه  - ياملفه و ف في الطريفق

أن يتجفه كف ا  الفدعوة إلفض  ي بمفي ولك ه تستحييه لي  ر ويت كر وحفرارة الحيف ة تسفر   يفه وتي رهف  الفدافق     وهيفها
 لاففها والقفرآن هفو القفرآن كفال  هللا البف قي   وخطف   هللا . آخفر هللا اائمف       ف إلعسف ن هفو اإلعسف ن لفم يتبفدل خلقف   

  كام  تعلم وكام   تطور !       . . اإلعس ن اله  ال يتمير

  س   هللا في الاد  والضالل 186الس بى  الدرو

وففق كف  أرااتفه كشفيئته  ; والضفالل تقفا السفي ل وق ف  قتفيرة للتعقيفب     تقفرر فياف  سف   هللا الج ريف  ب لافد  وه ف 
قلبفه عفن االئف  الافد  وكوحيف ي اإلتمف ن   وخلف   تتفرف كفن كن هدات  كن تطلب الاد  ويج هفد  يفه و و ضفالل

حف ل أولئف  القفو  الفهين كف عوا تمف طبون بافها القفرآن و علفض طريقف  القفرآن  كفن بم  سفب  كف  عرضفه السفي ل قبف  خلف 
  :الع بر الق عدة الع ك  بم  سب  المث  ال ريد و وكن بي ن الس   الث بت  بم  سب  الح ا  عرو الكريم في

  تضل  هللا فال ه ا  له   ويهرهم في ط ي عام تعماون( كن )

آتف ي هللا وتفدبره   ففي الفهين تضفلون   إعمف  تضفلون ألعافم غف فلون عفن ال  فر والتفدبر   وكفن تم ف  عفن ال  فر إن
  تضله هللا و وكن تضله هللا ال يادته أحد كن بعد  

  كن تضل  هللا فال ه ا  له(   )

  :أبدا   ت   في ط ي عه عن الحق وعم   ع ه -وفق س ته تل   - تيتب هللا عليه الضالل وكن

  ويهرهم في ط ي عام تعماون(   )
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قلفويام وجفوارحام    عطلفوا في تركام في عم هم كفن ظلفم   فافم الفهين أغلقفوا بتف ئرهم وأبتف رهم   وهفم الفهين وك 
 -تففي يففوجاام إليافف  فففي اآلتفف  السفف بق  ال - األشففي ء وهففم الففهين غ لففوا عففن بففدائى الملففق وأسففرار الوجففوا   وشففا اة

عجيب    وحيثم  فتحا العين وقعا علض آتف    وحيثمف  الت فا اإلعسف ن إلفض  وجد وحيثم  اكتد البتر في هها الكون 
هفها  عفن -أ  عمفي  -كف  تحفي  بفه   لمف  اإلعجف   ففي تكوي فه و يمف  حولفه كفن شفيء   ففإخا عمفه  إلفض ع سه أو

  إلض البوار  تسلمه مض بعد هها كله وتج و  الحق ترك في ط ي عه حتضكله   ترك في عم     و خا ط

  ويهرهم في ط ي عام تعماون( )

  علم الس ع  والميب بيد هللا وحد  188 - 187الث كن  الدرو

البعيفدة المميبف  ففي  السف ع  المف فلون عمف  حفولام   العمفُي عمف  تحفي  بافم     تسفسلون الرسفول ]   [ عفن هف الء
  البعيد ! األفق   ك له  ال ير  ك  تحا قدكيه ويريد أن ير  ك  في المجاول

  دقلا في السم واي , هو تسسلوع  عن الس ع  أت ن كرس ه  ? ق  إعم  علما  ع د ريي   ال تجليا  لوقتا  إال)

 
 

فَم َوايِ الَ  َريِ ي َعِن السي َعِ  َأتي َن ُكْرَس َه  ُقْ  ِإعيَم  ِعْلُمَا  ِع دَ  َتْسَسُلوَع َ  اَل  َواأَلْروِ   ُتَجلِ يَا  ِلَوْقِتَاف  ِإالي ُهفَو َدُقَلفْا ِففي السي
ِ َوَلفِكني َأْكَثَر ال ي ِو الَ  َعْ َا  َتْسِتيُيْم ِإالي َبْمَت   َتْسَسُلوَعَ  َكَسعيَ  َحِ ي     (187) َتْعَلُمونَ  ُقْ  ِإعيَم  ِعْلُمَا  ِع َد ل 

هللا   ولكفن أكثفر ال ف و ال تعلمفون  ع فد إال بمت    تسسلوع  كسعف  ح في ع اف  ! ق  إعمف  علماف ال تستييم  , واألرو
هللا   ولفو ك فا أعلفم الميفب السفتكثري كفن الميفر وكف  كسف ي السفوء  شف ء   ق  ال أكل  ل  سي ع ع   وال ضرا  إال كف 

  لقو  ي ك ون(    ويشير   إن أع  إال عهير

ك كلف      وكفى أن  ك  جفسة كف  فياف  كفن حسف   وجف اء   ت ف جضء المشفركين ففي الج يفرةك عفا عقيفدة اآلخفرة   و  لقفد
المشركين و وفي ايفن إسفم عي  أبفيام الكفريم و  ه الء وهو جد -عليه السال   -هه  العقيدة أصيل  في اين إبراميم 
ه إبفراميم و سفم عي    حتفض كف  بيف ام ويفين أصفول اإلسفال  الفه  كف ن عليف ويعفد إال أعه ك ن قد ط ل عليام األكفد  

كف عوا  لقفد اآلخفرة تم كف   كفن تتفوراتام و فك عفا أغفر  شفيء علفيام وأبعفد  عفن تتفورهم   حتفض عقيفدة لقفد اعفددري
البعففث وال شففور والحسفف    وعففن تعجبفون ويعجبففون كففن رسففول هللا ]   [ ألعففه تحففددام عففن الحيفف ة بعففد المففوي و

الفهين ك روا هف  عفدلكم علفض رجف  ي بفئكم   إخا  وقف ل ي السفورة األخفر  والجف اء و كمف  حيفض عف ام القفرآن الكفريم فف
أفتفر  علفض هللا كفهب   ? أ  بفه ج ف  ? بف  الفهين ال ي ك فون بف آلخرة ففي  ? كف قتم كف  كمف ل   إعكفم ل في خلفق جديفد

  [   8 - 7البعيد     ] سبس  والضالل العها 
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إال أن  -األكف  المسفلم   وظي ف  كمف  هفي -بشفري  وتشفاد علياف  علم هللا أن أك  كفن األكفم ال تملف  أن تقفوا ال ولقد
الحيف ة علفض أعاف  هفه  ال تفرة المحفدواة بحفدوا هفه   فتتفور تكون عقيدة اآلخرة واضح  لا  راسفم  ففي ضفميره     

  التميرة   ال تمين أن ي شضء أك  هه  ص تا  وهه  وظي تا  ! األرو الحي ة الدعي    وحدوا هه 

تكفوين الف    البشفري   في في اآلخرة فسح  في التتور   وسع  في ال      واكتداا في الحي ة ضرور  العقيدة  إن
لضففب  الفف    عففن شففاواتا  التففميرة  ضففروري  خاتافف    لتتففل  أن ت فف   بافف  تلفف  الوظي فف  الكبيففرة     كففهل  هففي

 تقعفده  التضفحي ي األليمف    عفن تيئسفا  ال تف ئ  القريبف  وال ال وكط كعاف  المحفدواة و ول سفح  كجف ل الحركف  حتفض
األليمف   والتضفحي ي وفع  المير والاي اة إلض المير   علض الرغم كن ال تف ئ  القريبف    , ب لمير المضي في التبشير

  .     وهي ص  ي وكش عر ضروري  كهل  لل اوو بتل  الوظي   الكبيرة  

واحتب سفا  ففي  الرىيف  ففي ع ف   اإلعسف ن    وضفيق ففي اآلخفرة ك فرل طريفق بفين فسفح  الرىيف  والتتفور واالعتقف ا
والاي   بسك عف  هللا ففي المالفف  الراشفدة  , البشري  حدوا الح  في إاراك  الحيوان  ! وك  تتل  إاراك الحيوان لاي اة

!  

األخيفر ففي هفها الفدين  اآلخفرة كله ك ن التوكيد شديدا  علض عقيدة اآلخرة ففي ايفن هللا كلفه     دفم بلمفا صفورة لهل 
ففي حف  األكف  المسفلم  أدبفا وأوضف  وأعمفق كفن  اآلخفرة غ يتا  كن السع  والعمق والوضفوا     حتفض بف ي عف لم

وياففها صففلحا هففه  األكفف  لايفف اة البشففري    تلفف  الايفف اة الراشففدة التففي وع هفف   . عفف لم الففدعي  الففه  ت يشففوعه فعففال   
  ! اإلعس عي الت ريب

يواجفه بفه  الفه  ة األعفراف أكف   صفورة كفن صفور االسفتمرا  واالسفت ك رففي هفها الموضفى كفن سفي ل سفور  وعحفن
  المستاتر  المست كر المشركون عقيدة اآلخرة   تبدو في س الام عن الس ع  س ال الس خر

  تسسلوع  عن الس ع  أت ن كرس ه  ?()

 يسفسلون ولكفن المشركي  . . السف ع  غيفب   كفن الميفب الفه  اسفتسدر هللا بعلمفه   فلفم تطلفى عليفه أحفدا  كفن خلقفه إن

و ك  س ال المتعجب المسفتمر  ! و كف  سف ال المسفتاين المسفتاتر !  ! الممتحن الرسول ع ا      إك  س ال الممتبر
  أ  كتض كوعده  اله  إليه تستقر وترسو ?! . .(? كرس ه   أت ن

أعاف  كفن ختف ئص  تعلمافم ن  [ بشر ال يدعي علم الميب   كفسكور أن تيف  الميفب إلفض صف حبه   وأ ] والرسول
  إعم  تعلمه ريه ويوحي إليه ك  تش ء  , حدواه  األلومي    وأعه هو بشر ال يدعي شيئ   خ رج بشريته وال يتعد 

  ق  إعم  علما  ع د ريي   ال تجليا  لوقتا  إال هو( )

  . ا ع  كمتص بعلما    وهو ال تيشا ع ا  إال في حي ا    وال تيشا غير  -سبح عه  - فاو
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باولاف  وضفم كتا         الشفعور يل تام عن الس ال هيها عن كوعده    إلض االهتم   بطبيعتا  وحايقتا    و لفض دم
ال  -بعففد خلفف   -لتثقفف  فففي السففم واي واألرضففين   وهففي  و عافف  أال و ن أكرهفف  لع ففيم   أال و ن عبئافف  لثقيفف    أال

  غ فلون  ع ا  تستي إال بمت  والم فلون 

  في السم واي واألرو   ال تستييم إال بمت (   دقلا )

الحفهر   وال تجفد  ع فده   كعاف  أن ي تفرف االهتمف   للتايف  لاف  واالسفتعداا قبف  أن تفستي بمتف  و ففال ي  فى ففسولض
وففي الوقفا كتسفى وففي العمفر بايف    وكف  يفدر  أحفد  , لاف  الحيطف    كف  لفم تسخفهوا حفهرهم قبلاف    وكف  لفم تسفتعدوا

  ويس ر    وأال تضيى بعد س ع    قد ت ج   بعده  الس ع  ! اللح   ء   فسولض أن يب اركتض تجي

الرسف ل  وحايقف   طبيعف  تعجفب كفن أكفر هف الء الفهين تسفسلون الرسفول ]   [ عفن السف ع      إعافم ال يفدركون  دفم
  الع يم   ريه الرسول و وال تعرفون حايق  األلومي    وأا  الرسول في ج عب

    كسع  ح ي ع ا  !(تسسلوع)

علفم كف  تعلفم هفو  ريفه كسعف  اائفم السف ال ع اف  ! كيلفا أن تكشفا عفن كوعفده  ! ورسفول هللا ]   [ ال تسفسل أ 
  أعه كمتص بعلمه 

  ق  إعم  علما  ع د هللا(   )

  اختص سبح عه به و ولم تطلى عليه أحدا  كن خلقه   قد

  ولكن أكثر ال  و ال تعلمون(   )

تطلفى علفض شفيء ك فه إال  ال أكر الس ع  وحد    إعم  هو أكر الميب كله   وحفد  علفم هفها الميفب  األكر  ولي 
تملفف  ال بفف ا ألع سففام ع عفف   وال ضففرا      فقففد  ال كففن شفف ء   ب لقففدر الففه  تشفف ء   فففي الوقففا الففه  تشفف ء     لففهل 

لضفر لافم   وقفد ت علفون األكفر يريفدون بفه ولكن ع قبته تكون هفي ا , ألع سام ت علون األكر يريدون به جلب المير
وي علفون  ; الميفر ولكن ع قبته المميب  تجر  عليام ! وقد ت علون األكر تيرهوعفه ففإخا ع قبتفه هفي , ع ام رفى الضر

وعسفض أن تحبفوا شفيئ   وهفو شفر  , لكفم األكفر تحبوعفه ففإخا ع قبتفه هفي الضفر   وعسفض أن تكرهفوا شفيئ   وهفو خيفر
  لكم(   

  اله  تقول  والش عر

  أال كن يري ي غ يتي قب  كههبي ! % وكن أين والم ت ي بعد المهاهب()
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فوءُ  ُك اُ  الي َأْكِلُ  ِلَ ْ ِسي َعْ ع   َواَل َضر ا  ِإالي َك  َش ء ل ُ َوَلوْ  ُق  فِ َي الس  َأَعفْ   ِإنْ  َأْعَلُم اْلَمْيَب اَلْسَتْكَثْرُي ِكَن اْلَمْيِر َوَكف  َكسي
  (188َعِهير  َوَيِشير  لِ َقْو   ُيْ ِكُ وَن  ِإالي 

ففإن كوق فه أكف   بف   الميفب  , يفتعلم تمثف  كوقفا البشفري  أكف   الميفب المجافول   وكامف  تعلفم اإلعسف ن وكامف  إعمف 
  المحجوي  أك   ع لم الميب المحجو    ببشريته الموصد   وأك   ستر الميب المسدل   سي   يهكر 

