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ِِ ِىَلي  ُسْبَحانَ  ِد اْلَحيَرا ِِ يَ  اْلَسْجي ِِّ   ً ْْ دِ  الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلي ِِ ُِ ِ يْ  نََاِ َايا اْلَسْجي ُِ ِلُاِرَ ي ْوَلي َْ ُِ  اأَلْقَصي  الَّيِذي َباَرْنَايا  ُهيَو  ِىنَّي
ِسيُع الَبِصُْر )   (1الجَّ

  سورة اإلسراء  قد ة

شيت   عمسهيا اي    وضيواا   كية , وهي  بدأ بتجبيح هللا و اتهي بحسيده   و مي  -سورة اإلسراء  -الجورة  هذه
الي  العقْيدة   ىلي  شييء  ي  القصي  اي   القائسية العقْدة   وبعمها ا  قوااد الجلوك الفيريي والِسيااي ونيابيِ

  هللا لإلنجان . ىليِ اإلسراء . وطرف    قصة نيِ وإبليس و كر   نان باي ىسرائْل يتعلق بالسجِد األقص  الذي

القيوِ  ايِ  و وقي  العاصر البارز في كيان الجورة و حور  وضواا ها األصْل هيو شي   الرسيو        ولك 
واسيتببا  القيوِ ليِ . واسيتارايا بهيذه  , ىلييِ في  كية . وهيو القيرنن اليذي بياء بيِ , وطبيعية هيذا القيرنن , و يا يهيدي

ا تياز الرسالة السحسدَية بايابع رْير طيابع ال يوارس الحجيية و يا يتبعهيا  وإل  السااسبة ىل  طبيعة الرسالة والرسل ,
فيي الجيلوك  الِساعيية بها . وإل   قر ر التبعة الفريَة في الهيدى والميً  اتاتقيايي , والتبعية السكذبْ     هًك

الرسيل بالتبييْر الايا  , فْرسيل ىليْه   ىلي  -سيبحانِ  -العسلي في  حيط السِتسيع . . كيل كليع بعيد أن َعيذر هللا 
  .( فصًْ والتحذير والبيان والتفصْل )وكل شيء فصلااه

سيده وشيكر نتئيِ . ففيي  العهيا  و تكيرر سيبحان اليذي أسيرى بعبيده ليًْ ) فيي سيياس الجيورة  ا  يِ هللا و جيبيحِ ْو
ْيد هللا ييذكره  بيمنه   ي   ىسيرائْل    السجِد الحراِ ىل  السجِد األقص  . . .(وفيي أ ير بايي كر ية السين اْ  بتْو

ككيير ياياوي السيييركْ  اي  اعلهيية َعقي) بقولييِ  )سيبحانِ و عييال  اسييا  واايد  يع نييوإ )ىنيِ كييان ابيدا شييكورا(. .
 فقهيون  ت  جبح لِ الجساوا  الجبع واألرض و   فْه  , وإن    شيء ىت َجبح بحسده ولكي  , نبْرا َقولون الوا

و قولون سيبحان ربايا ىن كيان وايد ربايا ):القيرنن يتلي  اليْه   جبيحه (. . وفي ْكاَة قو  بعض أهيل الكتياح ْيْ 
 في السلع , ول  َك  لِ وليي ير عهلل الذي ل  يت ذ ولدا , ول  َك  له الحسد لسفعوت(. . و  ت  الجورة باعَة )وقل

  الذ  , وكبره  كبْرا(.   

  أشواط  تتابعة . في س الجورة لع السوضواا  الساواة ْو  كلع السحور الواْد الذي بْاا , َسمي سيا في

ىلي  السجيِد األقصي   الحيراِ اليوط األو  باإلشارة ىلي  اإلسيراء  )سيبحان اليذي أسيرى بعبيده ليًْ  ي  السجيِد يبدأ
وبسااسييبة السجيِد األقصيي  يييذكر كتيياح  . .(نَا اييا اليذي باركاييا ْولييِ( ع الكيي  ايي  ْكسيية اإلسيراء )لار ييِ  يي 

وهًك و ير د  ير ْ  , بجيب) طاييانه  وإفجيايه   يع ىنيذاره  ب ال ية  نكبة ,     وس  و ا قم  فيِ لباي ىسرائْل
اِيو   اإلنجيان يهيدي للتيي هيي أقيوِ , بْاسيا -القيرنن  -ايدنا(. . مي  َقيرر أن الكتياح األ ْير  ايد   ورابعية )وإن
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التبعية الِساعيية فيي  وقاايدة , والميً   ايدفع ت َسليع ز ياِ انفعات يِ . و قيرر قاايدة التبعية الفريَية فيي الهيدى
  التصرفا  والجلوك .

ْيد , ليبيي  الْهيا الباياء اتبتسيااي كليِ ونياح و بيدأ والجيلوك فييِ , و ييدها ىلي   العسيل الييوط ال ياني بقاايدة التْو
  . ىليِ هذا السحور الذي ت َقوِ بااء الحياة ىت  جتادا

وايي  البعييو  , هللا بة الباييا  واليييركاء ىليي فييي اليييوط ال الييو ايي  أوهيياِ الوماييية الِاهلييية ْييو  نجيي و تحييد 
و يم ر السين اْ  أن َقوليوا قيوت ن ير ,  [   واسيتبعايه  لوقوايِ , واي  اسيتبباله  للقيرنن و قيوت ه  الي  الرسيو   

  و تكلسوا بالتي هي أْج  .

ق اليْه  الهيًك فحي , األوليون  الييوط الرابيع يبيْ  لسياكا لي  يرسيل هللا  حسيدا       بيال وارس فقيد كيذح بهيا وفيي
هلل فييي را ييا الرسييو        و كييذيبه  وطايييانه  .  ىنييذاره  ا بااييا لجيياة هللا   كسييا يتايياو   وقيي  السيييركْ   يي 

ىبليس , وإاًنِ أنِ سيكون ْربا ال  كر ية نيِ . َِييء هيذا الايرف  ي   قصة و ِيء في هذا الجياس طرف   
 ركْ  . و عقيي) الييِ بت و يب البييير  ي  اييذاح هللا ,لعوا ييل الميً  الييذي يبيدو  يي  السيي نييي  القصية كمنيِ

أنيا  بم يا ه   فسي   نيل باعسية هللا اليْه  فيي  كير   اإلنجيان , و يا ياتمير الايائعْ  والعصياة ييوِ نيداو و يذكْره 
نان في هذه أاس  فهو في اع يرة أاسي  وأضيل  و   أو ي كتابِ بيسْاِ فمولئع َقراون كتابه  وت َملسون فتًْ .

  .سبًْ 

و حاولية ى رابيِ  ىلييِ اليوط األ ْر كْد السيركْ  للرسيو        و حاولية فتاتيِ اي  بعيض  يا أني   و جتعرض
به  الهًك الذي ْل بيالقرى  ي  قيبله  ْيْ   لحل -ول  َ رج هو  هابرا بم ر هللا  -    كة . ولو أ ربوه قجرا 

 قيِ َقيرأ قرننيِ و صيلي صيً ِ , و يداو هللا     أن َسميي فيي طر  ] أ ربي  رسيلها أو قتليته  . و يم ر الرسيو 
 ِيييء الحييق وزهييوس الباطييل , و عقيي) بييمن هييذا القييرنن الييذي أرايوا فتاتييِ ايي   و عليي  أن َحجيي   د لييِ و  ربييِ

  .(قلًْ شفاء وهدى للسن اْ  , بْاسا اإلنجان قلْل العل  )و ا أو ْت     العل  ىت فيِ بعمِ

يون  ني و  ه . بْاسيا هي  َالبيون  يوارس  ايَية , و البيون فيي الحيديو اي  القيرنن وإاِياز  و جيتسر السًئكية , و قتْر
 ًلهيا  فِْيرا أ أو أن َفِير لهي   ي   األنهيار أن َكون للرسيو  بْي   ي  ز يرف أو باية  ي  ن ْيل وااي) , َفِير

يا  َيم ْه  بكتياح  يايي  عيِ َقرأونيِ . . . ىلي  ن ير هيذه الس مي  األرض يابوايا . أو أن يرقي  هيو فيي الجيساء قتْر
 وطبيعة ت طل) الهدى واتقتااع . و ري ال  هذا كلِ بمنِ  ارج ا  وظيفة الرسو  , والسكابرة التي َسلْها العا 

يون هيذه نلهيا بيمنه  ليو كيانوا َسلكيون  اتقتراْيا  الرسيالة , و كيل األ ير ىلي  هللا . و يتهك  الي  أولئيع اليذي  َقتْر
سية هللا   وفيا  ي  اإلنفياس أ وقيد كيان ْجيبه  أن َجتييعروا أن  أل جيكوها - الي  سيعتها وايدِ نفايهيا - ي ائ  ْر

اسيتف وه  اليذي  الستعاتيْ  مَسياناعَا  ال ارقة قد باء بها  وس     قبيل فلي   يني ىل  وأن الكون و ا فيِ َجبح هلل ,
     األرض , فم ذه  هللا بالعذاح والاكا  .
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الرسيو  الي  القيوِ ز اييا  ليقيرأه  ِ . القيرنن اليذي نيي    فرقياالجيورة بالحيديو اي  القيرنن والحيق األصيْل فيي و اتهيي
اسييتِابة ْييية واقعييية اسليية . والييذي يتلقيياه الييذي  أو ييوا  لييِ طيو ً بسااسييبا ِ و قتميييا ِ , ولْتييممروا بييِ و جيتِْبوا

 ليِ ولي  َكي ىلي  ْيد البكياء والجيِوي . و  يت  الجيورة بحسيد هللا اليذي لي  يت يذ وليدا  والتيممر العل     قبليِ بال ييوع

  شر ع في السلع ول  َك  لِ ولي    الذ  . كسا بدأها بتجبيحِ و ا  هِ .

  ْايمة اإلسراء 1األو   الدر 

فييي  كيية ىليي   الحيراِ اإلسييراء  يي  السجييِد -ىك كانتييا فييي لْليية واْيدة  -و عهييا قصية السعييراج  -اإلسييراء  وقصية
العلي  وسيدرة الساتهي  , وكليع العيال   الجيساوا  ىل  السجِد األقص  في بْ  السقد  . والسعراج    بْ  السقد 

  رواَا  شت    ومار ْولها بد  ك ْر . وت ي ا  ىل  الْوِ ي ور . فْها الغْبي السِهو  لاا . . هذه القصة باء 

وروى اي  الابيي        - وهو المياهر -ا تل  في السكان الذي أسرى  اِ , فقْل هو السجِد الحراِ بعْاِ  وقد
ىك أ ييياني ببر يييل الييييِ الجيييًِ بيييالبراس " .  واليقميييان ايييا أنيييا فيييي السجيييِد فيييي الحِييير اايييد البْييي  بيييْ  الايييائ " بْ

طال) . والسراي بالسجِد الحيراِ الحيِر إلْاطتيِ بالسجيِد والتباسيِ بيِ .  أبي وقْل أسري بِ    يار أِ هانيء با 
  الحِر كلِ  جِد .:عبا  وا  اب 

القصية الي  أِ هيان   وقي  ِ هانيء بعد صًة العياء فمسري بِ وربع  ي  لْلتيِ ,أنِ كان نائسا في بْ  أ وروى 
فتييب   أِ هيان  ء ب وبيِ , فقيا  "  اليع   "  , السجيِد ء وقا  "   ل لي الابْون فصلْ  بهي  " مي  قياِ لي يرج ىلي 

فيم بره رسيو  هللا    قا  " وإن كذبوني " . ف رج فِلس ىليِ أبو بهيل , . أ بر ه  قال  أ ي  أن َكذبع قو ع ىن
ييده  وواضيع اإلسيراء فقيا  أبيو بهل َيا  عيير بايي كعي) ابي  ليني هلي  . فحيدمه  , فسي  بيْ   صيفق بحديو    

 -رضييي هللا ااييِ  - بكيير اليي  رأسييِ  عِبييا وإنكييارا   وار ييد نييا   سيي  كييان ن يي  بييِ   وسييع  ربييا  ىليي  أبييي
صيدس . قالوا فتصيدقِ فيي أن َيم ي فيي اليياِ  لقيد ا  كليعفقا  أوقا  كلع   قالوا نعي  . قا  فمنيا أشيهد ليئ  كيان قي