هللا بشفر كفن البشفر  غيفب كن هو و وقريه كن ريه هو قريه   كسكور أن تعلن لل  و أعفه أكف    [ وهو  ] والرسول
تعفرف الم تف ي قبف  المفهاهب   وال يفر  كف.ل أفع لفه  وال   ال تمل  ل  سه ع ع   وال ضرا    ألعه ال تطلى علفض الميفب  

 هفو يرا  أقد    و ن رآه  سوءا  أحجم   إعمف فعله بحيث إن رأ  الع قب  المميب  خ ع قب  و وكن دم ال تمل  أن تمت ر

  تعم    والع قب  تجيء كم  قدر هللا في غيبه المي ون 

كففن الميففر وكفف  كسفف ي  السففتكثري ولففو ك ففا أعلففم الميففب -إال كفف  شفف ء هللا  -قفف  ال أكلفف  ل  سففي ع عفف   وال ضففرا  )
  السوء(   

أتف  صفورة كفن صفور   ففي التجريفد المطلفق   كفن الشفركاإلعالن تتم لعقيدة التوحيد اإلسالكي  ك  ختف ئص  وياها
كفف ن هففها البشففر كحمففدا  رسففول هللا  ولففو   وتت ففرا الففهاي اإللايفف  بمتفف ئص ال تشفف ركا  البشففر فففي شففيء ك افف   

عتبف  الميفب تقفا الط قف  البشفري    ويقفا العلفم البشفر     فع فد -عليفه صفلواي هللا وسفالكه  -وحبيبفه وكتفط    
  رسول هللا ]   [ وتتحدا وظي ته   شمص ي  تقاوع د حدوا البشر 

  إن أع  إال عهير ويشير لقو  ي ك ون(   )

كعفه كفن ال فهارة والبشف رة  بمف    [ عهير ويشير لل  و أجمعين   ولكن الفهين ي ك ون(هم الفهين ي ت عفون  ] والرسول
 ء بفه   دففم هففم بعففد خلفف  خالصفف  وراء هففها الففه  جفف كفف  و فافم الففهين ت قاففون حايقفف  كفف  كعفه و وهففم الففهين يففدركون 

  بام الرسول كن ال  و أجمعين     تملص البشري  كلا    كم  أعام هم الهين

ويتقبلاف    و ن هفها القفرآن ال  تستشفرفا  الكلمف  ال تعطفي كفدلولا  الحايقفي إال للقلفب الم تفوا لاف    والعقف  الفه  إن
 لقو  ي ك ون   ولقد ورا عفن بعفض صفح ب  رسفول هللا ]   إال , دم ر  ت ت  ك و     وال تيشا أسرار    وال تعطي

 , أن عف تض القفرآن     وهفها اإلتمف ن هفو الفه  كف ن تجعلافم يتفهوقون القفرآن خلف  التفهول  قبف  [ ك ف  عف تض اإلتمف ن

  وقا كن ال ك ن   أقتر ويدركون كع عيه وأهدافه خل  اإلاراك   ويت عون به تل  الموارل التي ص عوه  في

إال الفهين ي ك فون إتمف ن  تجفد   ن خل  الجي  المت را تجفد كفن حفالوة القفرآن   وكفن عفور    وكفن فرق عفه   كف  الك لقد
لقد ك ن اإلتمف ن هفو الفه  ففت  لافم ففي القفرآن  , اإلتم ن خل  الجي    ولئن ك ن القرآن هو اله  أخه بسرواحام إلض

  ك  ال ت تحه إال اإلتم ن !
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بافه  الكثفرة ويافها  -لفم يتكفرر  الفه  وع شوا له كهل      وكن دم ك عوا خلف  الجيف  المت فرا ع شوا باها القرآن   لقد
إال ففي صفورة أففراا علفض كفدار التف ريب تسفيرون علفض أقفدا   اللافم في الت ريب كلفه     -التوافي علض خل  المستو  

  ! العجيب خل  الجي  الس كق

اللافم إال قفول رسفول  , البشفر ن   فلفم تشفب عبعفه الرائفق شف ئب  كفن قفولخلتوا لاها القرآن فترة طويل  كن ال كف  لقد
  وكن دم ك ن خل  الجي  المت را ك  ك ن   . . هللا ]   [ وهدته     وقد ك ن كن عبى القرآن خاته كهل 

 
 
فن عيْ ف   َواِحفَدة  َوَجَعفَ  ِكْ َاف  َ ْوَجَاف  ُهفوَ  ف َه  َحَمَلفْا َحْمفال  َخِفي ف   َفَمفريْي ِإَلْيَاف   ِلَيْسفُينَ  اليفِه  َخَلَقُكفم كِ  ف  َتَمشي ف   ِبفهِ  َفَلمي َفَلمي

َعَوا ل َ َرييُاَم  َلِئْن آَتْيَتَ   َص ِلح      (189ِكَن الشي ِكِريَن   ليَ ُكوَعني  َأْدَقَلا اي

ولافها القفرآن فتفرة طويلف   نالقفرآ أجفدر الفهين تحف ولون أااء كف  أاا  خلف  الجيف  أن ي اجفوا عاجفه    ي يشفوا بافها وكف 
  لييوعوا كم  ك ن ! البشر كن ال ك ن   ال تم ل  عقولام وقلويام غير  كن كال 

  189الت سى  الدرو

كفن التوحيفد إلفض  اإلعحفراف جولف  جديفدة ففي قضفي  التوحيفد   تسخفه ففي أولاف  صفورة القتف    لتتفوير خطفواي دفم
أبفيام إبفراميم     دفم ت تافي إلفض كفواجاتام  ايفن ء المشفركين عفنالشرك في ال      وكسعم  هي قت  اعحراف هف ال

كف عوا تشفركون باف    وهفي ظف هرة الفبطالن ألول ع فرة وألول ت كيفر    التفي ب لسما اله  ي اولوعه في  ب اة آلافتام
إلفض   ء التجف   [ إلفض تحفديام هفم وهف الء اآللاف  التفي تعبفدوعا  كفن اون هللا   وأن تعلفن ] الرسفول وتمفتم بتوجيفه

  هللا وحد    وليه وع صر  

  خطواي اإلعحراف كن التوحيد إلض الشرك في ال    195 - 189الت سى  الدرو

خفي ف   فمفري بفه    حمفال   هو اله  خلقكم كن ع ف  واحفدة   وجعف  ك اف   وجاف  ليسفين إلياف    فلمف  تمشف ه  حملفا)
فلمفف  آت همفف  صفف لح   جعففال لففه شففرك ء  يمفف   . الشفف كرين نفلمفف  أدقلففا اعففوا هللا ريامفف  لئن آتيت فف  صفف لح   ل كففوعن كفف

أتشركون ك  ال تملق شفيئ   وهفم تملقفون ? وال تسفتطيعون لافم عتفرا  وال أع سفام  ! آت هم    فتع لض هللا عم  تشركون 
  (? ي ترون 

كفن اون هللا تفدعون  الفهين و ن تفدعوهم إلفض الافد  ال يتبعفوكم   سفواء علفييم أاعوتمفوهم أ  أعفتم صف كتون   إن)
أرجف  تمشفون باف  ? أ  لافم أيفد يبطشفون باف  ? أ   ألام  ب ا أكث لكم   ف اعوهم فليستجيبوا لكم إن ك تم ص اقين  

تسفمعون باف  ? قف  ااعوا شفرك ءكم دفم كيفدون ففال ت  فرون   إن وليفي هللا  آخان لافم أعفين يبتفرون باف  ? أ  لافم
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و ن  . ي تفرون  هين تدعون كن اوعه ال تستطيعون عتركم وال أع سفاموهو يتولض الت لحين   وال الكت   اله  ع  ل
  تدعوهم إلض الاد  ال تسمعوا وتراهم ي  رون إلي  وهم ال يبترون(   

ع فد حفد كفن السففما  تقفا جولف  كفى الج هليفف  ففي تتفوراتا  التفي كتفض اعحرففا عفن العبواتفف  ح الواحفد لفم إعاف 
ففي كدارجفه األولفض و وكيف  ي تافي إلفض  االعحفراف يفر ! وتتفوير لمطفوايوالضفالل و ولفم ترجفى إلفض تفدبر وال ت ك

  خل  الضالل البعيد !

  ت يد اشراك ال وجين وغيرهم  كن المشركين 195- 189الت سى  الدرو

خفي ف   فمفري بفه    حمفال   هو اله  خلقكم كن ع   واحفدة   وجعف  ك اف   وجاف  ليسفين إلياف    فلمف  تمشف ه  حملفا)
  . .(الش كرين اعوا هللا ريام  لئن آتيت   ص لح   ل كوعن كنفلم  أدقلا 

ب لريويي  الم لتف    ع فد المفوف  له ال طرة التي فطر هللا ال  و عليا      أن يتوجاوا إلض هللا ريام   كعترفين إعا 
  أص  المليق    وتركيب ال وجي  وطبيعتا   كن وع د الطمى     والمث  المضرو  ه   لل طرة يبدأ

  هو اله  خلقكم كن ع   واحدة   وجع  ك ا   وجا  ليسين إليا (   )

االخفتالف ليسفين الف وج  هفها ع   واحدة في طبيع  تكوي ا    و ن اختل ا وظي تا  بين الهكر واألعثفض   و عمف  فاي
  وهفي ع فرة  ووظي ف  ال وجيف  ففي تكوي فه . اإلعسف ن إلفض  وجفه ويسفتري  إلياف      وهفه  هفي ع فرة اإلسفال  لحايقف 

عشفر قرعف     يفو  أن ك عفا الفدت ع ي المحرفف  تعفد المفرأة أصف  الفبالء  أريعف  ك كل  وص اق  جف ء باف  هفها الفدين ك فه
 -وال تف ال  - الود يف ي لع ف  وعجسف   وفمف   للمواتف  تحفهر ك فه تحفهيرا  شفديدا    ويفو  أن ك عفا وتعتبرهف  اإلعسف عي  

  وال حس   له في خاته علض اإلطالل   الرج  خ اك   أاعض كرتب  كن تعده  كن سق  المت   أو علض األكثر

جفو المحضفن الفه   واألكفن في التق ء ال وجين هو السين واالطمئ  ن واألع  واالستقرار   لي ل  السيون  واألص 
تمففدن  يففه الجيفف  ال  شففئ لحمفف  تففرا  ال وي هفف  ت مففو  يففه ال ففراخ ال غففب   وي ففت   يففه المحتففول البشففر  الثمففين  

لمجففرا اللفهة العفف برة وال ف وة الع رضفف    كمف  أعففه لفم تجعلففه شففق ق    االلتقف ء البشفر  واإلضفف ف  إليفه   ولففم تجعف  هففها
ففي  الج هليف ي بفين االختت صف ي والوظف ئا   أو تكفرارا  لالختت صف ي والوظف ئا و كمف  تمفب  وتع رض    وع اع    

  القدتم والحديث سواء !

    تبدأ كن المرحل  األولض     خل  تبدأ القت    ويعد

  تمش ه  حملا حمال خفي   فمري به     فلم 

فلمف  تمشف ه (    ت سفيق   لتفورة ) القرآعي يلطا ويدل ويشا ع د تتوير العالق  األولي  بين ال وجين     والتعبير
جسففدين   إتحف ء  لإلعسفف ن  اكتف اج طفف ئ ين ال التقف ء  ليبففدو المب شفرة كفى جففو السفين و وترقيقفف   لح شفي  ال عفف  حتفض
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 وافتراقاف  عفن التفورة الحيواعيف  الملي ف  !     كفهل  تتفوير الحمف  ففي أول . المب شفرة ب لتفورة  اإلعسف عي    ففي

  خفي   (    تمر به األ  بال دقل  كسعا  ال تحسه  ). . أكر 

  تستي المرحل  الث عي   دم

  ل كوعن كن الش كرين(    فلم  أدقلا اعوا هللا ريام  لئن آتيت   ص لح   )

صفحيح   صفبوح        سفليم    تبين الحم    وتعلقفا بفه قلفو  الف وجين   وجف ء اور الطمفى ففي أن تيفون المولفوا لقد
أج   ففي ظفال  البطفون وظفال  الميفو      وع فد  وهي إلض آخر ك  تطمى اآلب ء واألكا ي أن تكون عليه خريتام  

تعتفرف لفه ب لريوييف  وحفد    وتطمفى ففي فضفله وحفد    إلحس سفا  اللفدعي  , هللا لفضالطمى تسفتيق  ال طفرة   فتتوجفه إ
ل كفوعن كففن  صف لح    وال عمف  واإلفضف ل الوحيفد ففي هفها الوجففوا   لفهل   اعفوا هللا ريامف  لفئن آتيت ف  القفوة بمتفدر

  الش كرين(   

  كون !(   فلم  آت هم  ص لح   جعال له شرك ء  يم  آت هم    فتع لض هللا عم  تشر )

إخ كف ن أب  ىهمف   . . بعفض الرواتف ي ففي الت سفير تفهكر هفه  القتف  علفض أعاف  قتف  حايايف  وقعفا آلا  وحفواء إن
عبفد الحف ر       والحف ر  اسفم " بط اف  يولفدون كشفوهين   فجف ء إليامف  الشفيط ن ففسغر  حفواء أن تسفمي كف  ففي

وظف هر كف  ففي هفه  الرواتف  كفن طف بى إسفرائيلي      ! كعاف  إلبلفي    ليولفد صفحيح   وي فيف و ف علفا وأغفري آا 
هففو الففه  يلقففي عففبء المواتفف  علففض حففواء   وهففو  -كمفف  حرفففوا اتفف عتام  - المسففيحي خلفف  أن التتففور اإلسففرائيلي

  للتتور اإلسالكي التحي    تم ك    كم لا

ففي الف    البشفري   االعحفراف جح ج  ب   إلض هه  اإلسرائيلي ي لت سفير هفها الف ص القرآعفي     فافو تتفور كفدار  وال
بعففض أب فف ئام لآللافف    أو لمدكفف  كع بففد  ي ففهرون      ولقففد كفف ن المشففركون علففض عاففد رسففول هللا ]   [ وقبلففه  

فففي أول األكففر ح   فففإعام بعففد احرجفف  كففن قمفف  التوحيففد إلففض ارك  تففوجاام اآللافف  ! تقريفف   و ل ففض إلففض هللا ! وكففى
ففي أبفدان  عتفيب    لا  أب  ءهم لت يف وتت  وتوقض المم طر ! كم  تجعف  ال ف و اليفو لاه  اآل ي هرون  الود ي  ك عوا

إال علففض ضفري  ولفي أو قففدت    أو أن  كفرة أب ف ئام ل وليف ء والقدتسفين   كففسن تسفتبقوا شفعر المففال  ال تحلفق أول
 دم ال  و اليو  تعترفون ب ر الواحد   ه الء تستبقو  فال خت ن حتض تمتن ه  ك   كى أن

 
 
  (190َعمي  ُتْشِرُكوَن   ل ُ  آَت ُهَم  َص ِلح   َجَعاَل َلُه ُشَرَك ء ِ يَم  آَت ُهَم  َفَتَع َلض َفَلمي 

  هها االعتراف باه  االتج ه ي المشرك    وال  و هم ال  و ! يتبعون 

  فتع لض هللا عم  تشركون !( )
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  عن الشرك اله  تعتقدون وي اولون ! وت   

ويسفلمون لفه   ترسفم ل ف   هللا  ف  عفر  ففي  ك ع ف  هفها صف وف   وألواعف   كفن الشفرك و كمفن ي عمفون أعافم يوحفدون أع علفض
  صورة كن كدارج الشرك التي ترسما  هه  ال تو   

الشففعب      إلففض آخففر كفف  " ال فف و تايمففون لاففم اليففو  آلافف  تسففموعا   القففو   ويسففموعا   الففوطن     ويسففموعا  إن
التي ك ن تايماف  الود يفون   وال تعفدو أن  الس خج   تعدو أن تكون أص  ك   غير كجسدة ك ألص   تسمون   وهي ال

 خلقه   وي هر لا  األب  ء كم  ك عوا ي هرون لآللاف  القدتمف  ! ويضفحون لاف  في -سبح عه  -تكون آلا  تش رك هللا 

  التي ك عا تقد  في المع بد علض عط ل واسى ! ك لهب ئ 

تجعلفون أواكفر هفه  اآللاف   بي مف  عترففون بف ر ريف    ولكف ام ي بفهون أواكفر  وشفرائعه كفن ورائافم ظاريف    ال ف و ت إن
بف  ت بفه عبفها    فكيف  تكفون اآللاف  ? وكيف  تيفون  , وشفرائعه وكط لباف   كقدسف      تمف لا ففي سفبيلا  أواكفر هللا

  و هها اله  ت اوله الج هلي  الحديث  !!في األب  ء     إن لم تين ه الشرك ء الشرك ? وكي  تيون عتيب

لاف  هفه  التقفدك ي كفن الشفرك  تقفد  ك عا الج هلي  القدتم  اكثر أاب   كى هللا     لقد ك عا تتمفه كفن اوعفه آلاف  ولقد
فكف ن هللا ففي حسفا  هفو األعلفض   فسكف  الج هليف  الحديثف   !  ل فض ففي األب ف ء والثمف ر والفهب ئ  لتقفر  ال ف و كفن هللا

  ! عبها   أعلض كن هللا ع ده    فتقدو ك  تسكر به هه  اآللا  وت به ك  تسكر به هللا األخر   ي تجع  اآللا فا

التففي كفف ن ال فف و  والشفع ئر عمففد  أع سفف   حفين عقففا ب لود يفف  ع ففد الشففي  السف خج ل صفف    واآللافف  القدتمفف    إع ف 
والود يفف  فقفف  هففو الففه  تميففر   كمفف  أن  األصفف     ي اولوعافف  فففي  ب اتافف  واتم خهفف  شفف ع ء ع ففد هللا     إن شففي

جديففدة     أكفف  طبيعفف  الشففرك وحايقتففه فاففي الق ئمفف  كففن وراء  ع واعفف ي الشففع ئر هففي التففي تعقففدي   واتمففهي لافف 
  . . المتميرة األشي ل والشع ئر

  ك  ي بمي أال تمدع   عن الحايق  ! وهها

بفسن تمفرج المفرأة وتتبفرج  تفسكر يل    ولكفن  الفوطن  أو  اإلعتف ج تفسكر ب لع ف  والحشفم  وال ضف -سفبح عه  -هللا  إن
الود يف  ! فمفن اإللفه الفه  تتبفى أواكفر  ? أهفو  الي بف ن وتمر  وتعم  كضي   في ال   ال في صورة فتي ي الجيش  في

  ? المدع ة هللا سبح عه ? أ  إعا  اآللا 

الففوطن  تففسكر ب سففتبع ا " أو يففدة     ولكففن  القوكيف   تفسكر أن تكففون رابطفف  التجمففى هففي العق -سففبح عه  -هللا  إن
فمفن هفو اإللفه الفه  تتبفى أواكفر  ? أهفو هللا  . . ! الق عفدة العقيدة كن ق عدة التجمى و وأن تيون الج   أو القو  هفو

  !? المدع ة أ  هي اآللا  -سبح عه  -
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 -كفن  الشفعب   كجموعف  أو -كفن العبيفد تفسكر أن تكفون شفريعته هفي الح كمف    ولكفن عبفدا   -سفبح عه  -هللا  إن
هفو اإللفه الفه  تتبفى اواكفر  ? أهففو هللا  فمفن تقفول كال ! إن العبيفد هفم الفهين تشفرعون وشفريعتام هفي الح كمف     

  سبح عه أ  هي اآللا  المدع ة ?!

ا عففن حايقفف  تكشف أكثلفف  أكثلف  لمفف  تجففر  ففي األرو كلافف  اليففو  و ولمف  تتعفف رف عليففه البشفري  الضفف ل      إعاف 
كفن تلف  الود يف  التففريح    وكفن تلف  األصفف     بففديال   الود يف  السف ئدة   وحايقف  األصفف    المعبفواة   المق كف  اليفو 

  المتميرة للود ي  والشرك عن حايقتا  الث بت  !!! األشي ل الم  ورة ! ويجب أال تمدع  

 
 

  (192َلُاْم َعْترا  َواَل َأعُ َسُاْم َي ُتُروَن   َتْسَتِطيُعونَ  ( َوالَ 191وَن  َك  اَل َتْمُلُق َشْيئ   َوُهْم ُتْمَلقُ  َأُتْشِرُكونَ 

عقففولام البشففري   ويم طففب كفف ن القففرآن تحفف ور أصففح   تلفف  الود يفف  السفف خج  و وتلفف  الج هليفف  التففريح  و ولقففد
علفض خلف  المثف  الفه  ضفريه  يعقفب  -ط ولتفه  ك عفا أت ف    -إلتق ظاف  كفن تلف  الم لف  التفي ال تليفق ب لعقف  البشفر  

  لام   وصور  يه كدارج الشرك في ال    

  . .(? ي ترون  أتشركون ك  ال تملق شيئ   وهم تملقون ? وال تستطيعون لام عترا  وال أع سام)

هففي تملففق ! فكيفف   بفف  ال تملففق شففيئ    -كلافف   -الففه  تملففق هففو الففه  تسففتحق أن تعبففد ! وآلاففتام المففدع ة  إن
  ? أوالاهم كي  تجعلون لا  شرك   كى هللا في ع وسام وفيتشركون با  ? 

والسفلط ن هفي ختف ئص  والقافر اله  تمل  أن ي تر  ب ا  بقوته ويحميام هفو الفه  ي بمفي أن تعبفد   فف لقوة و ن
ال قففوة لافف  وال سففلط ن و فاففم ال تسففتطيعون  -كلافف   - األلوميفف  وكوجبفف ي ال بفف اة والعبواتفف      وآلاففتام المففدع ة

  لا  شرك   كى هللا في ع وسام وفي أوالاهم ? تجعلون  ترهم   وال عتر أع سام ! فكي ع

يف ال هفو هفو الفه  تحف ج  ك  أن بره ن الملق والقدرة هها ك ن يوجه إلض أصح   تل  الج هلي  الس خج    فاو وكى
تففسكر بفه و ويجعلففون لافف   ويتبعففون كف  تعبفدوعا  بفه أصففح   الج هليف  الح ضففرة ! إعافم تايمففون لافم أصفف  ك   أخفر  

ك افف  تملفق كففن السفم واي واألرو شففيئ   ? وكففن ك اف  تملفف  لاففم أو  فمففن شفرك   فففي أع سفام وأب فف ئام وأكففوالام    
  ل  سه عترا  ?

واألهفواء والتضفلي   الشفاواي ال تقفر    وال يرضف   ! ولك اف  -لفو خلفي بي فه ويفين هفها الواقفى  -العقف  البشفر   إن
فففي  -عفف ول هففها القففرآن ترتففد إلففض هففه  الج هليفف   كففن التففي تجعفف  البشففري  بعففد أريعفف  عشففر قرعفف   والمففدا      هففي 
  شيئ   وهم تملقون   وال تملكون لام عترا  وال أع سام ي ترون ! تملقون  فتشرك ك  ال -صورتا  الجديدة 
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كفرة أخفر    ففي  القفرآن إلفض أن تم طفب بافها -كمف  ك عفا ففي ح جف  بف ألك   -هه  البشفري  ل في ح جف  اليفو   إن
إلض ال ور و وكفن ي قفه عقولاف  وقلوياف   ال لم ي ح ج  إلض كن تقواه  كن الج هلي  إلض اإلسال  و وكن تمرجا  كن

  الجديد اله  تل   يه و كم  أعقهه  هها الدين أول كرة ! السما كن هه  الود ي  الجديدة و ب  كن هها

  :البشر  ن تع ي كهل  تقريعام علض اتم خ آلا  كنصيم  التعبير القرآعي  توحي بسعه ك إن

  . .(? ي ترون  أتشركون ك  ال تملق شيئ   وهم تملقون ? وال تستطيعون لام عترا  وال أع سام)

تعبففر عفف ام بضففمير  الففهين الففواو وال ففون تشففير إلففض أن كففن بففين هففه  اآللافف  علففض األقفف  بشففرا  كففن  العقففالء  فاففه 
بمع فض أعافم تعتقفدون بفسلوهيتام  -كفن البشفر  ب.لاف    أن العفر  ففي ود يفتام كف عوا تشفركون  الع قف   !     وكف  علم ف

هففم كفف عوا تشففركون بسكثفف ل هفف الء كففن ع حيفف  أعاففم يتلقففون كفف ام الشففرائى  إعمفف  -أو تقففدكون الشففع ئر التعبدتفف  لاففم 
بي فه  ويسفو   هفها ب لشفرك   وأن القفرآن تعبفر عفن -أ  الح كميف  األرضفي   -ففي ال  اعف ي  واألحيف   االجتم  يف 

اللفون كفن الشفرك   فافو شفرك  لافها ويفين شفركام اآلخفر ب ألودف ن واألصف    سفواء   وهفها هفو االعتبف ر اإلسفالكي
الففهين يتقبلففون الشففرائى واألحيفف   كففن األحبفف ر والرمبفف ن  اعتبفر كشفرك االعتقفف ا والشففع ئر ال فففرل بي ففه ويي ففه   كمفف 

 عفن تقدون بسلوهيتام ولم تيوعوا تقدكون لام الشفع ئر كفهل      فكلفه شفرك وخفروجتع تيوعوا كشركين   كى أعام لم

يت فق تم كف   كفى كف  قررعف   كفن  كمف  التوحيد اله  تقو  عليه اين هللا و والفه  تعبفر ع فه شفا اة أن ال إلفه إال هللا    
  شرك الج هلي  الحديث  !

 
 
ِ  ُاونِ  ( ِإني اليفِهيَن تَفْدُعوَن ِكفن193َأْ  َأعفُتْم َصف ِكُتوَن   َأَاَعْوُتُمفوُهمْ  ُكْم َسَواء َعَلفْيُكمْ َتْدُعوُهْم ِإَلض اْلُاَد  اَل َيتيِبُعو  َوِ ن ل 

  (194َص ِاِقيَن   ُك ُتمْ  ِ َب ا  َأْكَث ُلُكْم َف ْاُعوُهْم َفْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ِإن

كف  شفرك !  حفديث هفو -مثف  ففي قتف  الف وجين خلف  المت -كف ن الحفديث عفن قتف  االعحفراف ففي الف     ولمف 
إلفض سفما كف  هفم عليفه كفن الشفرك    , والمقتفوا بفه هفو ت بيفه أولئف  الفهين كف عوا تمف طبون بافها القفرآن أول كفرة

وال ت تفر  ب اهف  بف  ال تملف  ألع سفا  عتفرا   سفواء أك عفا  , واتم خ تل  اآللا  التي ال تملق شيئ   بف  هفي تملفق
 لم  ك ن هها هو اتج   السفي ل القرآعفي   فإعفه ي تقف  كفن -كلا  ال تملق وال ت تر  فاي يرهم  كن البشر أ  كن غ

اعتقف ال  كب شفرا     المطف   وكن أسلو  الحي ت  في ال قرة الس بق    إلض كواجاف  كشفركي العفر  و لفض أسفلو  القت 
  كسعه اكتداا للحديث الس بق عليه عن تل  اآللا  !