قيا  نع  أنيا أصيدقِ بمبعيد  ي  كليع . أصيدقِ ب بير الجيساء أ  ? َصيبح فيي لْلية واْيدة مي  يربيع ىلي   كية قبيل أن
 وص  السجِد , فِل  لِ , فافق يامر ىليِ يِ   سافر ىل  بْ  السقد  فالبوا ىل  اه  فجسي الصديق . وكان

وأْوالهيا   وقا   قيدِ  بسالهيا فقالوا أ يا الاعي  فقيد أصياح . فقالوا أ برنيا اي  اْرنيا . فيم بره  بعيدي لهي  , و اعتيِ
 -لسراقبيية  قيدِ العْيير  -كليع الْييوِ نحيو ال ايية  َييتدون  ييوِ كيذا  ييع طليوع الييسس َقييد ها بسيل أورس . ف ربيوا

 عْير قيد أقبلي  َقيد ها بسيل أورس , كسيا قيا قيد شيرق  . فقيا  ن ر وهيذه للاهللا ال الييسس فقا  قائل  اه  هيذه للاهللا

  . السقد  م  ل  ين اوا أ . . وفي اللْلة كا ها كان العروج بِ ىل  الجساء    بْ  . .  حسد

قالي  للاهللا  يا فقيد  أنهيا -رضيي هللا ااهيا  -فيي أن اإلسيراء كيان فيي اليقمية أِ فيي الساياِ . فعي  اائيية  وا تلي 
يِ . واي  الحجي  كيان فييبجد رسيو  هللا       ولكي  ايرج  را يا رنهيا . وفيي أ بيار أ يرى أنيِ كيان  الساياِ برْو

ِ وبجسِ , وأن فراشِ    ل  يبري ْت  ااي ىليِ . - والجًِ اليِ الصًة -برْو
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فلسيا كييان فييي  السجييِد  يي   ِسيوع الرواَييا  أن رسيو  هللا        ييرك فراشيِ فييي بْي  أِ هييان  ء ىلي  واليرابح
  قبل أن يبري . فراشِ اائ  واليقمان أسري بِ وارج . م  ااي ىل الحِر ااد البْ  بْ  ال

هيذه الواقعية السنكيدة فيي  طبيعية أناا ت نرى  حً لذلع الِد  الاو ل الذي مار قدَسا والذي ي ور ْدي ا ْو  ال 
 اِ أو را ية فييفيي الساي را اأو بالِج  , وبْ  أن  كون بالروإ ْياة الرسو        والسجافة بْ  اإلسراء والسعراج

شيْئا وكونهيا كييفا و ِليية  الواقعة السجافة بْ  هذه الحات  كلها ليج  بعْدة   وت  غْر    طبيعة هذه . . اليقمة
قصيْرة . . واليذي  ييدركون شيْئا  ي  طبيعية القيدرة   اطفة للرسو        ا  أ كاة بعْدة واوال  بعْدة في لحمة

 فيي الواقعيية شيْئا . فم ياِ القيدرة اإللهيية  تجياوى بسييع األاسيا  التيي  بيدو ن َجيتغربو  اإللهية و   طبيعة الابوة ت

و يا رنه . والسعتياي  ااتيايه نمر اإلنجان وبالبيا  ىل  قدر ِ وإل   صوره  تفاو ة الجهولة والصعوبة , ْج)  ا في
بيعية الابيوة فهيي ا صييا  ىليي  قيدرة هللا . أ يا ط بالبييا  السرئيي فيي ايال  البيير لييس هيو الحكيي  فيي  قيدير األ يور

 وهذه التِلية لسكان بعْد , أو اال  بعْد   والوصو  ىليِ -ااية لببية البير  أو ال  رْر قيا  -بالسأل األال  

رضيي  -بكير  أبيو  علو ة أو  ِهولية ليجي  أريرح  ي  ات صيا  بيالسأل األالي  والتلقيي اايِ . وقيد صيدس بوسْلة
وطبيعتهيا فيقيو  ىني ألصيدقِ بمبعيد  ي   بجياطتها بة السجيتهولة اايد القيوِ ىلي وهو يري السجملة السجيتغر  -هللا ااِ 

  كلع . أصدقِ ب ْر الجساء أ

فيي قصية العْير وصيفتها  يو ئيذ بسااسبة هذه الواقعة و بْ  صدقها للقوِ بالدلْل السايي الذي طلبيوه -يًْظ  و سا
 ي   كيذي) القيوِ ليِ بجيب) ررابية الواقعية .  - ااهيا رضيي هللا -أن الرسيو        لي  َجيسع لت يوف أِ هيان  ء 

الذي وقيع ليِ , بعلتيِ َصيارإ القيوِ بسيا رأى كائايا  يا كيان رأيهي  فييِ  والحق فمن مقة الرسو  بالحق الذي باء بِ ,
     ] الرسيو  فعً , وا  ذها بعمه   اية للج ر ة والتيكيع . ولكي  هيذا كليِ لي  َكي  ليقعيد بعمه  . وقد ار د

ت َ ييون وقعيِ فيي نفيو   بيالحق الحق الذي ن   بِ . . وفي هذا   ل ألصيحاح اليداوة أن َِهيرواا  الِهر ب
  واتستحجان , ىكا  عارض   ع كلسة الحق  قا  . الرض  الاا  , وت يتسلقون بِ القوِ , وت يتحججون  واضع

فيي طلي) ال يوارس  القيوِ ىلحياإيًْظ أن الرسو        ل  يت ذ    الواقعة  عِ ة لتصيديق رسيالتِ ,  يع  نذلع
اليداوة ت  عتسيد الي  ال يوارس , ىنسيا  هيذه كليع أن -وقيد قا ي  البْاية اايده  الي  صيدس اإلسيراء الي  األقيل  -

الفايرة القو سية , الستفقية  يع السيدارك بعيد  صيحيحها و قو سهيا .   ي   عتسيد الي  طبيعية اليداوة و اهابهيا السجيتسد
 اقعية ناشيئا اي  ااتسيايه الْهيا فيي شييء  ي  رسيالتِ . ىنسيا كيان بهيرا بالحبيقية    بالو  ] فل  َك  بهر الرسو 

  لِ لسِري أنها ْبيقة  السجتيقاة

  نم ذ في الدر  األو  ال  وبِ التفصْل  واعن

لار يِ  ي  نَا ايا ىنيِ  , ْوليِ سيبحان اليذي أسيرى بعبيده ليًْ  ي  السجيِد الحيراِ ىلي  السجيِد األقصي  اليذي باركايا)
  ع البصْر(. .هو الجسي
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بيْ  العبيد واليرح فيي كليع  صيلة الجورة بتجبيح هللا , ألْق ْركة نفجيية  تجيق  يع بيو اإلسيراء اللاييب , وألْيق  بدأ
  األفق الوضيء .

التيي لي  يبلغهيا بيير  اليدربا  صفة العبويَة  )أسرى بعبده(لتقر رها و وكْدها فيي  قياِ اإلسيراء والعيروج ىلي  و ذكر
بسقاِ األلوهية , كسيا التبجيا فيي العقائيد السجييحية بعيد  , هذه الصفة , وت يلتبس  قاِ العبويَة  وكلع كي ت  اج  

 ولييده ووفا ييِ , وبجييب) اعَييا  التييي أااْيي  لييِ , فا  ييذها بعمييه  سييببا  تبييس عيجي  اليييِ الجييًِ , بجييب)  ييا
لليذا   و ا  ههيا بجياطتها ونصيااتها العبويَية و قياِ األلوهيية . . وبيذلع  بقي  للعقْيدة اإلسيً ية  قياِ لل ليط بيْ 

  اإللهية ا  كل شبهة    شرك أو  يابهة ,    قر ) أو    بعْد .

ييا  الي   الجيياسولكا . ككيره  ي  الجرى الجيْر ليًْ . فكلسة)أسيرى( حسل  عهيا ز انهيا . وت  حتياج ىلي  واإلسيراء
فْلقيي ظيل اللْيل الجيان  ,  -القيرنن الكير    الي  طر قية -للتملْيل والتصيو ر (لًْ اللْل )سبحان الذي أسرى بعبده

  الجابي ال  الافس , وهي  تسل  ْركة اإلسراء اللايفة و تابعها . بوه و  ي 

لية ليية   تييارة  يي  اللايييب ال بْيير , والْر ْييد   ييربط  يي  السجييِد الحييراِ ىليي  السجيِد األقصيي  ْر بييْ  اقائييد التْو
الابْيْ        و يربط بيْ  األ يان  السقدسية   يا   ىلي   حسيد الكبيرى  ي  ليدن ىبيراهي  وإسيسااْل الْهسيا الجيًِ ,

ْييد بسيعييا . وكمنسييا أر ييد ليية العِْبيية ىاييًن وراميية الرسييو  األ ْيير لسقدسييا  الرسييل قبلييِ ,  بهييذه لييدَانا  التْو الْر
لية  ر ي  ىلي  أبعيد  ي  رسيالتِ واشيتسا   ال  يان ْيدوي الي  هيذه السقدسيا  , وار بياط رسيالتِ بهيا بسيعيا . فهيي ْر

 ي  السعياني القر بية التيي  تكيي   أنبير والسكان   و يسل ن ايا ونفاقا أوسع  ي  ال  يان والسكيان   و تميس   عياني
  ااها للامرة األول  .

الييِ . وهيو ظيل لي   فائمية السجِد األقص  بمنِ )الذي باركاا ْولِ(وص  يرس  البركة ْافة بالسجِد , ووص 
  يقائق التعبْر القرنني العِْ) .    . أو باركاا فيِ . وكلعَك  لْلبيِ  عبْر  باشر   ل باركااه 

األقصي  فيي البرهية  والسجيِد نَية صياْبتها نَيا   )لار يِ  ي  نَا اا(والاقلية العِْبية بيْ  السجيِد الحيراِ واإلسيراء
ح القليي) وكيفْتهيا . . نَيية  ي  نَييا  هللا ,  فيت صيور ها اليوبْ ة التي  ليي  يبيري فْهييا فيرا  الرسيو        أَييا كاني 

ا  الااقا  الس بوءة في كيان هذا الس ليوس البييري , واتسيتعدايا   و كي  ال  نفاس اِْبة في هذا الوبوي  
الي   وفميلِ بها تستببا  فيض القدرة في أش ا  الس تار    ي  هيذا الِياس , اليذي كر يِ هللا يتهيم اللدنية التي

َجيسع و يرى كيل  يا لاي  ويس ,  . .(البصْر . )ىنِ هو الجسيعن ْر     لقِ , وأويع فيِ هذه األسرار اللايفة . 
  . واألسرار و في ال  األسساع واألبصار    اللاائ 

صييغة التقر ير  ي  هللا   ىلي  يتاقل في نَة اتفتتياإ  ي  صييغة التجيبيح هلل  سيبحان اليذي أسيرى بعبيده ليًْ والجياس
وفقييا لييدقائق الييدتت  التعبْر يية بسْيي ان يقْييق (البصييْر يع)لار ييِ  يي  نَا اييا(ىل  صيييغة الوصيي  هلل  )ىنييِ هييو الجييس

كا  هللا سييبحانِ . و قر يير القصييد  يي  اإلسييراء َِيييء  اييِ  عييال  نصييا .  ىليي  ْجييا  . فالتجييبيح ير فييع  وبهييا
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 اعَية َِييء فيي صيورة ال بير ال ابي  لذا يِ اإللهيية . و ِتسيع هيذه الصيي  الس تلفية فيي والبصير والوص  بالجيسع

  نيي يتت ها بدقة كا لة .الواْدة لت

  نوإ و وس  وإفجايا  لباي ىسرائْل 8 - 2ال اني  الدر 

لية  والسجيِد اإلسراء نَة    نَا  هللا . وهو نقلة اِْبة بالبيا  ىلي   يملوف البيير . هذا األقصي  هيو طيرف الْر
 اهيا . فجيْرة  وسي  وبايي  بايي ىسيرائْل مي  أ ربهيا هللا . والسجِد األقص  هو قل) األرض السقدسة التيي أسيكاها

     سياس الجورة في اعَا  التالية  السااس) ىسرائْل  ِيء هاا في  كانها

 يع نيوإ ىنيِ كيان ابيدا  ْسلايا  وس  الكتاح وبعلااه هدى لباي ىسرائْل أت  ت ذوا    يوني وكًْ   كر ة  ي  ن ْاا
ر ْ  ولتعل  الوا كبْيرا . فيمكا بياء وايد أوتهسيا   األرض شكورا . وقمْاا ىل  باي ىسرائْل في الكتاح لتفجدن في