تفدعون كففن اون هللا  الفهين افد  ال يتبعففوكم   سفواء علفييم ااعوتمفوهم أ  أعففتم صف كتون   إنتففدعوهم إلفض ال و ن
أرج  تمشفون باف  ? أ  لافم أيفد يبطشفون باف  ? أ   ألام  ب ا أكث لكم   ف اعوهم فليستجيبوا لكم إن ك تم ص اقين  

  تسمعون با  ?   آخان لام أعين يبترون با  ? أ  لام
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ففي أتف  كرحلف  كفن  البشفر   سفمي   ففي كيف ان العقف  -كمف  أسفل     -العفر  ود يف  سف خج   ك عفا ود يف  كشفركي لقد
بسفم ف  كف  ي اولوعفه كفن الشفرك بمثف  هفه  اآللاف   يفواجاام كراحله ! وكن دم ك ن القرآن ي به فيام هها العق  و وهو

   

باف    ولفي  لاف  أعفين  تفبطف   أيفدأص  كام هه  الس خج  بايئتا  ال  هرة لي  لا  أرج  تمشفي باف    ولفي  لاف إن
لام هم   فكي  تعبدون ك  هفو اوعافم كفن هفه   تتوافر تبتر با    ولي  لا  آخان تسمى با      هه  الجوارا التي

  األحج ر الا كدة ?

لفق هللا فام  ب ا أكث لام كفن خ . . حي     ك  يرك ون إليه باه  األص    كن المالئك  حي      وكن اآلب ء واألجداا فسك 
  لام عترا  وال أع سام ي ترون ! تملكون  كثلام   ال تملقون شيئ   وهم تملقون   وال

سفبب كمف طبتام  -عحسفب   يمف  -في عق ئد كشركي العر  بين األص    ال  هرة   والركو  الب ط ف  هفو  واال اواج
ركف    وكفرة ب إلشف رة المب شفرة إلفض األصف    كفن ال وراء هيفها عفن هفه  اآللاف  كرة بضفمير الع قف  كلحوظف   فياف  كف 

والحركف  ! وهفي ففي كجموعاف  ظف هرة الفبطالن ففي ك طفق العقف  البشفر  خاتفه    للحيف ة األص    خاتاف    وأعاف  ف قفدة
  القرآن   ويرفعه عن هه  الم ل  الم ري  ! يوق ه اله 

  اإلعتت   ب ر وتحد  الك  ر 198 - 195الع شر  الدرو

وأن تعلفن  -كلاف   - العف ج ة ح جف  يوجفه هللا سفبح عه رسفوله ]   [ أن يتحفداهم ويتحفد  آلافتامعا ت  هه  الم وفي
  له  -وحد   -عن عقيدته ال  صع  في تولي هللا 

التفف لحين   والففهين  يتففولض قفف  ااعوا شففرك ءكم دففم كيففدون فففال ت  ففرون   إن وليففي هللا الففه  عفف ل الكتفف     وهففو)
تففدعوهم إلففض الاففد  ال تسففمعوا   وتففراهم  و ن تففركم وال أع سففام ي تففرون    تففدعون كففن اوعففه ال تسففتطيعون ع
  ي  رون إلي  وهم ال يبترون(   

ريففه و وتحففد  بافف   أكففر  كلمفف  صفف حب الففدعوة   فففي وجففه الج هليفف      ولقففد ق لافف  رسففول هللا ]   [ كمفف  إعافف 
  المشركين في  ك عه وآلاتام المدع ة 

  فال ت  رون(    ق  ااعوا شرك ءكم دم كيدون )

ففي جمفى كيفدهم وكيفد آلافتام  جافدا   قهف في وجوهام ووجو  آلاتام المدع ة باها التحد      وق ل لام أال تسلوا لقد
إلفض السفف د الفه  يفرتكن إليففه   ويحتمفي بففه كفن كيففدهم  المطمفئن و بفال إكاف ل وال إع فف ر ! وق لاف  فففي لاجف  الوادفق

  جميع   
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 اْاُعفواْ  َأْعفُين  ُيْبِتفُروَن ِبَاف  َأْ  َلُافْم آَخان  َتْسفَمُعوَن ِبَاف  ُقف ِ  َلُافمْ  ُشفوَن ِبَاف  َأْ  َلُافْم َأْيفد  َيْبِطُشفوَن ِبَاف  َأ ْ َأْرُجف   َتمْ  َأَلُافمْ 

ف ِلِحيَن  اليفِه  َعف يَل اْلِكتَف َ  َوُهفَو َيتَفَولي  ل ُ  ( ِإني َوِليِ ففيَ 195ُشفَرَك ءُكْم دُفمي ِكيفُدوِن َففاَل تُ ِ فُروِن    َواليفِهينَ  (196ض التي

 َوِ ن تَفْدُعوُهْم ِإَلفض اْلُافَد  اَل َتْسفَمُعوْا َوتَفَراُهمْ  (197) َيْ ُتفُرونَ  تَفْدُعوَن ِكفن ُاوِعفِه اَل َتْسفَتِطيُعوَن َعْتفَرُكْم َوال َأعُ َسفُامْ 

  (198ِإَلْيَ  َوُهْم اَل ُيْبِتُروَن   َي ُ ُرونَ 

  ل الكت     وهو يتولض الت لحين(   إن وليي هللا   اله  ع  )

 -سفبح عه  -علفض إرااتفه  بت  يلفه باف  عمفن إليفه يفرتكن   إعفه يفرتكن إلفض هللا     الفه  عف ل الكتف       ففدل ففسعلن
تعلفي هفها الحفق علفض ب طف  المبطلفين     وأن تحمفي  أن ففي أن يواجفه رسفوله ال ف و بف لحق الفه   يفه و كمف  قفدر

  ويثقون  يه   ويحملوعه يبلموعه  ب ا  الت لحين الهين

  : ك ن في ك  كي ن وفي ك  -بعد رسول هللا ]   [  -لكلم  ص حب الدعوة إلض هللا  و عا 

  الت لحين(  يتولض ق  ااعوا شرك ءكم دم كيدون فال ت  رون(    إن وليي هللا اله  ع ل الكت   وهو)

  األرو     بسس  ا األرو و وأن تستاين كهل  ال بد لت حب الدعوة إلض هللا أن يتجرا كن أس  ا إعه

لفه إن الفهين تفدعون كفن  ف سفتمعوا ففي خاتاف  واميف  واه ف    كامف  بفدي قويف  ق ارة  تف  أياف  ال ف و ضفر  كثف  إعاف 
الفهب   شفيئ   ال تسفت قهو  ك فه   ضفعا الط لفب والمطلفو   تسفلبام اون هللا لفن تملقفوا خب بف   ولفو اجتمعفوا لفه   و ن

 اون هللا أوليف ء كمثف  الع كبفوي اتمفهي بيتف     و ن أوهفن البيفوي لبيفا الع كبفوي لفو كفن ثف  الفهين اتمفهوا!(    ك

  تعلمون !(    ك عوا

تسف و  ففي حسفه و حتفض  وكف خا الدعوة إلض هللا يرتكن إلض هللا   فمف  هفه  األوليف ء واألسف  ا األخفر  إخن ? وص حب
ال عجفف ا  كففن ريففه عففن حم يتففه كففن أخاهفف     . يتوالهفف  بففإخن ريففه الففه  لففو قففدري علففض أخا  ?!إعمفف  تقففدر علففض أخا  

عفن عتفرة أولي ئفه     ولكفن ابفتالء ل بف ا  التف لحين للترييف  والتمحفيص  سفبح عه سفبح عه وتعف لض   وال تمليف   ك فه
  واستدراج   ل ب ا  الط لحين لإلعهار واإلكا ل والكيد المتين ! . والتدريب

الكففريم ب ل عفف ل  وجاففه يففراا   والمشففركون يت  ولوعففه بفف ألخ  و ويضففريون  -ضففي هللا ع ففه ر  -كفف ن أبففو بيففر  لقففد
عففين !     كفف ن يففراا طففوال هففها  كففن الممتففوف  تحرفوعافف  إلففض عي يففه ووجاففه   حتففض تركففو  وكفف  تعففرف لففه فففم

  أحلمف  ! هللا ]   [   ر  كف  أحلمف  ! ر  كف رسفول االعتفداء الم كفر ال ف جر علفض أكفر  كفن أقلفا األرو بعفد
ع سفه كفف  وراء هفها األخ  كففن حلففم ريفه ! لقففد كف ن وادقفف   أن ريففه ال  قفرار  ر  كف  أحلمفف  !         كف ن تعففرف ففي

  علض أعدائه و كم  ك ن وادق   أن ريه ال يتملض عن أولي ئه ! التدكير تعج  عن
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ألعفه أسفمعام القفرآن ففي  - بف ألخ تقفول   وقفد ت  ولفه المشفركون  -رضفي هللا ع فه  -ك ن عبد هللا بفن كسفعوا  ولقد
كف ن تقفول بعفد هفها األخ  الم كفر ال ف جر  . . ! ق كتفه حتفض تركفو  وهفو يتفرع  ال تتفلب -ع ايام إلفض جفوار الك بف  

وكف ن تسفتيقن  -سفبح عه  -ك ام حي هاك !       كف ن تعفرف أعافم تحف اون هللا  علي   اله  ع له  وهللا ك  ك عوا أهون 
  كملو  هين علض هللا   في بمي أن تيون كاي    ع د أولي ء هللا  تح ا هللا  اله  أن

المشفرك   ألعفه لفم  رييعف  تقفول   وقفد خفرج كفن جفوار عتبف  بفن -رضفي هللا ع فه  -كف ن عبفد هللا بفن ك عفون  ولقفد
 ففي هللا يف خون ففي سفبي  هللا   وقفد تجمفى لفه تستسفا ل  سفه أن تحتمفي بجفوار كشفرك فكيف  ع فه األخ    و خفوان

فف.خو  حتفض خسفروا عي فه     كف ن تقفول لعتبف  وهفو يفرا  ففي هفه   - بعفد خروجفه كفن جفوار عتبف  -عليفه المشفركون 
 جفوار    ألعف  ففي جفوار كفن هفو أعف  ك ف  !       وكف ن يفرا علفض عتبف  إخ قف ل لفه   تف  إلض الح ل فيدعو  أن تعوا

ف  أصف با  !       تقفول    ابفن تتفلحا  ففي سفبي   لمف  ال وهللا   ول خفر  أحفقأخفي لقفد ك عفا عي ف  ففي غ فض عمي
أن ريفه ال يتملفض ع فه   ولفو تركفه يف خ   تسفتيقن هللا !       ك ن تعلم أن جوار ريفه أعف  كفن جفوار العبيفد   وكف ن

األفق العجيب   ال وهللا   ول خر  أحفق لمف  تتفلحا  ففي سفبي  هللا      هها في سبيله هها األخ  لترت ى ع سه إلض
   

الريف عي  التوجيفه عمف خج كفن خلف  الجيف  السف كق الفه  تريفض بف لقرآن ففي حجفر كحمفد ]   [ ففي ظفالل خلف  هفه 
  الكريم 

  الت لحين(    يتولض ق  ااعوا شرك ءكم دم كيدون فال ت  رون   إن وليي هللا اله  ع ل الكت     وهو)

عف ل الكتف   وهفو يتفولض  الفه  االعتتف   بف ر ك خا ك ن بعفد هفها األخ  الفه  احتملفو  كفن كيفد المشفركين   وهفها دم
  الت لحين ?

والافوان والفددور للطواغيفا الفهين  الا يمف  ك  تعرفه الت ريب ! ك عا الملب  والع ة والتميفين ألوليف ء هللا   وك عفا ك ن
الففهين  لافف الء السفف بقين   -كمففن شففرا هللا صففدر  لإلسففال   - كفف ام قففتلام التفف لحون   وك عففا التب يفف  كمففن بقففي

  ال تت ع     ويع ك  في هللا ال تلين ! هللا احتملوا األخ  بثق  في

و ال بمثف  هفه   , الثقف  لفن يبلفا شفيئ   إال بمثف  هفه  -ففي كف   كف ن وففي كف  كيف ن  -صف حب الفدعوة إلفض هللا  إن
  الع ك    و ال بمث  خل  اليقين 

  إن وليي هللا اله  ع ل الكت   وهو يتولض الت لحين(   )

وسفما الشفرك باف   آلافتام أكفر رسفول هللا ]   [ أن يتحفد  المشفركين   فتحفداهم   وأكفر أن يبفين لافم عجف  لقفد
  فبين لام 
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  والهين تدعون كن اوعه ال تستطيعون عتركم وال أع سام ي ترون(   )

  و ن تدعوهم إلض الاد  ال تسمعوا   وتراهم ي  رون إلي  وهم ال يبترون(   )

فإعفه ي طبفق كفهل  علفض كف   . ا التقرير ي طبق علض آلا  الود يف  السف خج  ففي ج هليف  العفر  القدتمف   ك ن هه و خا
  اآللا  المدع ة في الج هلي  الحديث     

ولكفن هف الء  ! األرو هف الء المشفركين الجفدا يفدعون كفن اون هللا أوليف ء كفن أصفح   السفلط ن ال ف هر ففي إن
بمفف  تشفف ء ففي أكففر ال بفف ا فففي الموعففد  هللا  أع سففام ي تففرون   حفين تجففر  قففدراألوليف ء ال تسففتطيعون عتففرهم وال

  المرسو   

وال تبتففر ! فففإن  ت  ففر ك عففا آلافف  العففر  السفف خج  ال تسففمى   وعيوعافف  المتفف وع  كففن المففر  أو الجففوهر و خا
وحتميف  التف ريب ! إلففض  واإلعتف ج   واآللف    . بعفض اآللاف  الجديفدة كفهل  ال تسفمى وال تبتفر     الففوطن   والقفو 

وهفي اآللاف  المفدع ة كفن البشفر    -والفه  يبتفر ك اف  ويسفمى  ! الحديثف  آخفر تلف  اآللاف  المفدع ة ففي الج هليف 
 هي كهل  ال تسمى وال تبتر     هفي كفن الفهين تقفول هللا -فتشر  بسكره  وتحيم  األلومي  التي تعطض خت ئص

ال يبترون باف    ولافم آخان  أعين واإلع    لام قلو  ال ت قاون با    ولامولقد خرأع  لجا م كثيرا  كن الجن ):فيام
  هم الم فلون(! أولئ  ال تسمعون با      أولئ  ك ألعع   ب  هم أض   

ي بمفي أن تقفول كف  أكفر  و عمف  صف حب الفدعوة إلفض هللا   إعمف  تتف اف ح لف  واحفدة كفن الج هليف ي المتعفداة     إن
    [ أن تقول هللا سبح عه عبيه ] 