 شيديد فِاسيوا  يً  اليدَار , وكيان وايدا  فعيوت . مي  ريينيا لكي  الكيرة اليْه  , بيم  بع ايا الييك  عبيايا لايا أوليي

فلهيا . فييمكا بياء واييد  أسييم   بييم وا  وبايْ  , وبعلايان  أن يير نفْيرا . ىن أْجيات  أْجييات  ألنفجيك  , وإن وأ يدينان 
سك  ,  ,  رة  رة ليجواوا وبوهك  , ولْد لوا السجِد كسا ي لوه أو اع ولْتبيروا  يا اليوا  تبْيرا . اجي  ربكي  أن ييْر

  ْصْرا . . للكافر   وإن اد   ادنا , وبعلاا بها 

نهاَية بايي ىسيرائْل التيي   تميس  الحلقة    سْرة بايي ىسيرائْل ت  يذكر فيي القيرنن ىت فيي هيذه الجيورة . وهيي وهذه
  بْ   صارع األ   وفيو الفجاي فْها , وفاقا السباشرة اروا ىلْها   ويال  يولته  بها . و كي  ا  العًقةص

 
 

َْْاا ى لَِِّبِايي ِىْسيَراِئَْل َأتَّ  َونَ  ً  ) َ تَِّ يُذواْ  ُ وَس  اْلِكَتاَح َوَبَعْلَاياُه ُهيد  َسْلَايا َ يَع ُنيوإ  2ِ ي  ُيوِنيي َوِكيْ َْ ُِ ىِ  ( ُكرِِّ َّيَة َ يْ   َنياَن  نَّي
َْْاا ِىَلي  َبِايي ِىْسيَراِئَْل ِفيي3َاْبدا  َشُكورا  ) َ ِْْ  َوَليَتْعُل َّ ُاُليوِّا   اْلِكتَياحِ  ( َوَقَمي َفيِمَكا َبياء  (4) َنِبْيرا   َلُتْفِجيُدنَّ ِفيي اأَلْرِض َ يرَّ

ا ُأْوِلي َوْاُد ُأوتُهَسا َبَعْ َاا َاَلْيُكْ  ِعَبايا  لََّاا َِ ْفُعوت  َبْم   َشِديد  َف ََاِر َوَكاَن َوْادا   َّ ًََ  الدِِّ   (5) ُسوْا ِ 

لقر ية بعيل ىفجياي الستيرفْ  فْهيا  الهيًك هللا التيي سيتذكر بعيد قلْيل فيي الجيورة كا هيا . وكليع أنيِ ىكا قيدر هللا لجياة
  سببا لهًنها و د ْرها .

ىسيرائْل و يذكْر لهي   لبايي ييِ  ي  ىنيذارو يا اشيتسل ال -التيوراة  -الحديو في هذه الحلقة بذكر كتاح  وسي   و بدأ
ْسلييوا  عييِ فييي الجييفْاة , وليي  َحسييل  عييِ ىت  الييذي  العبييد اليييكور , ونبييائه  األولييْ  -نييوإ  -بِييده  األنبيير 

  السن اون 

ْسلايا  يع نيوإ ىنيِ كيان   ي  ون ْايا  وسي  الكتياح وبعلاياه هيدى لبايي ىسيرائْل أت  ت يذوا  ي  يونيي وكيًْ   كر ية)
  (. .ابدا شكورا
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وكليع أت َعيذح هللا قو يا  . قلْيل اإلنذار وهذا التذكْر  صداس لواد هللا الذي يتميساِ سيياس الجيورة كيذلع بعيد كلع
  ْت  يبعو ىلْه  رسوت ياذره  و ذكره  .

وكيًْ(فً َعتسيدوا  يونيي ن  ال  القصد األو     ىيتاء  وس  الكتياح  )هيدى لبايي ىسيرائْل أت  ت يذوا  ي  وقد
يده . فهيذاىت الي يده , وت لْتِهيوا ىت ىلي  هللا ْو الهيدى , وهيذا هيو اإلَسيان . فسيا ن ي  وت اهتيدى  ي   هيو   هللا ْو

  ا  ذ    يون هللا وكًْ .

فييي األرض .  األو   ياطبه  باسي  نبيائه  اليذي  ْسلهي   يع نيوإ , وهي   ًصية البيير ة الي  اهيد الرسيو  ولقيد
العبيد الييكور , ولْيريه  ىلي  هيذا الاجي)  نيوإ هللا عبيائه  األوليْ  ,  يع  ياطبه  بهيذا الاجي) لْيذكره  باسيت ً 

  السن   العر ق .

يا بالعبويَية لهيذا السعاي  ولسعاي  ن ير , هيو  اجيْق صيفة الرسيل الس تيار   ووصي  وقيد وصي  بهيا  . وإبرازهيا نْو
  وسياقها . الجورة  حسدا          قبل . ال  طر قة التااسق القرننية في بو

 ي   يد ْره  بجيب)  اليْه  كليع الكتياح اليذي ن ياه هللا لسوسي  ليكيون هيدى لبايي ىسيرائْل , أ بيره  بسيا قمياه فيي
أفعاله  . وأنذره  بس ليِ كسيا ايايوا ىلي  اإلفجياي     ىفجايه  في األرض . و كرار هذا التد ْر  ر ْ  لتكرر أسبابِ

  التي ت  ت ل   الِار ة في األرض ,  صدَقا لجاة هللا

  قمْاا ىل  باي ىسرائْل في الكتاح لتفجدن في األرض  ر ْ  ولتعل  الوا كبْرا(. .و )

ت أنيِ قمياء  ;  يلله  القمياء ى بيار  ي  هللا  عيال  بسيا سييكون  ياه  , ْجي)  يا وقيع فيي السيِ اإللهيي  ي  وهيذا
ت َيم ر بالفحيياء(ىنسا  الي  أْيد )قيل ىن هللا باإلفجياي قهيري اليْه  ,  اييم اايِ أفعياله  . فيان سيبحانِ ت َقميي

 كائ  , وإن كان بالبييا  ىلي  الي  -بالبيا  ىل  ال  هللا  -نائ  . فسا سيكون  هو َعل  هللا  ا سيكون السِ بسا

  ل  َك  بعد , ول  َكي  ااِ الجتار . البير

  سييعلون فيي وأنهي ,  ير ْ  قمي  هللا لبايي ىسيرائْل فيي الكتياح اليذي ن ياه لسوسي  أنهي  سيفجيدون فيي األرض ولقيد
لإلفجياي سييلط اليْه   ي  عبييايه  ي  َقهييره   وسييْلة األرض السقدسية و جييارون . وكلسييا ار فعيوا فا  يذوا اتر فيياع

  و جتبيح ْر ا ه  و د ره   د ْرا 

  وكان وادا  فعوت(. , فمكا باء واد أوتهسا بع اا اليك  عبايا لاا أولي بم  شديد فِاسوا  ً  الدَار)

فْبعيو هللا اليْه   . فْهيا   َعليون فيي األرض السقدسية , و صيبح لهي  فْهيا قيوة وسيلاان , فيفجيدون هيي األول فهيذه
يون فْهييا و غيدون باسييتهتار ,  , الييدَار عبيايا  ي  عبييايه أوليي بييم  شيديد , وأولييي بايت وقييوة , َجيتبيحون  و رْو

   فعوت(ت َ ل  وت َكذح . وادا و امون  ا فْها و   فْها بً  هْ) )وكان
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ِْْهْ  َوَأْ يَدْيَناُن  ِبيَمْ َوا    مُي َّ  َجياُت ْ 6َوَبَعْلَاياُنْ  َأْن َيَر َنِفْيرا  ) َوَبِايْ َ  َرَيْيَنيا َلُكيُ  اْلَكيرََّة َاَلي ْْ َجياُتْ  َأ ْْ َوِإْن َأَسيْمُ ْ   أِلَنُفِجيُك ْ  ( ِىْن َأ

َد َكَسيا َيَ ُليوُه َأوَّ َ ُوُبيوَهُكْ  َوِلَْيْد ُ  ِلَيُجيوُاواْ  َفَلَها َفِمَكا َباء َوْاُد اعِ َرةِ  ِِ ( َاَجي  7َوِلَُْتبِّيُروْا َ يا َاَليْوْا َ ْتِبْيرا  ) َ يرَّة   ُلوْا اْلَسْجي
َسُك ْ  َربُُّكْ  َأن ِصْرا   َوِإْن ُاد ُّْ  ُاْدَنا َوَبَعْلَاا َبَهاََّ  ِلْلَكاِفِر  َ  َيْرَْ َْ (8)  

وأفيايوا  ي  اليبًء  أْيواله  ربعيوا ىلي  ربهي  , وأصيلحواىكا كاس بايو ىسيرائْل و يً  الغلي) والقهير واليذ    ف ْتي 
تي  ىكا اسيتعل  الفيا حون ورير ه  قيو ه  , هي  اع يرون وأفجيدوا فيي األرض , أيا  هللا  فاغيوا السجيلط اليْه  . ْو

  ي  السجيتكبر   )م  ريينيا لكي  الكيرة اليْه  وأ يدينان  بيم وا  وبايْ  للسجتميعفْ  للسغليوبْ   ي  الغيالبْ  , و كي 

  أن ر نفْرا(. . بعلاان و 

   تكرر القصة    بديد أ م 

  :والِ اء أن يت  الجياس ببية الابوءة الصايقة والواد السفعو  َقرر قاادة العسل وقبل

  ىن أْجات  أْجات  ألنفجك  وإن أسم   فلها(. .)

مسياره ونتائِيِ . و ِعيل  كيلب التيي ت  تغْير فيي اليدنيا وفيي اع يرة   والتيي  ِعيل اسيل اإلنجيان كليِ ليِ , القاايدة
اإلنجيان  جينوت اي  نفجيِ , ىن شياء أْجي  ىلْهيا ,  و ِعيل الِ اء مسيرة طبيعيية للعسيل ,  ايِ  ايتب , وبيِ  تكييب  

  ْْ  َحق اليِ الِ اء . نفجِ وإن شاء أساء , ت يلو   ىت

   قرر  القاادة  م  الجياس َكسل الابوءة الصايقة  فمكا

   ا الوا  تبْرا(. . ولْتبروا ليجواوا وبوهك  , ولْد لوا السجِد كسا ي لوه أو   رة ,فمكا باء واد اع رة )

قبيل  )لتفجيدن فيي   ي  الجيياس  يا َقيع  ي  بايي ىسيرائْل بعيد الكيرة  ي  ىفجياي فيي األرض , انتفياء بيذكره و حيذف
وبيوهك  بسيا ير كبونيِ  عهي   اع يرة ليجيواوا وايد األرض  ر ْ (و  ب   ا َجلاِ الْه  في السرة اع رة  فمكا بياء

اليي  الوبييوه , أو بسييا َِبهييون بييِ وبييوهه   يي   جيياءة وإكت  .   فيييض  يي  نكييا  َسييأل الافييو  باإلسيياءة ْتيي 
 بهيا  )ولْيد لوا السجيِد كسيا ي ليوه أو   رة(و يد رون  يا َغلبيون الييِ  ي   يا  و جيتهْاون  و جيتبيحون السقدسيا 

شييء , واليذي ت يبقيي  نيل صورة لليد ار الييا ل الكا يل اليذي َاغي  الي  ولْتبروا  ا الوا  تبْرا(. . وهي) ويَار
  ال  شيء .