التفف لحين   والففهين  يتففولض قفف  ااعوا شففرك ءكم دففم كيففدون فففال ت  ففرون   إن وليففي هللا الففه  عفف ل الكتفف   وهففو)
إلفض الافد  ال تسفمعوا وتفراهم ي  فرون  تفدعوهم تدعون كفن اوعفه ال تسفتطيعون عتفركم وال أع سفام ي تفرون   و ن

  وفي ك  حين !!! ك  أرو في إلي  وهم ال يبترون(    فإعم  هم هم    

 
 
ِ ِإعيفُه َسفِميى   َي َ َغ ي َ  ( َوِ كي 199اْلَعْ َو َوْأُكْر ِب ْلُعْرِف َوَأْعِرْو َعِن اْلَج ِهِليَن   ُخهِ  فْيَط ِن َعفْ غ  َف ْسفَتِعْه ِبف ر   َعِلفيم   ِكفَن الشي

(200)  

هفه  التوجياف ي الري عيف  ففي  تجفيء الوحفدة كقدكف  توجياف ي ري عيف  للمف ك ين 206 - 199الح اتف  عشفرة  الوحفدة
رسفول هللا ]   [ والفهين آك فوا كعفه     وهفم بعفد ففي كيف  و وففي  . . أولي ئفه عا تف  السفورة   كفن هللا سفبح عه إلفض

كواجاف  تلف   ففي كن حولام في الج يرة العريي  وفي األرو ك ف      هه  التوجيا ي الري عي  الج هلي  كواجا  تل 
  [ إلففض السففم ح  واليسففر    ] الففدعوة   وفففي كواجافف  هففه  البشففري  الضفف ل    تففدعو صفف حب الج هليف  ال  حشفف 

بسفف طتا    بميففر تعقيففد وال تشففديد   واإلعففراو عففن  فففي واألكففر ب لواضفف  كففن الميففر الففه  تعرفففه فطففرة البشففر
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 ب لع ف ا والتفد   وع فبوال تح لافم     ففإخا تجفف و وا الحفد وأدف روا غضففبه  , تجفف الام الج هليف  ففال ي اخفههم   وال

وأعففرو عففن  , فففي هففها المضففب   فليسففتعه بفف ر لياففدأ ويطمففئن ويتففبر  خه الع ففو   وأكففر بفف لعرف الشففيط ن
اتقففوا إخا كسففام طفف ئا كففن  الففهين الجفف هلين   و كفف  ي  غ فف  كففن الشففيط ن عفف غ ف سففتعه بفف ر إعففه سففميى علففيم   إن

  الشيط ن تهكروا فإخا هم كبترون(   

ويفهكر طرفف   كفن  . والضفالل طبيعف  أولئف  الجف هلين و والوسوسف  التفي وراءهفم والتفي تمفدهم ففي المفيتعرففه ب دفم
تقففول لاففم   ليعففرفام بطبيعفف  الرسفف ل  وحايقفف   كفف  سففلوكام كففى رسففول هللا ]   [ وطلففبام المففوارل و ليوجاففه إلففض

ام تمدوعام في المي دفم ال تقتفرون وعن عالقته بريه الكريم  و خواع وع ه الرسول   وليتح  لام تتوراتام ع ا 
وهفد  ورحمف   رييفم ب.ت  ق لوا لوال اجتبيتا  ! ق  إعم  أتبى كف  يفوحض إلفي كفن ريفي   هفها بتف ئر كفن تستام   و خا لم

  لقو  ي ك ون(   

آن و أا  االسفتم   لافها القفر  إلفض هه  اإلش رة إلفض كف  أوحف   إليفه ريفه كفن القفرآن   تجفيء توجيفه المف ك ين ويم  سب 
الم لف  ع فه   ففإن المالئكف  الفهين ال تمطئفون يفهكرون  وعفد  وأا  خكفر هللا و كفى الت بيفه إلفض كداوكف  هفها الفهكر  

المطفف ئين أن ال تم لففوا عففن الففهكر والتسففبي  والسففجوا  و خا قففرل القففرآن  البشففر ويسففبحون ويسففجدون   فمفف  أولففض
واآلصف ل  ب لمفدو  س  تضرع   وخي   واون الجار كن القفولوأعتتوا لعلكم ترحمون   واخكر ري  في ع له ف ستمعوا

  وله تسجدون(    ويسبحوعه وال تكن كن الم فلين   إن الهين ع د ري  ال تستكبرون عن  ب اته

  واإلستم  ر والتوي  واليسر اعوة إلض السم ح  201 - 199األول  الدرو

بف ر   إعفه سفميى علفيم  ف سفتعه   غ   كفن الشفيط ن عف غخه الع و   وأكر ب لعرف   وأعرو عن الج هلين   و ك  ي)
  هم كبترون(    فإخا   إن الهين اتقوا إخا كسام ط ئا كن الشيط ن تهكروا

وال تكل افم الشف ل  , الكمف ل الع فو الميسفر المميفن كفن أخفالل ال ف و ففي المع شفرة والتفحب    وال تطلفب إلفيام خفه
فففي المعفف كالي الشمتففي  ال فففي العقيففدة  أولئفف  وعقتففام     كفف كفن األخففالل   واعففا عففن أخطفف ئام وضففع ام 
عقيفدة اإلسفال  وال شفريع  هللا تيفون التم ضفي والتسف ك    ولكفن ففي  ففي الدي يف  وال ففي الواجبف ي الشفر ي    فلفي 

 والعطفا والجوار   ويهل  تمضي الحي ة سال  لي ف    ف إلغضف ء عفن الضفعا البشفر    والتحب  األخه والعط ء

  [ را  وهف ا وكعلفم وكفر   ] هللا يه   والسم ح  كعه   واجب الكب ر األقوي ء تج   التم ر الضع  ء   ورسولعل
كف ن ]   [     لفم تمضفب ل  سفه قف    ففإخا كف ن ففي  وكفهل    فاو أولض ال  و ب لسم ح  واليسر واإلغض ء    

  أكفر بفه رسفول هللا ]   [   ف لتع كف  كفى وكف  أصفح   الفدعوة كفسكورون بمف . ايفن هللا لفم تقفم لمضفبه شفيء !  
ففي ايفن هللا  ت فري  لادايتا  تقتضي سع  صدر   وسم ح  طبى   ويسرا  وتيسيرا  في غيفر تاف ون وال البشري  ال  وو
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تلتقفي عليفه ال طفر  والفه  وأكفر بف لعرف(    وهفو الميفر المعفروف الواضف  الفه  ال تحتف ج إلفض ك  قشف  وجفدال و)
قي اهف  بعفد خلف    وتتطفو  أللفوان كفن الميفر  تسل  ل  وو المستايم    وال    حين تعت ا هها المعروفالسليم  وا

كثلمف  تتفده  التعقيفد والمشفق  والشفد ففي أول كعرفتاف  ب لتكف لي  !  شفيء اون تكليف  وكف  تتفد الف    عفن الميفر
 وتعتف ا تكف لي  حتفض تسفل  قي اهف أخهه  في أول الطريق ب لميسفور المعفروف كفن هفه  ال تقتضي وري ض  ال  وو

  هي بهاتا  ال اوو بم  فول خل  في تسر وطوا ي  ولين    

قريفب     واإلعفراو  كفن وأعرو عن الج هلين(    كن الجا ل  ضد الرشد   والجا ل  ضد العلم     وهم  قريب)
والمفرور باف  كفر الكفرا  و وعفد   واألقوال و التترف ي تيون ب لترك واإلهم ل و والتاوين كن شسن ك  تجالون به كن

شفيء إال الشفد والجفه    و ضف ع  الوقفا والجافد     وقفد ي تافي السفيوي  إلفض الفدخول كعافم ففي جفدال ال ي تافي
الع ف ا   ففإن  ففي عن جا لتام إلض تهلي  ع وسام وترويضا    بدال  كن ال حف ففي الفرا واللجف ج واإلعراو ع ام  

خيفر   إخ يفرون صف حب الفدعوة كحفتمال   قلفويام   فإعه تع لام عن اآلخفرين الفهين ففيلم ي ا إلض هه  ال تيج  فيام 
  ويجالون  يسقطون كن عيوعام وُيع لون ! تحمقون  كعرض   عن اللمو   ويرون ه الء الج هلين

  أجدر ص حب الدعوة أن يتبى هها التوجيه الري عي العليم بدخ ئ  ال  وو ! وك 

و خا قفدر  . . الحمقفض   وقد يثور غضبه علفض جا لف  الجاف ل وسف  ه  السف ا ء وحمفق رسول هللا ]   [ بشر ولكن
وع د المضب ي  غ الشفيط ن ففي الف     . . عليا  رسول هللا ]   [ فقد تعج  ع ا  كن وراء  كن أصح   الدعوة

ويسخففه علففض الشففيط ن ريففه أن تسففتعيه بفف ر و لي  ثففئ غضففبه    تففسكر    وهففي دفف ئرة ه ئجفف  ك قففواة ال كفف   !     لففها
  طريقه 

  و ك  ي  غ   كن الشيط ن ع غ ف ستعه ب ر إعه سميى عليم(   )

علفيم بمف  تحملفه ع سف   ; وسف  هتام التعقيب   إعه سميى عليم(    تقرر أن هللا سفبح عه سفميى لجاف  الجف هلين وهها
تسفمى ويعلففم ! وكفف خا تبتمففي ع فف   أن الجليفف  الع ففيم فحسفبا  كفن أخاهففم     وفففي هففها ترضفي  وتسففري  للفف       

  كن الس  ه  والجا  وهي تدعو إليه الج هلين ?! تلقض بعدك  تسمى هللا ويعلم ك 

  وخكر هللا ع د , يتمه السي ل القرآعي طريق   آخر لإلتح ء إلض ع   ص حب الدعوة ب لرضض والقبول دم

 
 
فنَ  ِإني  فُاْم َطف ِئا  كِ  فْيَط نِ  اليفِهيَن اتيَقفوْا ِإَخا َكسي ْبِتفُروَن   تَفَهكيُرواْ  الشي وَعُاْم ِففي201َففِإَخا ُهفم ك  دُفمي اَل  اْلَمفي ِ  ( َوِ ْخفَواُعُاْم َتُمفد 

يِ في َلفْوالَ  ( َوِ َخا َلفْم تَفْسِتِام ِب.َتف   َقف ُلواْ 202ُتْقِتفُروَن   يِ ُكفْم بَ  َهففَها اْجَتَبْيَتَاف  ُقفْ  ِإعيَمف  َأتيِبفُى َكف  ِيفوَحض ِإَلفيي ِكفن ري َتف.ِئُر ِكفن ري
  (203َوُهد   َوَرْحَم   لِ َقْو   ُيْ ِكُ وَن  

  ألخه الطريق علض الشيط ن وع غه اللئيم  المضب
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  إن الهين اتقوا إخا كسام ط ئا كن الشيط ن تهكروا فإخا هم كبترون(   )

المعجف  الجميف       القرآعفي يفرهه  اآلتف  القتفيرة عفن إتحف ءاي عجيبف    وحقف ئق عميقف    يتضفم ا  التعب وتكشا
إلض صدر اآلت    لي  لاف  أل ف ظ تق بلاف  ه ف ك      كثيرة إن اختت   اآلت  بقوله   فإخا هم كبترون(ليضي  كع عي

ويملق البتيرة   ولكن تقو  هللا وكراقبته وخشفي  غضفبه وعق بفه     تلف   ويطم  إعه ت يد أن ك  الشيط ن تعمي
بتف ئرهم و  ت تحفا بف ر وتوق اف  كفن الم لف  عفن هفدا      تفهكر المتقفين   ففإخا تفهكروا تتف  القلفو  التي الوشيج 

و ن تفهكر هللا إبتف ر     إن كف   , وتكش ا المش وة عن عيوعام   فإخا هم كبترون(    إن ك  الشيط ن عمض
يط ن علفض المتقففين كففن الشففيط ن تجلفو  التقففو    فمف  للشفف كفف  الشفيط ن ظلمفف    و ن االتجف   إلففض هللا عفور     إن

  سلط ن    

  را علض طلب الك  ر تميير اآلت ي والقرآن بت ئر 203 - 202الث عي  الدرو

الشفسن كعترضف   بفين  هها شسن المتقين   إخا كسام ط ئا كن الشيط ن تهكروا فإخا هم كبترون(    ج ء بي ن خل 
هف الء الجف هلين   يفدفعام إلفض الجاف  والحمفق  وراء أكر هللا سبح عه ب إلعراو عن الجف هلين و وييف ن كف خا وكفن خا

  ع ا السي ل تحد  عن الج هلين  التعقيب والس ه اله  ي اولون     فلم  اعتاض

ق  إعم  أتبى كف  يفوحض إلفي كفن  . اجتبيتا  و خواعام تمدوعام في المي دم ال تقترون   و خا لم تستام ب.ت  ق لوا لوال)
  . .(ي ك ون  د  ورحم  لقو ريي   هها بت ئر كن رييم وه

إعافم ي يفدون لافم  . . أتضف    الهين تمدوعام في المي هم شي طين الجن     وقد تيوعون هم شفي طين اإلعف  و خواعام
  ويجالون ! وي لون  يم  هم  يه س ارين   تحمقون  في الضالل   ال تيلون وال تسسكون وال تسيتون ! وهم كن دم

أقفوالام الدالف   بعفض عفن طلفب المفوارل كفن رسفول هللا ]   [ والسفي ل ه ف  تحيفي كف ن المشفركون ال تي فون  ولقفد
  علض جالام بحايق  الرس ل  وطبيع  الرسول 

  و خا لم تستام ب.ت  ق لوا لوال اجتبيتا  !(   )

  . . !? عبي    لوال ألححا علض ري  حتض ي  لا  !     أو هال فعلتا  أعا كن ع س  ? ألسا . . أ 

وأعفه يتلقفض ك فه كف  تعطيفه و  ; ريه تيوعوا يدركون طبيع  الرسول ووظي ته و كهل  لم تيوعوا تعرفون أابه كى لم إعام
  الشيء كن ع د ع سه     وهللا تسكر  أن يبين لام  كهل  وال تقد  بين يد  ريه وال تقترا عليه و وال تستي

  ق  إعم  أتبى ك  يوحض إلي كن ريي(   )

  . . به تد    وال أكل  إال ك  يوحيه إلي ريي   وال آتي إال ك  تسكرعيأقترا   وال أب فال
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كعرفف  بحايقف  الرسف ل  وطبيعف   وال ك عا التورة ال ائ   للمت بئين في الج هلي ي تتراء  لافم   ولفم تيفن لافم فقفه لقد
  الرسول 

التففي تم لففون ع افف     وحايقتففه يفف كر رسففول هللا ]   [ أن يبففين لاففم كف  فففي هففها القففرآن الففه  جف ءهم بففه   كفهل 
  ع ه  تم لون  ويطلبون الموارل الم ات    وأك كام هها الاد  اله 

  هها بت ئر كن رييم وهد  ورحم  لقو  ي ك ون(   )

  . . العميم هها القرآن     بت ئر تاد    ورحم  تفيض     لمن ي كن به   ويمت م هها المير إعه

خ رقف  كفن المفوارل  ويطلبفون  تعرضفون ع فه   -ففي جف هليتام  -ون كفن العفر  هفها القفرآن الفه  كف ن الجف هل إعفه
وففي الرسف الي المحليف  غيفر الع لميف     , البشفري  الم اتف  كثف  التفي جفري علفض أيفد  الرسف  كفن قبف    ففي ط ولف 

يف ل   وكيف  بمفن وال تواجه إال الهين تش هدوعا    فكي  بمن بعدهم كن األج , والتي ال تتل  إال ل ك عا  وكي عا 
  الهين لم يروا هه  الم رق  ! األقوا  وراءهم كن

شفف ء ال فف و  الجواعففب هففها القففرآن الففه  ال تبلففا خ رقفف  ك اتفف  كففن اإلعجفف   كفف  يبلمففه     كففن أ  ج عففب كففن إعففه
  وكن تيون إلض آخر ال ك ن ! ال  و المعج ة في أ   ك ن وفي أ  كي ن     ال تستث ض كن خل  كن ك ن كن

لمف  كف عوا تح لفون بفه  ب ل سفب  -ج عبه التعبير      ولعله ك ن ب لاي و إلض العر  في ج هليتام أظافر جواعبفه  افاه
خا كف ن وكف  يف ال إلفض اليفو  كعجف ا  ال يتطف ول إليفه أحفد  هفو هف  -كن األااء البي عي   ويت  خرون به في أسفواقام ! 

  ئمف     والفهين ي اولفون ففن التعبيفر كفن البشفر   ويفدركون كفد يف ال هفها التحفد  ق وكف  كفن البشفر   تحفداهم هللا بفه

ي ك فون بافها الفدين  كف عوا البشفري   يفه   هفم أعفرف ال ف و بفسن هفها األااء القرآعفي كعجف  كعجف      سفواء الط قف 
كوضفو ي  تسفتو  أك كاف  الم ك فون والج حفدون  أسف  عقيدة أو ال ي ك ون     ف لتحد  في هها الج عب قف ئم علفض

وهففم  -كف  ال قبف  لاففم بدفعفه عففن أع سفام  -ففي جفف هليتام  - القفرآن     وكمف  كف ن كبففراء قفريف تجففدون كفن هفها
  اليو  وغدا  ك  ج هلي ج حد ك ر  ك  وجد الج هليون األولون ! تجد كهل  -ج حدون ك رهون 

كتفض خلفي  -ال طفرة  علفض وراء خلف  السفر المعجف  ففي هفها الكتف   ال ريفد     يبقفض خلف  السفلط ن الفه  لفه ويبقفض
فوقافف  الركفف     ت ففت ض قلففويام أحي عفف   و  ودقفف  وحتففض الففهين راعففا علففض قلففويام الحجففب   -بي افف  ويي ففه لح فف  ! 

  وهم تستمعون إلض هها القرآن ! ; السلط ن وتتملم  قلويام أحي ع   تحا وطسة هها

ولكفن هفها القفرآن يت فرا  . . واتج هف ي هاهب وأفك را  الهين تقولون كثيرون     وقد تقولون كالك   تحتو  كب ال وك إن
إعفه قف هر غفال  بفهل  السفلط ن المفال  !     ولقفد كف ن كبفراء  ! في إتق ع ته علض فطفرة البشفر وقلفويام  يمف  تقفول

  يفه    ال تسفمعوا لافها القفرآن والمفوا-ويقولفون ألع سفام ففي الحايقف   -تسفتم وعام  الفهين قفريف تقولفون ألتبف عام

تقف و  ! وكف  يف ال كبفراء  ال لكفم تملبفون(    لمف  كف عوا تجدوعفه هفم ففي ع وسفام كفن كف  هفها القفرآن و تق عفه الفه لع
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كفى  -لافم كفن كي تيفب ! غيفر أن هفها القفرآن ت ف   ي  لوعفه اليفو  تحف ولون أن تتفرفوا القلفو  عفن هفها القفرآن بمف 
 د  تف  قفول البشفر   حتفض تتميف  وت  فرا بإتق عاف    اآلتف  ك فه أو اآلتف ي ففي تعفرو غالبف       وكف  إن -خلف  كلفه 

  الق ئلون !  يه علض الح  الداخلي للس كعين   وت حي ك  عداه  كن قول البشر المحير اله  تعب وتستولي

للحفديث عفن  - القفرآن ففي ظفالل -يبقفض وراء خلف  كف اة هفها القفرآن وكوضفوعه     وكف  تتسفى صف ح ي عف برة  دفم
  وضوعه     ف لقول ال ي تاي والمج ل ال تحد !ك اة هها القرآن وك

  اله  تمين أن تق ل في ص ح ي ?! وك خا

يواجففه هففه  الكي وعفف   كفف ا  هففها القففرآن العجيففب   فففي كم طبفف  الكي وعفف  البشففري  بحقفف ئق الوجففوا     وهففو كفف ا 
ة واحفدة كفن عواففهه  ال يفدخ  ك اف  وال يفد  ع ففه , الواحفد بجملتا    ال يد  ج عب   واحدا  ك ا  ال تم طبفه ففي السفي ل

  تج ويه   وال يد  ه ت    فيا  ال يلبيه ! ال إليا  و وال يد  خ طرا  فيا 

 وعقلفهاإلعسف ن وقلبا فطفرة هفها القفرآن العجيفب   وهفو يت ف ول قضف ت  هفها الوجفوا    ييشفا ك اف  كف  تتلقف   كف ا 

وكفف  تطفف بق كففهل  ح جفف ي هففه  ال طففرة   ويففوق  فيافف  الواضففح     والرىيفف  ب لتسففليم المطلففق   والتجفف و  الحففي  
  ويوجاا  الوجا  التحيح    , ط ق تا  المي وع 

ففي هي ف   -ويتفعد باف   ; كرحلف  هها القرآن العجيب   وهو تسخه بيد ال طرة اإلعس عي  خطوة خطوة   وكرحل  ك ا 
ففي المرتقفض التف عد   إلفض القمف   السفلم ارجف ي -ورففق   وففي حيويف  كفهل  وحفرارة   وففي وضفوا وعلفض بتفيرة 

واالسفتج ب    وففي التكيف  واالسفتق ك    وففي اليقفين والثقف    وففي  االع عف ل الس كق      في المعرفف  والرىيف    وففي
  إلض حق ئق هها الوجوا التميرة والكبيرة     . . والطمسعي   الراح 

أن تيففون هففها  البشففر كففن حيففث ال تحتسففب أحففد كففنهففها القففرآن العجيففب   وهففو يلمفف  ال طففرة اإلعسفف عي     كفف ا 
خلف  أن ك ف ل هفها القفرآن  . تسفتجيبو  وتتفوي كوضى لمس  ! أو أن تيون هها وتر استج ب  ! فإخا ال طرة ت ت ض

  أقر  إليه كن حب  الوريد ! وهو هو خ لق هها اإلعس ن اله  تعلم كن خلق  

االع سف ا الفه  ال يبلفا ك فه  خلف  قفرآن ففي هفها المف ا      وه ف المف ا  ?     أ  المف اة خاتاف  التفي تعرضفا  ال خلف 
ل  د البحر قب  أن ت  د كلم ي ريي   ولفو جئ ف  بمثلفه كفداا (   , القول شيئ       ق  لو ك ن البحر كدااا  لكلم ي ريي

    كن شجرة أقال    والبحر تمد  كن بعد  سبع  أبحر ك  ع دي كلم ي هللا(  األرو    ولو أن ك  في

لاففها الكتفف   خمسفف   الدارسفف  فففي التففحب  الوا يفف  -وح الحمففد والم فف   -الففه  تيتففب هففه  الكلمفف ي   قضففض  إن
كفف   -ففي شففتض حقفول المعرفف  اإلعسف عي   ; الكتف   وعشفرين ع كف     تجفول ففي ج بفف ي الحقف ئق الموضفو ي  لافها

لفه البشفر كفن بعفض هفه  الجواعفب     ويفر    ففي الوقفا خاتفه كف  تح و  ويقرأ -طرقته كع رف البشر وك  لم تطرقه 
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ال قففر  وتلفف  المفف كر الم  سفف  الواسفى فففي هففها القففرآن و و لففض ج عبفه تلفف  البحيففراي الم ع لفف    الفففيض   يفر  خلفف 
  التميرة     وتل  المست قع ي اآلس   أتض   !

وكف  وراء  كفن أسفرار و وكف   , شفستهال  فرة الكليف  ففي هفها الوجفوا   وطبيعتفه   وحايقتفه   وجواعبفه   وأصفله   وع ففي
الموضفوع ي التفي تطفرل جواعفب ك اف   فلسف      . ففي كي عفه كفن خب تف  وكي وعف ي وكف  تضفمه كفن أحيف ء وأشفي ء  

  البشر !    

عشف طه و وطبيعف  تركيبفه  وكجف الي ال  رة الكلي  إلض  اإلعس ن  وع سه   وأصفله   وعشفسته   وكي وعف ي ط ق تفه   في
التفي تطفرل جواعفب ك اف  علفو  الحيف ة والف    والترييف   الموضفوع ي ه   واستج ب ته   وأحواله وأسفرار       واع ع الت

  . . واألات ن واالجتم   ! والعق ئد

واالحتكف ك   والح جف ي  االرتبف   ال  فرة إلفض ع ف   الحيف ة اإلعسف عي  و وجواعفب ال شف   الفواقعي فياف  و وكجف الي ففي
جواعفففب ك اففف  ال  ريففف ي والمفففهاهب االجتم  يففف   تطفففرل  الح جففف ي     الموضفففوع ي التفففيالمتجففداة وت  فففيم هفففه  
  واالقتت ات  والسي سي     

تحف ر ففي كثرتاف   والتوجياف ي كف  حقف  كفن هفه  الحقفول تجفد الفدارو الفواعي لافها القفرآن وففرة كفن ال تفو  وففي
  س  !وع   و ح ط  ووفرتا  ! فول ك  في هه  الوفرة كن أص ل  وصدل وعمق

واحفد كفن خف رج  عفص ففي ح جف  إلفض -ففي كواجاف  هفه  الموضفوع ي األس سفي   -لفم أجفد ع سفي كفرة واحفدة  إع في
 -بف  إن ا  قففول آخفر ليبففدو هفف يال   -  يمف  عففدا قفول رسففول هللا ]   [ وهففو كفن آدفف ر هفه  القففرآن -هفها القففرآن 

  لعجيب    الكت   ا هها إلض ج عب ك  تجد  الب حث في -حتض لو ك ن صحيح   

والبحفث وال  فر ففي  الرىيف  المم رسف  ال عليف  التفي ت طفق بافه  التقريفراي و والتفحب  الطويلف  ففي ظف  ح جف ي إعاف 
وكفن هف الء البشفر جميعف   ليضفي وا إلفض كتف    أعف  هه  الموضوع ي     وك  بي أن أد ي علض هها الكتف       وكفن

  ! هللا شيئ   بم  تملكون كن هها الث  ء

فريفد     جيف  لفم يتكفرر  البشفر  ن هها الكت   هو كتدر المعرف  والتريي  والتوجيه والتكوين الوحيد لجي  كفنك لقد
الكففرا  الففهين أحففددوا فففي تفف ريب البشففري  خلفف   التففح ب  جيفف  -ال كففن قبفف  وال كففن بعففد  -بعففد فففي تفف ريب البشففري  

  آلن    لم يدرو حق اراسته إلض ا اله  الحد  الا ئ  العميق الممتد  

البشفر   وهفي المعجف ة  عف لم هه  المعجف ة المجسفم  ففي -بمشيئ  هللا وقدر   -ك ن هها المتدر هو اله  أعشس  لقد
جميعف       وهفي كعجف ة واقعف  كشفاواة     أن  الرسف الي التي ال تط ولا  جميى المعجف اي والمفوارل التفي صفحبا

  فريدة       ت ريمي  ك ن خل  الجي  ال ريد ظ هرة
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عف     تحيمفه الشفريع   ألفا ك ن المجتمى الفه  تفسلا كفن خلف  الجيف  أول كفرة   والفه  ظف  اكتفداا  أكثفر كفن ولقد
وتوجيا تفه و تح ءاتفه     كف ن هفها المجتمففى  , وكوا ي فه التفي جف ء باف  هفها الكتف     ويقففو  علفض ق عفدة كفن قيمفه

معف ي البشفري  األخفر    التفي ت وقفه ففي اإلكي عيف ي تقف رن إليفه صفور المجت حفين كعج ة أخر  في ت ريب البشري   
  ! " ولك ا  ال تط وله في  الحض رة اإلعس عي  -عمو التجري  البشري  في ع لم الم اة  بحيم -الم ات  

خف رج هفها القفرآن ! كمف   وحيف تام تطلبون ح جف ي ع وسفام وكجتمعف تام -في الج هلي  الحديث  !  -ال  و اليو   إن
فسكفف  هفف الء فقفد ك عففا تحففول جفف هليتام  . . ! القفرآن ي الج هليف  العرييفف  تطلبففون خففوارل غيفر هففهاكف ن ال فف و ففف