سيلط اليْه   ي  شيريه  فيي  مي  صدق  الابوءة ووقع الواد , فجلط هللا ال  باي ىسرائْل    قهره  أو   يرة , ولقد
  األرض , وي ر  سلكته  فْها  د ْرا .
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ي  يد فيي العبيرة شيْئا .  ت لي  بايي ىسيرائْل , ألن اليا  الْهياييا  القيرنن الي  باجيية هينتء اليذي  سيلاه  ا وت
  . السقصوي والعبرة هي السالوبة هاا . وبيان ساة هللا في ال لق هو

سية  )اجي  ربكي  أن  طر قيا الجيياس الي  الابيوءة الصيايقة والوايد السفعيو  , بيمن هيذا اليد ار قيد َكيون  و عقي) للْر
سك (ىن أفد    اِ ابرة .   يْر

  ادنا(. . اد   ا ااي باو ىسرائْل ىل  فجاي في األرض فالِ اء ْاضر والجاة  اضية  )وإنىك فم ا

ىلي  اإلفجياي فجيلط اليْه   اايوا اايوا ىل  اإلفجاي فجلط هللا الْه  السجلسْ  فم ربوه     الِ  رة كلها . م  ولقد
ْيوِ ىلي  اإلفجياي فيي صيورة "ىسيرائْل" هتلير" ولقيد ايايوا ال" عبايا ن ر   , ْت  كيان العصير الحيديو فجيلط اليْه 

 اليو ً  . وليجيلا  هللا اليْه   ي  َجيو ه  سيوء العيذاح ,  صيدَقا لوايد هللا األرض التي أكاق  العيرح أصيحاح

  وفاقا لجاتِ التي ت  ت ل  . . وإن ردا لااظره قر ) أ , القاطع

  : يانلة السفجدي     الجياس اعَة بسصْر الكافر   في اع رة لسا بْاِ وبْ   صْر و  ت 

  أْد . ااها وبعلاا بها  للكافر   ْصْرا(. .  حصره  فً َفل   اه  أْد   و تجع له  فً ياد)

 
 
يرُ  ِىنَّ  ياِلَحاِ  َأنَّ َلُهيْ  َأْبيرا  َكبِ  اْلُسيْنِ ِاْ َ  َهيَذا اْلُقْرنَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُِ َوُ َبيِّ وَأنَّ الَّيِذيَ  َت  (9) ْيرا  الَّيِذيَ  ََْعَسُليوَن الصَّ

رِِّ ُيَااءُه ِباْلَ ِْْر َوَكانَ  (10) َأِليسا   ُيْنِ ُاوَن ِباعِ َرِة َأْاَتْدَنا َلُهْ  َاَذابا   وت  ) اإِلنَجانُ  َوَ ْدُع اإِلنَجاُن ِباليَّ ُِ   (11َا

  اإلهتداء بالقرنن واإلنجان العِو  11 - 9ال الو  الدر 

يهتيدوا   بيل ضيلوا فهلكيوا . .  فلي  رة باي ىسرائْل , وكتابه  الذي ن اه هللا لسوس  لْهتيدوا بيِهذه الحلقة    سْ و  
  أقوِ  هي ياتقل الجياس ىل  القرنن . القرنن الذي يهدي للتي

أبيرا كبْيرا , وأن اليذي  ت  لهي  ىن هذا القرنن يهدي للتي هي أقوِ , و بير السن اْ  اليذي  َعسليون الصيالحا  أن)
  ون باع رة أاتدنا له  اذابا أليسا(. .ين ا

  ىن هذا القرنن يهدي للتي هي أقوِ(. .)

ْيدوي  ي  ز يان أو  كيان    بيً ال  وبِ اإلطًس فيس  يهديه  وفيسا يهديه  , فييسل الهدى أقوا يا وأبييات هكذا
   كان .البير في كل ز ان و  ىليِ و يسل  ا يهديه  ىليِ كل  اهب وكل طر ق , وكل  ْر يهتدي
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فْهيا وت رسيوض ,   عقْيد للتيي هيي أقيوِ فيي ايال  الميسْر والييعور , بالعقْيدة الواضيحة البجيياة التيي ت يهيدي
الصالحة للعسل والباياء , و يربط بيْ  نيوا يس  البير ة والتي  الق الروإ    أمقا  الوه  وال رافة , و الق الااقا 

  سق وا جاس .في  اا البير ة الكون الابيعية ونوا يس الفارة

اقْد يِ واسليِ , فيمكا  وبيْ  للتي هي أقوِ في التاجْق بْ  ظاهر اإلنجان وباطاِ , وبْ   يااره وسيلوكِ , و هدي
أالي  وهيي  جيتقرة الي  األرض , وإكا العسيل  ىلي  هيي كلهيا  ييدوية ىلي  العيروة اليومق  التيي ت  افصي  ,  تالعية

  ان هذا العسل  تااا واستستااا بالحياة .ن ولو عباية  ت   وبِ اإلنجان بِ ىل  هللا ,

الي  اليافس ْتي   سيل  التكياليب للتي هي أقوِ في اال  العباية بالسوازنية بيْ  التكياليب والااقية , فيً  ييق و هدي
واتسيتهتار . وت  تِياوز القصيد واتاتيدا   الر ياوة و يم     الوفياء . وت  جيهل و تير   ْتي   ييبع فيي اليافس

دوي اتْتسا     .ْو

كو يا  وشيعوبا و هيدي ويوت وأبااسييا ,  , للتيي هييي أقيوِ فيي اًقيا  الايا  بعميه  ببعض أفييرايا وأزوابيا , ْو
والهيوى , وت  سْيل  يع السيوية والييالن   وت  بيالرأي و بي  هذه العًقيا  الي  األسيس الوطْيدة ال ابتية التيي ت  تيممر

لي  ال بْر ل لقِ , وهو أالي  بسي   ليق , وأايرف بسيا َصيلح أقا ها الع التي  صرفها السصالح واألرراض . األسس
 ونمياِ وفيي كيل بْيل , فْهيديه  للتيي هيي أقيوِ فيي نمياِ الحكي  ونمياِ السيا  ونمياِ اتبتسياع أرض لهي  فيي كيل

  التعا ل الدولي الًئق بعال  اإلنجان .

 قدسيا ها وصييانة ْر ا هيا  و عميي  , للتي هي أقيوِ فيي  بايي اليدَانا  الجيساو ة بسيعهيا واليربط بْاهيا كلهيا و هدي
  . ووئاِ فمكا البير ة كلها بِسيع اقائدها الجساو ة في سًِ

أبيرا كبْيرا , وأن اليذي   لهي  ىن هذا القرنن يهدي للتي هي أقوِ(. . )و بير السن اْ  الذي  َعسلون الصيالحا  أن)
صييْلة فيي العسييل والِيي اء . فعلي  اإلَسييان والعسييل األ قااد يِ ت ين ايون بيياع رة أاتييدنا لهي  اييذابا أليسا(فهييذه هيي

 بيً اسيل , وت اسيل بيً ىَسيان . األو   بتيور لي  يبلي   سا يِ , وال ياني  قايوع ت ىَسيان الصيالح َبيي  باياءه . فيً

  القرنن . بهذا لِ . وبهسا  عا  جْر الحياة ال  التي هي أقوِ . . وبهسا  عا  تحقق الهداَة ركْ ة

بسيا يافعيِ و يا َميره ,  الِاهل يهتدون بهدي القرنن , فه   تروكون لهوى اإلنجان . اإلنجان العِو الذي  ت  فم ا
  لِ  الير السادفع الذي ت َمبط انفعات ِ ولو كان    ورائها

  اإلنجان بالير يااءه بال ْر وكان اإلنجان اِوت . . و داو

وهيو ت ييدري . أو  نفجيِ الفعل وهو شير , و عِيل بيِ الي  أنِ ت َعرف  صائر األ ور واواقبها . ولقد َفعل كلع
  هدى القرنن ال اب  الهايى ء الهايي      يدري ولكاِ ت َقدر ال  كبح بساِْ وضبط ز ا ِ . . فمي  هذا
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لِ  َوَبَعْلَاا َل َوالاََّهاَر نَيَتِْْ  َفَسَحْوَنا نَََة اللَّْْ بُِِّكي ْ نََيَة الاََّهياِر ُ بْ  َوَبَعْلَاا اللَّْْ ي  رَّ ِِّ   ً يِاَْ   َوِلَتْعَلُسيواْ  ِصيَرة  ِلَتْبَتُغيوْا َفْمي َايَدَي الجِّ
يْلَااهُ  ً   َواْلِحَجياَح َوُكيلَّ َشيْيء  َفصَّ ِِ َوُنْ يِرجُ  (12) َ ْفِصيْ ُِ  َوُكيلَّ ِىنَجيان  َأْلَ ْ َاياُه َطيلِئَرُه ِفيي ُاُاِقي َييْوَِ اْلِبَياَ يِة ِكَتابيا  َيْلَقياُه  َلي

ِجْبا  ) َنَف  ( اْقَرْأ َكَتاَبعَ 13َ اُيورا  ) َْ ِ  اْهَتَدى َفِمنََّسا14ِبَاْفِجَع اْلَْْوَِ َاَلْيَع  ِِ َوَ ي  َضيلَّ َفِمنََّسيا ََِميلُّ  َيْهَتدي (  َّ ِلَاْفِج
َْْهيا َوَت  َيِ رُ  تَّي  َنْبَعيَو َرُسيوت  ) َواِزَرة   َاَل َْ َأَرْيَنيا َأن نُّْهِليَع َقْرَ ية  َأَ ْرَنيا ُ ْتَرِفَْهيا  َكاَوإِ  (15ِوْزَر ُأْ يَرى َوَ يا ُكاَّيا ُ َعيذِِّبَْ  

َْْها اْلَقْوُ  َفَد َّْرَناَها َ ْدِ ْرا  ) ِفَْها َفَفَجُقواْ    (16َفَحقَّ َاَل

  ىنهسا طر قان   تلفان شتان شتان . هدى القرنن وهوى اإلنجان أ أت

   ة وساة هللا في اإلهًكفريَة التبعة والحجاح يوِ البيا 17 - 12الرابع  الدر 

واإلشيارة ىلي   ; السين اْ  اإلشارة ىل  اإلسيراء و يا صياْبِ  ي  نَيا    واإلشيارة ىلي  نيوإ و ي  ْسليوا  عيِ  ي  و  
هذا القماء  ي  سيا  هللا فيي العبياي , و ي  قواايد  اليِ قصة باي ىسرائْل و ا قماه هللا له  في الكتاح , و ا يد 

  األ ْر الذي يهدي للتي هي أقوِ . . الكتاح ىل العسل والِ اء   واإلشارة 

فيي هيذا الوبيوي , ييربط بهيا  الكونيية هذه اإلشارا  ىل  نَا  هللا التي أاااها للرسل ياتقل الجياس ىل  نَيا  هللا   
جيابه  نيياط البيير وأاسياله  , وبهيده  وبي اءه  , وكجيبه  فيمكا نيوا يس العسيل والِي اء والكجي) والحجيياح  , ْو

الكبيرى ,  حكو ية بيالاوا يس كا هيا , قائسية الي  قواايد وسيا  ت  ت لي  ,  الكونيية ة أشيد ار بياط بيالاوا يس ر باي
  والاهار  اللْل يقة الاماِ الكوني الذي َصرف اللْل والاهار    دبرة بمراية ال الق الذي بعل  امسة يقيقة

فميً  ي  ربكي  , ولتعلسيوا ايدي  لتبتغيوا لاهيار  بصيرة ,اللْيل والاهيار نيتيْ  , فسحونيا نَية اللْيل وبعلايا نَية ا وبعلاا
أل  اياه طيائره فيي ااقيِ , ون يرج ليِ ييوِ البيا ية كتابيا  ىنجيان الجياْ  والحجياح وكيل شييء فصيلااه  فصيًْ   وكيل

 نفي  بافجيع الْيوِ الييع ْجيْبا .  ي  اهتيدى فمنسيا يهتيدي لافجيِ و ي  ضيل فمنسيا َميل نتابيع يلقاه  ايورا , اقيرأ

قر ية أ رنيا  ترفْهيا  نهليع وت  ي ر وازرة وزر أ يرى , و يا كايا  عيذبْ  ْتي  نبعيو رسيوت . وإكا أرينيا أن , الْهيا
القيرون  ي  بعيد نيوإ , وكفي  بربيع بيذنوح عبيايه   ي  ففجيقوا فْهيا فحيق الْهيا القيو  فيد رناها  يد ْرا . وكي  أهلكايا

  نر د , م  بعلاا ليِ بهيا  َصيًها  يذ و ا  يدْورا لِ فْها  ا نياء لس اِلاا  بْرا بصْرا .    كان ير د العابلة
 ي  ااياء  وهينتء اع يرة وسيع  لهيا سيعْها وهيو  ين   فمولئيع كيان سيعْه   ييكورا . كيً نسيد هينتء أراي   و ي 

أنبيير يربييا  وأنبيير  ولآل ييرة ربييع , و ييا كييان اايياء ربييع  حمييورا . انميير كيييب فمييلاا بعمييه  اليي  بعييض ,
   فمًْ . .

والحجياح . و ير بط بيِ  الجياْ  وني اليذي َحكي  اللْيل والاهيار , يير بط بيِ سيعي الايا  للكجي) . والي الك فالاا و 
بيِ اواقي) الهيدى والميً  , وفريَية التبعية فيً  و ير بط نج) اإلنجان     ْر وشير وبي ااه الي  ال ْير واليير .