اون رىيف  الم رقف  الكوعيف  الا ئلف   -أهفواىهم وكتف لحام الهاتيف  كفهل   تحفول كمف  -السف خج    وجاف لتام العميقف  
العلفم البشفر   " ويفين هفها القفرآن غفرور العجيفب !     فسكف  أهف  الج هليف  الح ضفرة    يحفول بيف ام الكتف   في هها

بتعقيففد الحيفف ة البشففري  اليففو  و  المعقففدة الففه  فتحففه هللا علففيام فففي عفف لم المفف اة   وغففرور الت  يمفف ي والتشففييالي
أكففر طبيعففي كففى اكتففداا الحيفف ة وتففراكم التجفف ر    وتجففدا  وهففو وعموهفف  وعضففجا  كففن ع حيفف  الت  ففيم والتشففيي   

 تحول بي ام ويين هها القرآن كيد أريع  عشر قرع   كن الحقفد اليافوا  والتفليبي و كم  ل  !الح ج ي   وتعقده  كه

و بعف اهم عفن  ; ع فه لفم تيفا لح ف  واحفدة عفن حفر  هفها الفدين وكت بفه القفويم و وعفن كح ولف  إلاف ء أهلفه الفه 
افم بسهف  هفها الفدين   كف  ظلفوا أن ال ط قف  ل:الطويلف  توجياه المب شر   بعفدك  علفم اليافوا والتفليبيون كفن تجف ريام

األول   ال عيوف التم ي ب.ت ته وحيف تام كلاف  بعيفدة عفن توجيا تفه !      الجي  ع ك ين علض هها الكت     عيوف
اليففو   تسفمون  كتفر  لئفيم خبيففث     دمرتفه ال ا ئيف  هفه  األوضف   التفي ت ففيف فياف  ال ف و الفهين كطففرا هفو كيفد
وهفه  المحف والي األخفر  ففي كف   - ! كف  لفم تحيمفوا ففي حيف تام شفريع  هفها الفدينوكف  هفم ب لمسفلمين  -ب لمسلمين 

قرآعفه و يرجفى إليفه ففي ت  فيم الحيف ة كلاف    ويفرا إليفه كف   غيفر كي ن للتعفي  علفض آدف ر هفها الفدين و ولتفدارو قفرآن
 الشف ون  كتف   هللا ففي هفه والتق ين لاه  الحي ة و كم  ك ن المسلمون يرجعون إلض  التشريى اختالف   وك  ع ا  في

!!!  

وتاف ويم ! بعفدك  صفرفتام ع فه  وتع ويفه هها القرآن اله  تجالفه أهلفه اليفو    ألعافم ال تعرفوعفه إال تراتيف  وتفراعيم إعه
الممفرورة   وكفن ال سف ا الشف ك  لل كفر والقلفب والواقفى  التعف ليم قفرون كفن الكيفد اللئفيم   وكفن الجاف  المف ر    وكفن

  ! ال كد المبيث

والفه  تتفرف ع فه  . الم اتف  هها القرآن اله  ك ن الجف هليون القفداكض تتفرفون ع فه الجمف هير بطلفب المفوارل  إعه
ويشففتض وسف ئ  اإلعفال  والتوجيففه ! إعفه هفها القففرآن  , الجف هليون المحفددون الجمف هير بفف لقرآن الجديفد الفه  ت تروعففه

  اله  تقول ع ه العليم المبير 

  وهد  ورحم  لقو  ي ك ون(    هها بت ئر كن رييم)

تجفدون هفها كلفه  الفهين تكشا وت يفر   وهفد  يرشفد ويافد    ورحمف  تممفر وتففيض      لقفو  ي ك فون(فام بت ئر
  في هها القرآن الكريم    
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  اإلستم   واإلعت ي للقرآن 204الث لث  الدرو

  هها هو القرآن تجيء كب شرة في السي ل هها التوجيه للم ك ين  وألن

  قرل القرآن ف ستمعوا له واعتتوا لعلكم ترحمون     و خا

حفرج ك فه   لت فهر بفه  صفدرك بفه السفورة التفي بفدأي ب إلشف رة إلفض هفها القرآن  كتف   أعف ل إليف  ففال تيفن ففي فتمتفتم
  وخكر  للم ك ين(   

بعضفام يفر  أن كوضفى  . . الروات ي المسدورة في كوضى هفها األكفر ب السفتم   واإلعتف ي إخا قفرل القفرآن وتمتلا
أن تسفتمى المفسكو  وي تفا   وال تقفرأ هفو كفى   يجفب هها األكر هو التالة الميتوي    حين تجار اإلك   بف لقرآن و

القففرآن ! وخلفف  ك لففه  روا  اإلكفف   أحمففد وأهفف  السفف ن   وقفف ل التركففه   اإلكفف   قففراءة اإلكفف   الجاريفف    وال ي فف   
أن  هريفرة تم الفرا     كفن حفديث ال هفر  عفن أبفي أكثمف  الليثفي عفن أبفيحسفن   وصفححه أبفو حف  حفديث ع ه هفها

آع ف   بفه   قف ل رجف  ععم تف   كعفي رسول هللا ]   [ اعترف كن صالة جار فيا  بف لقراءة فقف ل   هف  قفرأ أحفد كف كم
يمف  جافر  يفه ال ف و عفن القفراءة كفى رسفول هللا ]   [   فف عتاض رسول هللا   قف ل   إعفي أقول كف  لفي أعف    القفرآن  

 خل  كن رسول هللا ]   [ وك له  روا  ابن جرير في الت سفير حدد   أبفو كريفب   سمعوا ب لقراءة كن التالة حين

تقفرأون كفى  ع سف    المحف ريي   عفن ااوا بفن أبفي ه فد   عفن بشفير بفن جف بر ق ل صفلض ابفن كسفعوا   فسفمى حفدد  
إخا قفففرل القفففرآن ف سفففتمعوا لفففه ) :تعقلفففوا أكففف  آن لكفففم أن اإلكففف     فلمففف  اعتفففرف قففف ل   أكففف  آن لكفففم أن ت امفففوا و

  وأعتتوا(كم  أكركم هللا  !

رسففول هللا ]   [ إخا  تفستون  يفر  أن هففها كفف ن توجيافف   للمسففلمين أن ال تيوعففوا ك لمشففركين الفهين كفف عوا ويعضفام
ففسع ل هللا عف  وجف  جوابف    يفه لعلكفم تملبفون(   والمفوا صلض    يقول بعضفام لفبعض بميف    ال تسفمعوا لافها القفرآن

 لفه وأعتفتوا(    قف ل القرطبفي هفها وقف ل عف ل ففي التفالة   رو  عفن ابفن كسفعوا ف سفتمعوا لام   و خا قفرل القفرآن

  . هريرة وج بر وال هر  وعبيد هللا بن عمير وعط ء بن أبي ري ا وسعيد بن المسيب   وأبي

  عن المسيب ع صم حدد   أبو بير بن  ي     عنابن جرير سبب   لل  ول ق ل حدد   أبو كريب    ورو  

 
 
  (204) ُتْرَحُمونَ  ُقِرَل اْلُقْرآُن َف ْسَتِمُعوْا َلُه َوَأعِتُتوْا َلَعليُكمْ  َوِ َخا

و خا قفرل القفرآن ف سفتمعوا لفه ). القفرآن رافى   ق ل ابن كسعوا ك ن تسلم بعض   علض بعض في التفالة   فجف ء ابن
  ن( وأعتتوا لعلكم ترحمو 
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ففي التفالة أج بفه كفن  القفرآن القرطبي في الت سير ق ل كحمد بن كعب القرظي ك ن رسول هللا ]   [ إخا قرأ وق ل
حتض تقضي ف تح  الكت   والسفورة   فلبفث بفهل  كف  شف ء  , قوله وراء    إخا ق ل بسم هللا الرحمن الرحيم   ق لوا كث 

 لفه وأعتفتوا لعلكفم ترحمفون(  وهفها يفدل علفض أن المع فض ب إلعتف ي القفرآن ف سفتمعوا قفرل  هللا أن يلبفث ف ف ل  و خا

  الجار علض ك  ك عوا ت علون كن كج وي  رسول هللا ]   [   ترك

كفم صفليتم ? كفم بقفي ? : يسفسلام القرطبفي كفهل  وق ل قتف اة ففي هفه  اآلتف  ك ن الرجف  تفستي وهفم ففي التفالة وقف ل
وعفن كج هفد أتضف   ك عوا يتكلمفون ففي التفالة بحف جتام  . .(وأعتتوا معوا لهفسع ل هللا تع لض   و خا قرل القرآن ف ست

  لعلكم ترحمون(  . . .)   ف  ل قوله تع لض 

حفدد   حميفد بفن كسفعدة   حفدد   :جريفر يرون أعاف  خ صف  بقفراءة القفرآن ففي التفالة تستشفادون بمف  روا  ابفن والهين
بفن كريف  ق ل رأيفا عبيفد بفن عميفر وعطف ء بفن أبفي  هللا يفدبشفر بفن الم ضف    حفدد   الجريفر    عفن طلحف  بفن عب

تقففرأ [ فقلفا أال تسفتمع ن إلفض الفهكر وتسفتوجب ن الموعفوا   ] تع ففي  والقف رل  ريف ا يتحفدد ن والقف   تقفص ] تع في
 علفض حفديثام  وأقبال لعلكم ترحمون([ ق ل ف  را إلي دم أقبال علض حديثام  و ق ل فسعدي   ف  را إلي) قوله تع لض 

و خا قرل القرآن ف ستمعوا له وأعتفتوا(  قف ل ابفن ) ! ق ل فسعدي الث لث    ق ل ف  را إلي فق ال إعم  خل  في التالة 
الثور  عفن أبفي ه شفم إسفم عي  بفن كثيفر عفن كج هفد ففي قولفه   و خا  سفي ن كثير وهو يرو  هها المبر وكها ق ل

عفن  , الفرا ل  كفها روا  غيفر واحفد عفن كج هفد   وقف ل عبفدلفه وأعتفتوا(ق ل في التفالة   و  ف سفتمعوا قفرل القفرآن
  . . يتكلم الثور  عن ليث عن كج هد   ق ل ال بسو إخا قرأ الرج  في غير التالة أن

وكج هفد وعطفف ء  جبيفر يفر  أعاف  فففي التفالة وفففي المطبف  كفهل  فففي الجمفى والعيففدين   ق لفه سففعيد بفن ويعضفام
وشار بفن حوشفب وعبفد هللا ابفن المبف رك  تس ر لق سم بن كميمرة   وكسلم بنوعمرو بن اي  ر   وي يد بن أسلم   وا

فيافف  قليفف    واإلعتف ي تجففب فففي جميعافف    ق لففه ابففن العريففي  القففرآن   ولكفن القرطبففي قفف ل   وهففها ضفف ي    ألن
  تين بمي  خطب  وال جمع      ولم وال ق   واآلت  كيي 

وغيفر الميتويف     الميتويف  أهف  الت سفير أن هفها االسفتم   ففي التفالةالقرطبي في الت سير ق ل ال ق   أجمى  وق ل
  علض اختت   شيء   الي  ال ح و وفي اللم  تجب أن تيون في ك  شيء   إال أن يدل

خلف  أن العبفرة  , الميتويف  ال عفر  ففي أسفب   ال ف ول التفي وراي كف  تمتفص اآلتف  ب لتفالة الميتويف  وغيفر وعحن
تمتتفه شفيء   ف السفتم   إلفض هفها القفرآن  ال السبب   واألقفر  أن تيفون خلف  ع كف    بعمو  ال ص ال بمتو 

هففها القففول   ويجفالل ق ئلففه سففبح عه ! و خا قف ل هللا أفففال تسففتمى  بجففالل هففو األليففق -حيثمفف  قفرل  -واإلعتف ي لففه 
 , القفرآن حيثمف  قفرل دم رج ء الرحم  لام   لعلكم ترحمون(    ك  اله  تمتته ب لتفالة ? و  !? ال  و وي تتون 

أرجفض أن تفرحم ففي الفدعي   خلف  واستمعا لفه الف    وأعتفتا   كف ن خلف  أرجفض ألن تعفي وتتفسدر وتسفتجيب و فكف ن
  واآلخرة جميع      
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الواحففدة لتتفف ى  اآلتفف  ال فف و تمسفرون المسفف رة التففي ال تع رضففا  شففيء ب العتففراف عففن هففها القفرآن     و ن إن
  واالستج ب  والتكي  والرىي  والتسدر أع جيب كن األع ع ل -تمى لا  وت تا حين تس -أحي ع   في ال    

 
 

َن اْلَم ِفِليَن   اْلَقْولِ  ريييَ  ِفي َعْ ِسَ  َتَضر ع   َوِخيَ    َوُاوَن اْلَجْاِر ِكنَ  َواْخُكر   (205ِب ْلُمُدوِ  َواآلَص ِل َواَل َتُكن كِ 

  كم  ال يدركه إال كن خاقه وعرفه ! . . المست يرة ل  البعيدة في المعرف  الوا ي والطمسعي   والراح    وال ق واإلاراك

والعقف  كفن الرىيف   القلفب لي شفئ ففي -ففي وعفي وتفدبر ال كجفرا الفتالوة والتفرعم !  -العيفوف علفض هفها القفرآن  و ن
واالعطفالل ! وكفن اإلتج بيف   الحفرارة والحيويف  وكفن الواضفح  البعيفدة المفد  و وكفن المعرفف  المطمئ ف  المسفتيق   و

  أخر  أو كعرف  أو تجريب ! ري ض  والع   والتتميم و ك  ال تداعيه

البشففري  وطبيعتافف   الحيفف ة وحقفف ئق الحيفف ة   ورىيفف  -كففن خففالل التتففوير القرآعففي  -رىيفف  حقفف ئق الوجففوا  و ن
  تافد  إلفض كع لجتاف  و لفض ك اولتاف   اقيقف  عميقف  واضفح  وح ج تا  كن خالل التقريراي القرآعي    لاي رىي  ب هرة