 بط بيِ سياة هللا فيي ىهيًك القيرى بعيد هللا أت َعذح ْت  يبعو رسيوت . و ير  واد   ر وازرة وزر أ رى . و ر بط بِ
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لهينتء وهينتء  هللا  ترفوها . و ر بط بِ  صائر الذي  َالبيون العابلية واليذي  َالبيون اع يرة وااياء فْها أن َفجق
ونمياِ ت يتحيو  فلييس شييء  ي  هيذا كليِ  , في الدنيا واع رة . . كلها  سمي وفيق نيا و  مابي  وسيا  ت  تبيد 

  ب افا .

فميً  ي  ربكي  ولتعلسيوا ايدي  لتبتغيوا اللْيل والاهيار نيتيْ  , فسحونيا نَية اللْيل وبعلايا نَية الاهيار  بصيرة ,وبعلايا )
  الجاْ  والحجاح , وكل شيء فصلااه  فصًْ(. .

واْيدة , وت يدركيِ التعايل   يرة والاهيار نيتيان كونْتيان كبْر يان  يييان بدقية الايا و  اليذي ت َصيْبِ ال ليل واللْيل
 -السقصيوي هايا ونَية اللْيل باقيية كلَية الاهيار   يبيدو  السحيو ة , وت يايي َعسيل يائبيا باللْيل والاهيار . فسيا يرة واْيد

 ظلسة اللْل التي   فيي فْهيا األشيياء و جيك  فْهيا الحركيا  واألشيباإ . . فكيمن اللْيل بِ أن السقصوي -للاهللا أال  

ركية األْيياء فييِ واألشيي  سحيو اليذي َكيي   بالميوء اء   وكمنسيا الاهيار كا يِ  بصيرىكا قييس ىلي  ضيوء الاهيار ْو
  نل شيء فيِ لألبصار .

 والجيكون فاللْيل للراْة . .(والحجياح السحو للْل والبروز للاهيار )لتبتغيوا فميً  ي  ربكي  ولتعلسيوا ايدي الجياْ  كلع

ايدي الجياْ  , و علسيون و ي  الس الفية بيْ  اللْيل والاهيار َعلي  البيير  , والبيياِ والِسياِ , والاهيار للجيعي والكجي)
  والفصو  والسعا ً  . السوااْد ْجاح

ويقية الايا و   . والِي اف وكيل شييء فصيلااه  فصيًْ(فليس شييء ولييس أ ير فيي هيذا الوبيوي  تروكيا للسصيايفة)
  شاهد ويلْل . اليِ الذي َصرف اللْل والاهار ناطقة بدقة التدبْر والتفصْل , وهي

  ر بط العسل والِ اء .الاا و  الكوني الدقْق ي بهذا

نتابييع كفيي  بافجييع الْييوِ  اقييرأ وكييل ىنجييان أل  ايياه طييائره فييي ااقييِ , ون ييرج لييِ يييوِ البيا يية كتابييا يلقيياه  ايييورا ,)
  اليع ْجْبا(.

وإل ا يِ ليِ فيي ااقيِ  . َعسليِ نل ىنجان  ا َاْر لِ    اسلِ , أي  ا َقج  لِ    العسل , وهيو كااَية اسيا وطائر
السعياني وإبرازهيا فيي صيورة ْجيية . فعسليِ ت   ِجيي  َياه وايدِ  فارقتيِ   الي  طر قية القيرنن فيي صيو ر لل و يِ ى

وكييذلع التعبْيير بييم راج كتابيِ  ايييورا يييوِ البيا يية . فهييو َصييور اسلييِ  . يت لي  ااييِ وهييو ت َسلييع الييتسل   اييِ
هيو  فيمكا ي صورة الكتاح الساييور ,أو  ِاهلِ أو السغالاة فيِ . و تِج  هذا السعا  ف , ى فااه  كيوفا , ت َسلع

و لحيظ هيذا الكتياح فيي في ع  الايائر أاسق أمرا في اليافس وأشيد  يممْرا فيي الحيس   وإكا ال ييا  البييري يًْيق كليع
وت َحتياج ىلي  شياهد أو ْجيْ) )اقرأ كتابيع .  , واألسيرار الايائر  ي  الْيوِ العصيْ) , اليذي  تكيي  فييِ ال باَيا

  ْبا(.نف  بافجع الْوِ اليع ْج

  الاا و  الكوني الدقْق  ر بط قاادة العسل والِ اء  وبذلع
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     اهتدى فمنسا يهتدي لافجِ و   ضل فمنسا َمل الْها وت   ر وازرة وزر أ رى(. .)

 ي  نفيس  حسيل وزر  و يا التبعية الفريَية التيي  يربط كيل ىنجيان بافجيِ   ىن اهتيدى فلهيا , وإن ضيل فعلْهيا . فهيي
  نل بعسلِ وت َجم  ْسي  ْسيسا . . و ِ ي  د َ ف  ْسل أْد . ىنسا َجم  كل ا  اسلِ ,أ رى , و ا    أْ

سيية هللا أت َم يذ اإلنجيان باعَييا  الكونيية السب ومية فييي صيفحا  الوبيوي وقيد وأت َم يذه بعهيد الفاييرة  , شياء  ْر
   )و ييا كايا  عييذبْ  ْتيي   ايذر   و ييذكر  الرسييل اليذي أ ييذه الي  باييي نيِ فييي ظهيور نبييائه  , ىنسيا يرسييل ىلييْه 

سة    هللا أن َعذر   العباي قبل أن َم ذه  بالعذاح . ىل  نبعو رسوت(وهي ْر

اليذي َصيرف اللْيل  الكيوني  سمي سياة هللا فيي ىهيًك القيرى وأ يذ أهلهيا فيي اليدنيا ,  ر باية بيذلع الايا و  نذلع
  والاهار 

  .( د ْرا فحق الْها القو  فد رناهاوإكا أرينا أن نهلع قر ة أ رنا  ترفْها ففجقوا فْها )

الراْية , فْاعسيون  و ِيدون  فيي كيل أ ية هي  طبقية الكبيراء الايااسْ  اليذي  َِيدون السيا  و ِيدون ال يدِ والسترفيون 
فيي الفجيق والسِانية , و جيتهتر بيالبي  والسقدسيا   و ر يع بالداة وبالراْية وبالجيياية , ْتي   ترهيل نفوسيه  و مسي  ,

وهي  ىكا لي  َِيدوا  ي  َميرح الي  أييديه  اياموا فيي األرض فجيايا ,  , والحر يا  فيي األايراضوالكرا يا  , و لي  
و ي  مي   تحليل  . ولهيا فيي األ ية وأشيااوها , وأر صيوا البيي  العلييا التيي ت  عييت الييعوح ىت بهيا الفاْيية ونيروا

  صفحتها .و اوى  فتهلع األ ة و جتر ي , و فقد ْْو تها واااصر قو ها وأسباح بقائها ,

  فك ر فْها السترفون , , الهًك  قرر ساة هللا هذه . فمكا قدر هللا لقر ة أنها هالكة ألنها أ ذ  بمسباح واعَة

 
 

ي  َكياَن ُيِر يُد اْلعَ 17َ ِبْيَرا  َبِصيْرا  ) ِعَبياِيهِ  أَْهَلْكَاا ِ َ  اْلُقُروِن ِ   َبْعِد ُنيوإ  َوَكَفي  ِبَربِِّيَع ِبيُذُنوحِ  َوَك ْ  ْلَايا(  َّ َِّ ُِ  اِبَليَة َا  َلي

ُِ َبَهياََّ  ََْصيًَها ورا  ) َ يْذُ و ا   ِفَْها َ ا َنَياء ِلَس  نُِّر ُد ُم َّ َبَعْلَايا َلي ُْ يْد  َوُهيوَ  ( َوَ يْ  َأَراَي اعِ يَرَة َوَسيَع  َلَهيا َسيْعََْها18 َّ

  (19ُ ْنِ    َفُموَلِئَع َكاَن َسْعُُْه   َّْيُكورا  )

فعي  فْهيا الفجيق , فتحللي  و رهلي  ,  , رح الي  أييديه  , سيلط هللا هينتء الستيرفْ  ففجيقوا فْهيا دافعه  ول   مي فل 
وهييي السجيينولة اسييا َحييل بهييا ألنهييا ليي   مييرح اليي  أيييدي  . فحقيي  الْهييا سيياة هللا , وأصييابها الييد ار والهييًك

 يِ هيو الجيب) اليذي  ي  أبليِ َجيسح بوبيوي الستيرفْ  . فوبيوي الستيرفْ  كا اليذي الستيرفْ  , ولي   صيلح  ي  نما هيا
و يا سيلط  , ففجقوا , ولو أ يذ  اليْه  الار يق فلي   جيسح لهي  بيالمهور فْهيا  يا اسيتحق  الهيًك الْها سلاه  هللا

  هللا الْها    َفجق فْها و فجد فيقويها ىل  الهًك .
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يْ  ىن األسيباح  تبعهيا الاتيائب  وبيد  ىراية هللا قيد بعلي  للحيياة البيير ة نيوا يس ت  ت لي  , وسيااا ت  تبيد  , ْو
هللا ت َيم ر بالفحييياء . لكي  وبييوي الستيرفْ  فييي كا ييِ ,  ألن فافيذ ىراية هللا و حييق كلستيِ . للاهللا ت َييم ر بالفجيق ,

 باااهيا , وسيار  فيي طر يق اتنحيً  , وأن قيدر هللا سيصيْبها بي اء وفاقيا . وهيي   ل يل يلْيل الي  أن األ ية قيد

  جساْها للسترفْ  بالوبوي والحياة . عرض  لجاة هللا ب التي

الجيب) . األ ير اليذي ت  الي  هايا ليجي  ىراية للتوبييِ القهيري اليذي يايييء الجيب) , ولكاهيا  ر ي) الاتيِية فاإلراية
ولكايِ ىنيياء الاتيِية الابيعيية الستر بية الي   , الفجيق  فر  اِ ألن الجاة بر  بِ . واأل ر ليس أ يرا  وبْهييا ىلي 

    وهي الفجق .وبوي السترفْ

المييرح اليي  أيييدي  واييدِ  بييرز  بعيية الِساايية فييي  ييرك الييام  الفاسييدة  اييييء نمارهييا التييي ت  فيير  اهييا . وهاييا
  .  د ْرا السترفْ  فْها كي ت َفجقوا فْها فيحق الْها القو  فْد رها

انتهي  بهيا ىلي  كليع  أ ية الجياة قيد  مي  فيي األوليْ   ي  بعيد نيوإ , قرنيا بعيد قيرن , كلسيا فيي  اليذنوح فيي هيذه
  السصْر , للاهللا هو ال بْر بذنوح عبايه البصْر 

  وك  أهلكاا    القرون    بعد نوإ , وكف  بربع بذنوح عبايه  بْرا بصْرا(.)

  بْ     ير د الدنيا و   ير د اع رة 21 - 18ال ا س  الدر 

دها , فً يتالع ىل  أال وبعد فْهيا , فيمن هللا َعِيل  َعييت      األرض التيفمن    أراي أن َعيت لهذه الدنيا ْو
اسيتحقاس . فاليذي  ت يتالعيون ىلي  أبعيد  ي  هيذه  اي  لِ ْمِ في الدنيا ْيْ  َيياء , مي   اتميره فيي اع يرة بهيا 

لهييا وينجيها و جييتستعون فْهيا كاألنعيياِ , و جتجييلسون فْهيا لليييهوا  والا اييا  .  , وربجيها األرض يتلا يون بْو
   حصْل اللذة األرضية  ا ينيي به  ىل  بها   سبْل و ر كبون في

   دْورا(.  ذ و ا    كان ير د العابلة اِلاا لِ فْها  ا نياء لس  نر د , م  بعلاا لِ بها  َصًها)

  بسا ار ك) ,  دْورا بسا انته  ىليِ    اذاح .  ذ و ا

  و   أراي اع رة وسع  لها سعْها وهو  ن   فمولئع كان سعْه   يكورا(.)

سعيِ لهيا الي  اإلَسيان .  و بي  ير د اع رة ت بد أن َجع  لها سعْها , فْنيي  كاليفها , و اهض بتبعا ها , والذي
والجيعي لآل يرة ت َحيِر السيرء  ي  لذائيذ اليدنيا  . العسيل ولييس اإلَسيان بيالتساي , ولكي   يا وقير فيي القلي) وصيدقِ

ون الستاع في األرض هو الهدف والغاَة . وت ضْر بعيد كليع  ي  أال  فً َك نفاس الاْبة , ىنسا َسد بالبصر ىل 
  َسلع ىنجان نفجِ , فً َكون ابدا لهذا الستاع . ْْ  الستاع
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لهيا سيعْها ياتهيي ىلْهيا  و جيع  نيان اليذي ير يد العابلية ياتهيي ىلي  بهيا   يذ و ا  يدْورا , فاليذي ير يد اع يرة وإكا
لهيدف كير   , وبي اء التاليع ىلي  األفيق البعْيد الوضييء  الكير   ب اء الجعي يكورا يتلق  التكر   في السأل األال  

.  

 
 

ًا  يْلَاا َبْعَميُهْ  َاَلي  َبْعيض  20َ ْحُمورا  ) َربِِّعَ  نُِّسدُّ َهينُتء َوَهينُتء ِ ْ  َاَااء َربَِِّع َوَ ا َكاَن َاَااء ُن  ( انُمْر َكْييَب َفمَّ

ً  )َأْنَبُر َيَرَبا   َوأَ  َوَلآلِ َرةُ    (21ْنَبُر َ ْفِمْ

يو  واألنعياِ ىن فم يا الحيياة لآل يرة فهيي  . الحيياة ليألرض ْيياة  لْيق بالدييدان وال واْي  والحييرا  والهيواِ والْو
يِ كليع الجير اليذي ياي ع بيِ ىلي  الجيساء وإن  , فجواه  الحياة الًئقة باإلنجان الكر   ال  هللا , الذي  لقِ وأويع رْو

  ه .استقر  ال  األرض قد ا

و   َال) اع يرة فْلقاهيا .  فيعااها أن هنتءوهنتء ىنسا ياالون    اااء هللا . سواء  اه     َال) الدنيا ال 
  بِ السيْئة ْْو  ياء   توبِ واااء هللا ت َحمره أْد وت َساعِ , فهو  الق

  نً نسد هنتء وهنتء    اااء ربع . و ا كان اااء ربع  حمورا(.)

األرض ضيْق  و ِيا  ي األرض  لحيو  بيْ  الايا  بحجي) وسيائله  وأسيبابه  وا ِاهيا ه  وأاسياله  ,في والتفياو 
نييب بهي  فيي اع يرة التيي ت  ي ن  . الستاياو  ورقعة األرض  حدوية . فكيب به  فيي السِيا  الواسيع وفيي السيدى

  فْها الدنيا كلها بااإ بعوضة  

  يربا  وأنبر  فمًْ(.انمر كيب فملاا بعمه  ال  بعض ولآل رة أنبر )

الفجييحة , واع ياي  الرقعية شاء التفاو  الحق , و   شاء التفاضل الم   , فهو هااك في اع رة . هاالع في فس 
  الستاافجون ت في  تاع الدنيا القلْل اله  ل . . . فلْتاافس الستااولة التي ت َعل  ْدويها ىت هللا . وفي كلع

دة   واإلبتساعية لسوضوع طائفة    التوبْها  واعياح األ ًقيةا 39 - 22ال انية  الْو

 
 
ِ ِىَليها  نَ َر َفَتْقُعَد َ ْذُ و ا   َّْ ُذوت  ) تَّ  َعل َ َع ّللاِّ ِْ  َ22)  

يدة  قد ية والكجي) والحجياح . . ىلي   , اليدر  الساضيي رباي  قواايد العسيل والِي اء , والهيدى والميً  فيي الْو
قوااييد الجييلوك واعياح والتكيياليب الفريَيية   ييربط صييرف اللْييل والاهييار . وفييي هييذا الييدر الاييا و  الكييوني الييذي َ
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دة هللا نسا  يربط بهيذه العيروة اليومق  بسييع اليروابط و ييد ىلْهيا كيل الوشيائب , فيي  , واتبتساعية ىل  العقْدة في ْو
  وفي الحياة . الِسااة األسرة وفي

ففييي هييذا  .( فصييًْ دي للتييي هييي أقييوِ(ووري  )وكييل شيييء فصييلااهالييدر  الساضييي وري )ىن هييذا القييرنن يهيي وفييي
و فصيل شيْئا  سيا اشيتسل الييِ  ي   , أقيوِ الدر  َعرض شْئا    أوا ر هذا القرنن ونواهيِ ,  سيا يهيدي للتيي هيي

  قوااد الجلوك في واقع الحياة .

يده . و ي  مي   بي يبدأ والتكياليب بر الواليدي  ,  األوا ير دأالدر  بالاهي ا  الييرك , وبيماًن قمياء هللا بعباي يِ ْو
وت  بيذير . و حير   قتيل الذر ية , و حير   ال نيا , و حير    ىسيراف وإيتاء كي القرب  والسجكْ  واب  الجبْل , في رْر

 ال يًْء والوفياء بالعهيد , و وفيية الكْيل والسْي ان , والت بي   ي  الحيق , والاهيي اي  , الْتيي  القتيل . ورااَية  يا 

بيْ  بيدء اليدر  و تا يِ ,   حصيورة . . و اتهيي بالتحيذير  ي  الييرك . فيمكا األوا ير والايواهي والتكياليبوالكبير . 
ْد التي َقوِ الْها بااء   . الحياة  يدوية ىل  اقْدة التْو

  هللا الاهي ا  اليرك واأل ر ببر الوالدي   قرونا  ع عباية 25 - 22األو   الدر 

  د  ذ و ا   ذوت(.ت  ِعل  ع هللا ىلها ن ر فتقع)

نل أْد أنِ أ ر  يا  بيِ  ليحس الاهي ا  اليرك والتحذير    ااقبتِ , واأل ر ااِ , ولكاِ وبِ ىل  السفري ىنِ
بذا يِ , والعاقبية التيي  اتمير كيل فيري َحْيد  فيري , صاير ىل  ش صِ . فاتاتقاي  جملة ش صية  جنو  ااها كل

ْييد أن "َقعد") ذ و ا(بالفعلية التيي أقييدِ الْهيا ,)  ييذوت(ت ناصير لييِ , و ي  ت ياصييره هللا فهييو  ذ يسييةال اي  التْو
 ظيل ناصيروه . ولفظ)فتقعد(َصيور هْئية السيذ وِ الس يذو  وقيد ْيط بيِ ال يذتن فقعيد , و لقيي ن ير   يذو  وإن

فيي ْالية  اتسيتسرار الميع  فيالقعوي هيو أضيع  هْئيا  اإلنجيان وأن رهيا اسيتكانة واِي ا , وهيو يلقيي كيذلع ظيل
ي بالحركة وت  غْر الوضع ,ا   لفظ  قصوي في هذا السكان . فهو لابذ وال ذتن , ألن القعوي ت يْو

 
 

َجيانا   َوَقَمي  ْْ يا َربُّيَع َأتَّ َ ْعُبيُدوْا ِىتَّ ِىََّياُه َوِباْلَواِليَدْيِ  ِى ًَ َ ُقيل ِى َّ ًَُهَسيا َفي يُدُهَسا َأْو ِك َْ ُأفِّ  َوَت  َسيالَّهُ  َييْبُلَغ َّ ِاايَدَك اْلِكَبيَر َأ
  (23َ ْاَهْرُهَسا َوُقل لَُّهَسا َقْوت  َكِر سا  )

  وقم  ربع أت  عبدوا ىت ىَاه(. .)

ْييد السعبييوي بعييد الاهييي ايي  اليييرك . أ يير فييي صييورة قميياء . فهييو أ يير ْتسييي فهييو القميياء .  ْتسييية أ يير بتْو
واتسييت ااء )أت  عبييدوا ىت  الافييي ْييدهولفمة)قميي (  لع اليي  األ يير  عايي  التوكْييد , ىليي  بانيي) القصيير الييذي َف

  . والتيديد ىَاه(فتبدو في بو التعبْر كلِ ظً  التوكْد
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الافس ركْي ة  ي  العقْيدة فيي  في وضع  القاادة , وأقي  األسا  , باء  التكاليب الفريَة واتبتساعية , ولها فمكا
د البوااو واألهداف    التكاليب   . واألاسا  هللا الواْد ,  ْو

بعبياية هللا , ىاًنيا لبيسية  الواليدي  األول  بعد راباة العقْدة , هي راباة األسرة , و   م  يربط الجياس بير والراباة
  هذا البر ااد هللا 

وقيل لهسيا قيوت كر سيا ,   اهرهسيا وبالوالدي  ىْجانا ى ا يبلغ  اايدك الكبير أْيدهسا أو كًهسيا فيً  قيل لهسيا أف وت)
سهساوا فض لهسا بااإ ا سة , وقل رح اْر   ربياني صغْرا(. نسا لذ     الْر

ية , َجيتِيت القيرنن الكير   وبيدان البير بهذه سية العبارا  الادَة , والصور السْو فيي قليوح األباياء . كليع أن  والْر
دييدة . القيوي ىلي  األ ياِ . ىلي  الذر ية . ىلي  الااشيئة الِ اهتسيا ه  الحياة وهي  ادفعية فيي طر قهيا باألْيياء ,  وبيِ

و ي   ! اليذاه) وقلسا  وبِ اهتسيا ه  ىلي  اليوراء . ىلي  األبيوة . ىلي  الحيياة السوليية . ىلي  الِْيل . ىل  الِْل السقبل
  اعباء واأل ها  . ىل  م   حتاج الباوة ىل  استِاشة وبدانها بقوة لتاعا  ىل  ال ل  , و تلف 

وكسييا  سييت  الاابتيية  . بالييذا    التمييحية بكييل شيييء ْتيي الوالييدي  ياييدفعان بييالفارة ىليي  رااَيية األوتي . ىليي ىن
ريذاء فيي البيمية فيمكا هيي قيير   كيذلع َسيت   نيل ال مراء كل رذاء في الحبة فمكا هي فتيا  , و سيت  الفير 

ْق وكل اافية وكيل بهيد وكيل  -ىن أ هلهسيا األبيل  - ي  الواليدي  فيمكا هسيا شيي و ة فانيية  اهتسياِ األوتي كل ْر
  ! عْدانوهسا  ع كلع س

والذر ية . . وهكيذا  ايدفع  ال وبيا  األوتي فجيراان  يا ياجيون هيذا كليِ , و ايدفعون بيدروه  ىلي  األ ياِ . ىلي  فم يا
  الحياة .

بقيوة لْيذكروا وابي) الِْيل  وبيدانه  م  ت َحتاج اعباء ىل   وصية باألبااء . ىنسا َحتياج هينتء ىلي  استِاشية و  
يقِ كلِ ْت  أيرك   ِ الِفاف أالذي أنفق ْر

بعيد األ ير السنكيد  , السنكيد َِيء األ ر باإلْجان ىل  الواليدي  فيي صيورة قمياء  ي  هللا َحسيل  عاي  األ ير وهاا
  بعباية هللا .