  التتويراي والتقريراي البشري      س ئر بروا أخر    غير ك  توجه إليه

هفها التوجيفه  تمتفص كله أرجض إلض الرحم      وهو تيون في التفالة وففي غيفر التفالة   ولفي  ه ف ك كف  وهها
  القرآعي الع   ب لتالة كم  رو  القرطبي عن ال ح و  

  الهكر والدع ء والتالة واإلستم  ر 206 - 205لرابى ا الدرو

  ت تاي السورة ب لتوجيه إلض خكر هللا ع ك      في التالة وفي غير التالة     دم

المف فلين   إن الفهين  كفن واخكر ري  ففي ع سف  تضفرع   وخي ف  واون الجافر كفن القفول ب لمفدو واآلصف ل   وال تكفن)
  ويسبحوعه وله تسجدون(    ع د ري  ال تستكبرون عن  ب اته

ب ب اتفه ففي هفهين الفوقتين ففي  أكفر ابن كثير في الت سير   تسكر هللا تع لض بهكر  أول ال اف ر وآخفر  كثيفرا    كمف  ق ل
كف ن هفها قبف  أن ت فرو التفلواي الممف  ليلف   وقفد -قولفه  وسفب  بحمفد ريف  قبف  طلفو  الشفم  وقبف  المفرو  

كمفف  أن األتمفف ن  -ب لمفدو   وهففو أول ال افف ر   واآلصف ل جمففى أصفي  :ه فف  قف ل هفف و  -اإلسفراء   وهففه  اآلتف  كييفف  
 :قف ل تضفرع   وخي ف  أ  اخكفر ريف  ففي ع سف  رغبف  ورمبف  ويف لقول   ال جافرا    ولافها :قولفه وأكف  -جمفى تمفين 

مف  سفسلوا رسفول هللا ولافها ل . بليمف    واون الجار كن القول(  وهيها تستحب أن تيفون الفهكر   ال تيفون عفداء وجافرا  )
ففسع ل هللا عف  وجف    و خا سفسل   بف ا  ع في ففإعي قريفب  ? ف   اتفه ]   [ فق لوا أقريفب ري ف  ف   جيفه و أ  بعيفد

قف ل رفى ال ف و  -رضفي هللا ع فه  -وففي التفحيحين عفن أبفي كوسفض األشفعر   . .(اعف ن أجيفب اعفوة الفدا  إخا
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فففإعكم ال  , ال بففي ]   [   تفف  أياف  ال فف و أريعففوا علفض أع سففيمفففي بعفض األسفف  ر   فقفف ل لافم  ب لفدع ء أصفواتام
  راحلته       ع ق تدعون أصم وال غ ئب     إن اله  تدعوعه سميى قريب   أقر  إلض أحدكم كن

للقفرآن ففي حف ل اسفتم عه  السف كى تقبف  قفول ابفن جريفر وقبلفه عبفد الفرحمن بفن  يفد بفن أسفلم إن المفراا باف  أكفر ولفم
عليفه   بف  المفراا الحفض علفض كثفرة الفهكر كفن ال بف ا  يت بع  ه  الت       وق ل   فاها اله  ق ال  لمب لهكر علض ه

إن ) الم فلين   ولاها كدا المالئك  الهين تسبحون اللي  وال اف ر ال ت تفرون   فقف ل  كن ب لمدو واآلص ل لئال تيوعوا
كثفرة طف عتام و بف اتام      ففي خكفرهم بافها ليقتفد  بافمالهين ع د ري  ال تستكبرون عن  ب اته(    اآلت    و عمف  

   

وك عفا الترييف  ال بويف  ت قف   القرآن عر   يم  أورا  ابن كثير كن الم  سب  واألح ايث ال بوي  كد  ك  ك ن هها وعحن
لفيام الوجفوا كفن حفولام   وعفدرك كفن سف الام وكفن اإلج بف  ع وحايقف  إليه ع وو العر  كن المعرف  بحايقف  ريافم  

تتجلفض فياف   , هها الدين   باها الكت   الكريم   ب لتوجيه ال بو  القويم     إعاف  عقلف  بعيفدة لام كد  ال قل  التي عقلا 
  ععم  هللا ورحمته لو ك ن ال  و تعلمون     !

 ي لقلبولك فه الفهكر  . واللسف ن لفي  كجفرا الفهكر ب لشف   -كمف  توجفه إليفه هفه  ال تفو   -ففإن خكفر هللا  , ويعفد

و ن لفم تم فق لفه القلفب   و ن لفم تعفف بفه الف        إن لفم تيفن  , الوجفدان والج ف ن   ففهكر هللا إن لفم يفرتعف لفه
سفبح عه    هللا والتفهل  والمشفي  والمفوف     لفن تيفون خكفرا      بف  قفد تيفون سفوء أا  ففي حفق ب لتضفر  كتحوي   

هففو استحضفف ر جففالل هللا وع متفففه    إعمفف  مشفففي  والتقففو     إعمفف  هففو التوجففه إلففض هللا ب لتففهل  والضففراع    وي ل
 يفه وااللتجف ء إليفه     حتفض تتف و الجفوهر الروحفي ففي  الرجف ء واستحضف ر المم فف  لمضفبه وعق بفه   واستحضف ر

  الشفي  الم ير     اللدعي اإلعس ن   ويتت  بمتدر 

المشفو  وال ت ف قض  تمفد  يين خلف  ففي صفورة التحفرك اللسف ن كفى القلفب و و خا عبسفا الشف    كفى الفروا و فلف فإخا
  وضج    وال غ  ء وتطري  ! صراخ    الضراع    ليين خل  في صوي خفيض   ال كي ء تتدت    وال

  واخكر ري  في ع س  تضرع   وخي   واون الجار كن القول(   )

  ب لمدو واآلص ل( )

تقتتفر علفض هفه  اآلوعف     ال طرففي ال اف ر   وخكفر هللا كط لى ال ا ر وففي أواخفر     ي ف  القلفب كوصفوال  بف ر في
تجففب أن تكففون فففي القلففب فففي كفف  لح فف    ولكففن  هللا ففهكر هللا ي بمففي أن تيففون فففي القلففب فففي كفف  آن و وكراقبفف 

الواضف  ففي صف ح  الكفون     كفن ليف  إلفض عاف ر     وكفن عاف ر إلفض  التميفر ههين اآلعين إعم  تط لى فيامف  الف   
 . . واألحفوال القلب ب لوجوا كن حوله و وهفو يفر  يفد هللا تقلفب الليف  وال اف ر و وتميفر ال فواهر فيام  ت لي    ويت

تيون إلفض التفسدر واالسفتج ب      ولقفد  ك  ليعلم أن القلب البشر  تيون في ههين اآلعين أقر  -سبح عه  -و ن هللا 
اآلوعف  التففي كسعمف  تشف رك الكفون كلففه فياف  ففي التففسدير ففي  وتسففبيحه كثفر ففي القفرآن التوجيففه إلفض خكفر هللا سفبح عه
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 و ره ففه وتشفويقه لالتتف ل بف ر      ف صفبر علفض كف  تقولفون وسفب  بحمفد ريف  قبف  وترقيقفه علفض القلفب البشفر  

ال اف ر لعلف   وأطفراف الشم  وقب  المفرو    وكفن الليف  فسفبحه وأابف ر السفجوا(     وكفن آدف ر الليف  فسفب  طلو 
  ليال  طويال (    وسبحه واخكر اسم ري  بيرة وأصيال    وكن اللي  ف سجد لهترضض(    

ففي أوق تاف  المعلوكف     الميتويف  ااعي للقول بسن هفها األكفر ب لفهكر ففي هفه  اآلوعف  قفد كف ن قبف  ففرو التفالة وال
أشفم  كفن التفالة   ففي هفه  اآلوعف    فافها الفهكر  األكفر كم  يوحي بسن فرو التالة الميتوي  قفد أغ فض عفن هفها

 -الميتويفف    كمفف  أعففه قففد تيففون فففي صففور غيففر صففورة التففالة  التففالة وأوق تففه ليسففا كقتففورة علففض كواقيففا
 إعفه ففي صفورة الفهكر ب لقلفب   أو ب لقلفب واللسف ن اون بايف  حركف ي التفالة     بف  - الميتويف  الميتويف  وغيفر

وكراقبتفه ففي السفر والعلفن    - سفبح عه -لفدائم لجفالل هللا ألشم  كن خل  كهل    إعفه التفهكر الفدائم واالستحضف ر ا
وال ي      و عم  خكفر البيفرة واألصفي  والليف      لمف  ففي  العم  وفي التميرة والكبيرة   وفي الحرك  والسي     وفي

  ي ه !تعلم هللا ك  تت ى في القلب البشر    اله  تعلم خ لقه فطرته وطبيع  تكو  خ ص  هه  اآلوع  كن ك دراي

  وال تكن كن الم فلين(   )

تم فق بفه القلفب و ففال تسفل   الفه  عفن خكفر هللا     ال ب لشف   واللسف ن   ولكفن ب لقلفب والج ف ن     الفهكر المف فلين
تمجف  أن يفرا  هللا علياف  و وال تفستي صفميرة أو كبيفرة  حركف  ص حبه طريقف   تمجف  أن تطلفى عليفه هللا  يفه و ويتحفرك

 هفو الفهكر الفه  يفرا بفه األكفر ه ف  و و ال فمف  هفو خكفر ح   إخا كف ن ال يف ا  إلفض ففهل  فياف      إال وحسف   هللا

  والعم  والسلوك واالتب     الط ع 

علففض اتتفف ل بريففه    ت فف  ريفف  وال تم ف  عففن خكففر  و وال تم ف  قلبفف  عففن كراقبتفه و ف إلعسفف ن أحففوج إلفض أن اخكفر
  إعه سميى عليم(  ولقد , ب ر    كن الشيط ن ع غ ف ستعهليتقو  علض ع غ ي الشيط ن  و ك  ي  غ

 
 
  (206َوَلُه َتْسُجُدوَن   َوُيَسبِ ُحوَعهُ  اليِهيَن ِع َد َريِ َ  اَل َتْسَتْكِبُروَن َعْن ِ َب َاِتهِ  ِإني 

اإلتمف ن سفي قا  تعفرو كوكفب  وظف  السفورة كفن قبف  كعرضف   للمعركف  بفين اإلعسف ن والشفيط ن ففي أوائلاف    ك عفا
عبففس الففه  آتفف   هللا آت تففه ف عسففلب ك افف  فستبعففه  فففي وشففي طين الجففن واإلعفف  تعتففرو طريقففه   كمفف  خكففر الشففيط ن

فففي أواخرهفف  عفف غ الشففيط ن واالسفتع خة ك ففه بفف ر السففميى العلففيم     وهففو  خكفر الشفيط ن فكفف ن كففن المفف وين   وكمفف 
وهفها ال افي  األكفر  ف    وال افي عفن الم لف      ويفستي هفهاي تافي ب لتوجيفه إلفض خكفر هللا تضفرع   وخي , سي ل كتتف 

ويعففرو عففن الجف هلين     فففإخا هففو  بفف لعرف ففي صففدا توجيفه هللا سففبح عه لرسففوله ]   [ أن تسخفه الع ففو ويففسكر
  اله  تقو  به علض كش ل الطريق     ب ل اا تكمل  لمع لم الطريق   وت ويد لت حب الدعوة
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فلفي  لفه ففي تركيفب  , شفيط ن ع فد  كفن المالئكف  المقريين الفهين ال ي ف غ ففي أع سفام تضفر  هللا كفثال  ب لفهين دفم
هففها فافففم اائبفففون علففض تسفففبي  هللا وخكفففر    ال  وكففى طبيعففتام كيففف ن ! وال تسففتبد بافففم عففف وة   وال تملففبام شفففاوة  

وطريقففه شففف ل ! أحففوج كففف ام إلففض الففهكر وال بففف اة والتسففبي     ولإلعسفف ن تسففتكبرون عففن  ب اتففه وال تقتفففرون  
  وق بل  للم ل  المرات  ! وجاد  كحدوا   لوال هها ال اا في الطريق الك وا  ! الشيط ن وطبيعته ق بل  ل  غ

  إن الهين ع د ري  ال تستكبرون عن  ب اته   ويسبحوعه   وله تسجدون(   )

الهفوتي   إعفه  وجفدل يف   ال بف اة والفهكر ع تفر أس سفي ففي كف ا  هفها الفدين     إعفه لفي  كف ا  كعرفف  ع ر  إن
ففي ع فوو ال ف و وففي أوضف عام سفواء    وركف ئ   ك ا  حرك  واق ي  لتميير الواقى البشر    وللواقى البشر  جهور 

الفه  يريفد  هللا لل ف و وففق ك اجفه كسفسل  شف ق  عسفيرة و تحتف ج إلفض  الريف عي وتميير هها الواقى الج هلي إلفض الواقفى
   وط قف  صفف حب الفدعوة كحففدواة   وال قبف  لففه بمواجاف  هفه  المشففق  اون  ااصففبر عميفق  و لفض جافد طويف   

ك فه     هفي الف اا  واالسفتمداا كن ريه   إعه لي  العلم وحد    وليسا المعرف  وحده    إعم  هفي ال بف اة ح تستمد 
    وهي الس د   وهي العون و في الطريق الش ل الطوي  !

كتف   أعف ل إليف  ففال تيفن ففي ), لسورة التي بفدأي بقفول هللا سفبح عه لرسفوله الكفريمدم هها التوجيه األخير في ا وكن
سفي قا  عفرو كوكفب اإلتمف ن   بايف اة الفره   تضفمن صفدرك حفرج ك فه   لت فهر بفه   وخكفر  للمف ك ين(    والتفي

ن واإلعف  و وكفن طريقه كن كيد الشيط ن الرجيم و وكن كير شي طين الجف تعترو الكريم كن رس  هللا الكرا  و وك 
  في األرو   وحر  الطواغيا المتسلطين علض رق   ال ب ا   المتجبرين كع رض 

   اا الطريق   وعدة الموكب الكريم في هها الطريق     إعه
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