و يياار الحيي)  الافولية َم ييذ الجيياس فييي  ملْيل الِيو كلييِ بيمرس المييً    وفيي استِاشية الوبييدان بيذكر ا  مي 
  والعا  والحاان 

وكلسة)اادك( صيور  ; ىَحيااه الكبر أْدهسا أو كًهسا(. . والكبير ليِ بًليِ , وضيع  الكبير ليِى ا يبلغ  اادك )
لهسيا أف وت  اهرهسيا(وهي أو   ر بية  ي   را ي)   قيل  عا  اتلتِاء واتْتساء في ْالية الكبير والميع  . . )فيً

انية وسيوء األيح . . )وقيل لهسيا ييد  الي  الميِر والميْق , و يا َييي باإله  يا الرااَية واأليح أت يايد  ي  الوليد
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وا فيض لهسيا باياإ اليذ  ) وهيي  ر بية أالي  ىَِابيية أن َكيون كً يِ لهسيا َييي بياإلنراِ واتْتيراِ . .(نر سيا قيوت
ااَييا سية(وهاا َيي  التعبْير و لايي  , و بلي  شيغاف القلي) ْو سية  يرس و لاي  ْتيي   . الوبييدان  ي  الْر فهييي الْر

 وكمنسا للذ  بااإ َ فمِ ىيذانا بالجًِ . وت يرفض أ را لكمنها الذ  الذي ت يرفع اْاا ,

 
 

ْسُهَسيا َواْ ِفيْض  َسيِة َوُقيل رَّحِِّ اْرَْ ْْ بُُّكيْ  َأْاَليُ  ِبَسيا ِفيي ُنُفوِسيُكْ  ِىن24َربََّيياِني َصيِغْرا  ) َنَسيا َلُهَسيا َبَاياَإ اليذُّ ِّ ِ يَ  الرَّ  ( رَّ

ُِ َكاَن ِلألَ  َ ُكوُنواْ  يِبِْل َوَت  َُبيذِّْر َ ْبيِذيرا   اْلُقْرَب  ( َونِ  َكا25وَّاِبَْ  َرُفورا  )َصاِلِحَْ  َفِمنَّ ُِ َواْلِسْجيِكَْ  َواْبيَ  الجَّ قَّ ِىنَّ  (26) َْ
ْيَاانُ  َياِطِْ  َوَكاَن اليَّ ِِ  اْلُسَبذِِّر َ  َكاُنوْا ِىْ َواَن اليَّ يا ُ ْعِرَضي َّ َايْاُهُ  اْبِتَغي27َنُفيورا  ) ِلَربِِّي ي ( َوِإ َّ َسية   ِِّ ْْ بِِّيعَ  اء َر َ ْرُبوَهيا  رَّ

ْيُجورا  ) َعْل َيَدكَ 28َفُقل لَُّهْ  َقْوت   َّ ِْ   (29)  َّْحُجورا   ِىَل  ُاُاِقَع َوَت َ ْبُجْاَها ُكلَّ اْلَبْجِط َفَتْقُعَد َ ُلو ا   َ ْغُلوَلة   ( َوَت َ 

سهسييا كسييا ربييياني صييغْرا(فهي اليذكرى ا) . واتسجتجيًِ الافوليية المييعيفة يرااهييا  ككييرى  لحانييية .وقييل رح اْر
سهسييا  الرااَيية الولييدان , وهسييا الْييوِ فييي   لهييا  يي  المييع  والحابيية ىليي  والحاييان . وهييو التوبييِ ىليي  هللا أن يْر

سة هللا أوسع , ورااَة هللا ) . وهو أقدر ال  ب ائهسا بسيا بيذت  ي  ي هسيا وقلبهسيا  سيا  , أشسل فْر وبااح هللا أْر
   ائِ األبااء .ال  ب َقدر ت

أ ِ َايوف بهيا فجيم   ْا ً ا  بر دة ا  أبيِ أن ربً كان في الاواف -بمساايه  -الحافظ أبو بكر الب ار  قا 
  الابي       هل أيي  ْقها   قا  ت . وت ب فرة واْدة .

ِ هلل اليذي َعلي  نلي األ ير اتنفعيات  والحركيا   وصيولة بالعقْيدة فيي الجيياس , فمنيِ َعقي) الي  كليع بربيع وألن
  الاواَا , و عل   ا وراء األقوا  واألفعا  

  ربك  أال  بسا في نفوسك  , ىن  كونوا صالحْ  فمنِ كان لألوابْ  رفورا(.)

وكيل فعيل   وليفيتح بياح  قيو  هذا الا  قبل أن َسمي في ببية التكاليب والواببا  واعياح لْربع ىليِ كيل وباء
سة لس  َ ايء أ   والتقصْر . ال ام و َقصر , م  يربع فْتوح   التوبة والْر

  ىل  ربه   جتغفر   . اايوا ياِ القل) صالحا , فمن باح السغفرة  فتوإ . واألوابون ه  الذي  كلسا أ اموا و ا

  ىاااء اع ر   ْقوقه  والاهي ا  التبذير 28 - 26ال اني  الدر 

 توسيعا فيي القرابيا   , الجيبْل ْ    و صل به  السجانْ  واب َسمي الجياس بعد الوالدي  ىل  كوي القرب  أبسع م 
  ْت   يسل الروابط اإلنجانية بسعااها الكبْر 
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الييياطْ  , وكيان الييياان  ى يوان ون  كا القرب  ْقِ والسجكْ  وابي  الجيبْل وت  بيذر  بيذيرا , ىن السبيذر   كيانوا)
سة    ربع   فقل له  قوت  يجورا(. , بوها ر  لربِ كفورا   وإ ا  عرض  ااه  ابتغاء ْر

هيو  فميً  ي  أْيد الي   فلييس َِعل لذي القرب  والسجكْ  واب  الجبْل ْقا في األاااس يوف  باإلنفاس . والقرنن
ْده أْد   ىنسا هو الحق الذي فرضِ هللا , ووصلِ بعباي ِ الحق الذي ينيَِ السكلي  فْبيريء ك تيِ , و صيل  . و ْو

  هو ىت  ني  ا اليِ هلل . وإن يِ ,السوية بْاِ وبْ     َعا

رْيير ْييق . وقييا   فييي اإلنفيياس -كسييا َفجييره ابيي   جييعوي وابيي  عبييا   -القييرنن ايي  التبييذير . والتبييذير  و اهيي 
  في رْر ْق كان  بذرا .  دا  ِاهد لو أنفق ىنجان  الِ كلِ في الحق ل  َك   بذرا , ولو أنفق

ى يوان الييياطْ  , ألنهي   السبيذرون  ا هيو  وضيع اإلنفياس . و ي  مي  كيانهي الك رة والقلية فيي اإلنفياس . ىنسي فليج 
فهي  رفقياء الييياطْ  وصيحابه  )وكيان الييياان  . السعصيية يافقيون فيي الباطيل , و افقيون فيي اليير , و افقيون فيي

قهيا أن يافقوهيا فيي ا , لربيِ كفيورا(ت يينيي ْيق الاعسية لااايا  نيذلع ى وانيِ السبيذرون ت يينيون ْيق الاعسية , ْو
  رْر  تِاوز   وت  بذر   . , والحقوس 

و وبيِ ىلي  هللا  , ييوابهه  لي  َِيد ىنجيان  يا يينيي بيِ ْيق كوي القربي  والسجيانْ  وابي  الجيبْل واسيتحيا أن فيمكا
لْايا , فيً َميْق بهي  صيدره , وت َجيك  و يداه   قيوت يربيو أن يرزقيِ و يرزقه  , فليعيده  ىلي   يجيرة , وليقيل لهي 

  السيجور اوض وأ ل و ِسل . القو  لمْق في سكو ِ , فيفيحجوا با

  التوسط في اإلنفاس والرزس    هللا 30 - 29ال الو  الدر 

  التبذير والاهي ااِ َم ر بالتوسط في اإلنفاس كافة  وبسااسبة

  وت  ِعل يدك  غلولة ىل  ااقع وت  بجاها كل البجط فتقعد  لو ا  حجورا(. .)

 
 
ُِ َكيانَ َربَّيَع يَ  ِىنَّ  ْزَس ِلَسي  َََيياُء َوَ ْقيِدُر ِىنَّي نَّْحيُ   ِىْ يًس   ( َوَت َ ْقُتُليوْا َأْوتَيُنيْ  َ ْييَيةَ 30َ ِبْيرا  َبِصيْرا  ) ِبِعَبياِيهِ  ْبُجيُط اليرِِّ

ُِ َكا (31) َنْرُزُقُهْ  َوِإََّاُن  ىنَّ َقْتَلُهْ  َكاَن ِ ْطءا  َكِبْرا   َن  ِىنَّ ً  )َوَت َ ْقَرُبوْا ال ِِّ َية  َوَساء َسِبْ ِْ   (32َن َفا

هايا َِيري الي  طر قية  والتعبْير هو القاادة الكبرى في الاهب اإلسً ي , والغليو كيالتفر ط َ يل بيالتوازن . والتوازن 
ييدا  بجيوطة كيل البجيط ت  سجيع شيْئا , و رسي   اإلسيراف التصو ر   فْرس  الب يل ييدا  غلولية ىلي  العايق , و رسي 

السلييوِ السحجييور . والحجييْر فييي اللغيية الدابيية  عِيي  ايي  الجييْر فتقيي   نقعييدة اَيية اإلسييراف قعييدةنهاَيية الب ييل ونه
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فيي   لو يا الب ْل َحجره ب لِ فيق  . وكيذلع السجيرف ياتهيي بيِ سيرفِ ىلي  وقفية الحجيْر . فكذلع ضعفا واِ ا .
  الحالتْ  ال  الب ل وال  الجرف , و ْر األ ور الوسط .

اليذي َقيدر فيي اليرزس  وهيو وسط بمن الرازس هيو هللا . هيو اليذي يبجيط فيي اليرزس و وسيع ,َعق) ال  األ ر بالت م 
  و مْق . و عاي الرزس هو اع ر بالتوسط في اإلنفاس 

  ىن ربع يبجط الرزس لس  َياء و قدر , ىنِ كان بعبايه  بْرا بصْرا(.)

واتاتيدا  ,  بالقصيد ة وبصير . و يم رالرزس لس  َياء اي   بيرة وبصير , و قيدر اليرزس لسي  َيياء اي   بير  يبجط
وقيد أني   هيذا القيرنن يهيدي للتيي هيي  ; األْوا  و اه  ا  الب ل والجرف , وهو ال بْر البصْر باألقوِ في بسيع

  أقوِ في بسيع األْوا  .

  الاهي ا  قتل األوتي وا  ال نا 31الرابع  الدر 

أن هللا يبجيط اليرزس  الجيابقة إل يًس   فلسيا قيرر فيي اعَيةبعيض أهيل الِاهليية َقتليون البايا   ييية الفقير وا وكيان
فيي السكيان السااسي)  ي  الجيياس . فسيا ياِ اليرزس  اإل يًس لس  َياء و قدر , أ بعِ بيالاهي اي  قتيل األوتي  ييية

 العًقية وك يرة الاجيل أو نيوع الاجيل   ىنسيا األ ير كليِ ىلي  هللا . و تي  انتفي  اإل ًس بْد هللا , فً اًقة ىكن بْ 

ييية  ىلي  الفقر والاجل     فكْر الاا  , وصحح  اقْد ه     هيذه الااْيية فقيد انتفي  اليدافع بْ   ليع الفعلية الْو
  الساافية لفارة األْياء وساة الحياة 

  وت  قتلوا أوتيك   يية ى ًس نح  نرزقه  وإَان  , ىن قتله  كان  ام كبْرا(. .)

فجياي اتاتقياي والاقيو   الي  يييء نمياره فيي ْيياة الِسااية الواقعيية , وت َقتصيرانحيراف العقْيدة وفجيايها يا ىن
وفييي سيييً ة الحييياة اتبتساعيييية  , وسييً تها التعبدَيية . و صييحيح العقْيييدة ياييييء نمييياره فييي صيييحة السييياار

وشياهد الي  أن  ال  نميار العقْيدة فيي واقيع الِسااية اإلنجيانية . بارز واستقا تها . وهذا الس ل    وأي الباا    ل
  أن  تممر بالعقْدة , وأن العقْدة ت َسك  أن  عيت في  ع   ا  الحياة . ىت الحياة ت َسك 

  نق  هاا لحمة أ اِ   ل    يقائق التعبْر القرنني العِْبة . م 

بياء الي  قيدِ رزس اع األنعياِ هيذا السوضيع قيدِ رزس األباياء الي  رزس اعبياء  نحي  نيرزقه  وإَيان  وفيي سيورة ففي
في  دلو  الاصْ  . فهذا اليا   وت  قتليوا أوتيكي   ن ر رزس األبااء  )نح  نرزقك  وإَاه (. وكلع بجب) ا تًف

  والا  اع ر )وت  قتلوا أوتيك     ى ًس نح  نرزقك  وإَاه (.:  يية ى ًس نح  نرزقه  وإَان 

فقير اعبياء فعيً . فقيدِ رزس  بجيب) ي . وفي األنعاِ قيتله قتل األوتي  يية وقوع الفقر بجببه  فقدِ رزس األوت هاا
  التعبْر ة هاا وهااك . الدتت  اعباء . فكان التقدَ  والتم ْر وفق  قتم 
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  الاهي ا  قتل األوتي ىل  الاهي ا  ال نا  و  

   قربوا ال نا ىنِ كان فاْية وساء سبًْ . . وت

األوتي والاهيي اي  قتيل  قتيل وقيد  وسيط الاهيي اي  ال نيا بيْ  الاهيي اي  - قتيل األوتي وال نيا صيلة و ااسيبة وبيْ 
 لذا  الصلة وكا  السااسبة . -الافس 

 
 
َِ ّللاُِّ ِىتَّ ِبيالَحقِِّ َوَ ي  ُقِتيلَ  َوتَ  يرَّ َْ ًَ َُْجيِرف فِِّيي الْ  َ ْمُلو يا   َ ْقُتُليوْا الياَّْفَس الَِّتيي  ِِ ُسيْلَاانا  َفي ُِ  َقْتيلِ َفَقيْد َبَعْلَايا ِلَوِليِِّي َنياَن  ِىنَّي

  (33َ ْاُصورا  )

يتبعيِ رالبيا الرةبية  ,  وضيعها في ال نا قتل  ي  نيواْي شيت  . ىنيِ قتيل ابتيداء ألنيِ ىراقية لسياية الحيياة فيي رْير ىن
يت ليق , قبيل  وليده أو بعيد  وليده فيمكا  يرك الِايْ   أن فيي اليت ل   ي  نمياره بقتيل الِايْ  قبيل أن يت ليق أو بعيد

أو ْيياة  هْاية , فهيي ْيياة  مييعة فيي السِتسيع الي  نحيو  ي  األنحياء . .  , شير رة فيي الغالي) لحيياةللحياة  رك 
فيي  ال قية صيورة أ يرى . قتيل للِسااية التيي َفييو فْهيا , فتمييع األنجياح و  يتلط اليد اء , و يذه) فيي وهيو قتيل

  الِسااا  . بْ   العرض والولد , و تحلل الِسااة و تفكع رواباها , فتاتهي ىل   ا َيبِ السو 

نافلية ت ضيرورة  ال وبيية قتل للِسااة    بان) ن ر , ىك أن سيهولة قمياء الييهوة اي  طر قيِ َِعيل الحيياة وهو
للفرا  الااشيئة , ت  صيح فار هيا وت  جيل   الصالح لها , و ِعل األسرة  بعة ت يااي ىلْها , واألسرة هي السحم 

   ربْتها ىت فيِ .

الحييديو . وقييد َغيير  العصيير ْهييا الفاْييية ىت صييار  ىليي  انحييً  ,  اييذ التييار   القييدَ  ىليي  يي  أ يية فييي  ف و يا
هيذه الفاْيية فْهسيا . ولكي  نميار هيذا اتنحيً   فييو بعميه  أن أوربيا وأ ر كيا  سلكيان ز ياِ القيوة السايَية الْيوِ  يع

وتَيا  الستحيدة , فيمن فعلهيا لي   مهير ت شيع فْهيا . أ يا فيي األ ي  الفتيية كال ظياهرة في األ ي  القدَسية  اهيا كفرنجيا
فيي  اإلسيراف بجيب) ْدامية هيذا الييع) وا جياع  يواريه كاليياح اليذي َجيرف فيي شيهوا ِ فيً َمهير أمير نمياره بعيد

اْتسيا  نميار الجي  , كسيا َقيوى  الي  باْتِ وهو شاح ولكاِ سيراان  يا ييتحا  اايد ا ييدل  ىلي  الكهولية فيً َقيوى 
  أالْها السعتدلون    أندايه 

شيهوة اايفية , فيالتحرز  ي   ىلييِ َحيذر  ي   ِيري  قاربية ال نيا . وهيي  بالغية فيي التحيرز . ألن ال نيا  يدفع والقيرنن
  ضسان . هااك السقاربة أضس  . فعاد السقاربة    أسبابِ ت َكون 

ضيرورة . و حيِر  فيي رْير ات يتًط م  َم ذ اإلسًِ الار ق ال  أسبابِ الدافعة ,  وقيا للوقيوع فييِ . . َكيره و  
استااع , و وصيي بالصيوِ لسي  ت َجيتايع . و كيره  لس  ال لوة . و اه  ا  التبرج بال  اة . و حض ال  ال واج
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في السهيور . و افيي ال يوف  ي  العْلية واإل يًس بجيب) األوتي . و حيض  نالسغاتة الحواب  التي  ساع    ال واج
ر ييي  واليي    . و وقييع أشيد العقوبية اليي  الِر سية ْيْ   قييع , يي  يبتغيون الي واج ليحصيياوا أنفجيه  جيياادة الي 

اإلسييً ية  ي  التييريي  الِسااية السحصياا  الغيافً  يون برهييان . . ىلي  ن ير وسييائل الوقاَية والعيًج , ليييحفظ
  واتنحً  .

  الاهي ا  قتل اع ر   و وبيِ ألولياء السقتو  33ال ا س  الدر 

  ال نا بالاهي ا  قتل الافس ىت بالحق الاهي ا  قتل األوتي وا   و  ت 

فيً َجيرف فيي القتيل , ىنيِ  سيلاانا وت  قتليوا اليافس التيي ْيِر هللا ىت بيالحق . و ي  قتيل  ملو يا فقيد بعلايا لولييِ)
  نان  اصورا(. .

يس ألْيد رْير واهي) الحيياة , ولي فيان يي  الحياة ويي  الجًِ , فقتل الافس ااده كبْرة  لي اليرك بيان , واإلسًِ
يراِ ىت بيالحق , وهيذا الحيق  . يرسيسها هللا أن َجيلبها ىت بمكنيِ وفيي الحيدوي التيي وكيل نفيس هيي ْيِر ت َسيس , ْو

 ت رسوض فيِ , وليس  تروكا للرأي وت  تممرا بالهوى . وقد بياء فيي الصيحيحْ  أن  حدي الذي يبيح قتل الافس

هللا ىت بمْييدى  رسييو    َيييهد أن ت ىلييِ ىت هللا وأن  حسييداهللا       قييا  " ت َحييل يِ ا ييرى ء  جييل رسييو 
  . " للِسااة مً  الافس بالافس , وال اني السحص  , والتارك لدياِ السفارس 

ْيياة(. ْيياة  القصيا  األولي  فهيي القصيا  العياي  اليذي ىن قتيل نفجيا فقيد ضيس  الحيياة لافيو  )ولكي  فيي فم يا
يياةقبيل اإلقيداِ الي  الفعلية الاكيراء . فْرياه  األنفس والقصا  ياتمره  بك  يد الذي  يهسون باتاتداء ال   ْو

 َقي  فْ مروا وت َقفوا ااد القا ل , بل َسموا في ال مر , و تبايلوا القتل فً نفوسه  بك  يد أصحاح الدِ أن   ور

يياة بيم   كيل فيري الي  ش صيِ واطسئاانيِ ادالية القصيا  ,  ىلي  هيذا الفر يق وكاك ْتي   جيْل ي ياء وي ياء . ْو
  فْاالق ن اا َعسل و اتب فمكا األ ة كلها في ْياة .

  الذي بْااه . الاحو ال انية فهي يفع للفجاي القا ل في انتيار الفاْية , وهي لون    القتل ال  وأ ا

ي اليذي َيييع الفوضي  فيي الِسااية , و هيدي أ اهيا وأ ا ره هللا لهيا اليذي ا تيا ونما هيا ال ال ة فهي يفع للفجاي الرْو
للِسااة ىنسا َقتل ألنيِ ا تيار اإلسيًِ لي  َِبير الييِ , وي يل  السفارس  , و جلسها ىل  الفرقة القا لة . والتارك لدياِ

 يا   اربهيا واطليع الي  أسيرارها , ف روبيِ بعيد كليع الْهيا فييِ  هدييد لهيا . وليو بقيي , السجيلسة في بج  الِسااية
وإبًريِ  م ايِ ىن كيان  وبمبار يِ إلسيًِ بحسايتيِ ىن كيان  ي  أهيل الكتياحأنرهيِ أْيد الي  اإلسيًِ . بيل لتكفيل ا

  . العقْدة    السيركْ  . وليس بعد كلع سساْة للس الفْ  في

فيً َجيرف فيي القتيل , ىنيِ  سيلاانا وت  قتليوا اليافس التيي ْيِر هللا ىت بيالحق . و ي  قتيل  ملو يا فقيد بعلايا لولييِ)
  نان  اصورا(. .
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 -فقيد بعيل هللا لولييِ  , األسيباح ال ًمية هيي السبيحية للقتيل , فسي  قتيل  ملو يا بغْير واْيد  ي   ليع األسيباح  ليع
وإن شاء افا ال  الدَة , وإن شياء افيا اايِ بيً يَية  قتلِ سلاانا ال  القا ل , ىن شاء -وهو أقرح ااص) ىليِ 

  القا ل , ألن ي ِ لِ . في . فهو صاْ) األ ر في التصرف

اليذي  احيِ ىَياه .  الجيلاان ذا الجيلاان الكبْير ياهياه اإلسيًِ اي  اإلسيراف فيي القتيل اسيتغًت لهيذا قابيل هي وفيي
كسيا َقيع فيي ال يمر الِياهلي اليذي ين يذ فييِ  -لهي   كني) واإلسراف في القتل َكون بتِاوز القا ل ىلي  سيواه  سي  ت

 , و كيون اإلسيراف كيذلع بالتس ْيل بالقا يل - يل بغْير كني) ىت أنهي   ي  أسيرة القا واألقيارح اعبياء واأل يوة واألباياء

  والولي  جلط ال  ي ِ بً   لة . فان َكره الس لة والرسو  قد نه  ااها .

فلييك  ايايت فيي قصاصيِ  . فً َجرف في القتل ىنِ كان  اصورا(َقمي لِ هللا , و ن ده اليرع , و اصره الحيان )
  , وكل الجلاا   ااصره و م ذ لِ بحقِ .

 لبيية للفايرة  لاصير ِ  وليية صياْ) اليدِ الي  القصيا   ي  القا يل , و ِاْيد سيلاان الييرع وسيلاان الحيان  يوفي
قد َِرفِ و دفعِ ىلي  الميرح َسْايا وشيسات فيي  الذي البير ة , و هدئة للغليان الذي  جتيعره نفس الولي . الغليان

وته اليي  يِ القا ييل , وأن الحييان   ِاييد  ْييْ  َحييس أن هللا قييد فم ييا ْسيي  الغميي) واتنفعييا  اليي  رْيير هييدى .
  مائر ِ  هدأ ونفجِ  جك  و ق  ااد ْد القصا  العاي  الهايى ء . فمن لاصر ِ ال  القصا  ,

َعتيرف اإلسيًِ بهيذه  لذلع ىنجان فً َاال) بغْر  ا رك) في فار ِ    الرةبة العسيقة في القصا  . واإلنجان
فرضييا . ىنسييا هيو يييداو ىليي  التجييا ح و يينمره  التجييا ح , وت يتِاهلهيا فيفييرض الفايرة و لبْهييا فييي الحييدوي السم ونيية

َعاي الحق . فليولي اليدِ أن َقيت  أو َصيفح . وشيعور وليي اليدِ بمنيِ  أن و حب) فيِ , و مبر اليِ . ولك  بعد
بيِ  و يدفع جيَِِاح بِ ىل  الصفح والتجا ح , أ ا شيعوره بمنيِ  يرر  الي  الصيفح فقيد يهييب نف قد قاير ال  كلْهسا

  ىل  الغلو والِساإ أ

  ادِ اإلاتداء ال   ا  الْتي  واأل ر بالوفاء بالعهد 34الجاي   الدر 

ر ة الافس , يتحد  ا  ْر ة  ا  الْتي  , وبعد ر ة أن ياتهي الجياس    ْر ة العرض ْو   العهد . ْو

  نان  جنوت . . العهد لعهد ىن قربوا  ا  الْتي  ىت بالتي هي أْج  , ْت  يبل  أشده وأوفوا با وت

  ال  َحفظ ال  السجل  ي ِ وارضِ و الِ , لقو  الرسو        " كل السجل  واإلسًِ
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تَّ  َوتَ  َْ َجُ   ْْ ُه َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِىنَّ اْلَعْهَد َكياَن َ ْجيُنوت   َيْبُل َ  َ ْقَرُبوْا َ اَ  اْلَِْتيِ  ِىتَّ ِبالَِّتي ِهَي َأ يَل ِىكا  َوَأْوُفيوا (34 )َأُشدَّ اْلَكْْ
ً  ) َ ْْر   ِنْلُتْ  َوِزُنوْا ِبالِقْجَااِ  اْلُسْجَتِبيِ  َكِلعَ  َجُ  َ ْمِو  ْْ   (35َوَأ

قربيِ ىت بيالتي هيي أْجي  .   ِيري ْراِ ي ِ وارضِ و الِ " ولكاِ َييدي فيي  يا  الْتيي  و بيرز الاهيي اي  السجل 
والِسااية اإلسيً ية  كلفية برااَية الْتيي  و اليِ  , اايِ , ضيعيب اي  اليذوي كلع أن الْتي  ضعيب ا   يدبْر  اليِ

  يدبر  الِ وأن يدفع ااِ . أن ْت  يبل  أشده و رشد و جتايع

بياء األ ير أو الاهيي فْهيا  الفريَية يًْظ في هذه األوا ر والاواهي أن األ ور التي َكل  بها كيل فيري بصيفتِ و سا
األ يير أوالاهييي فْهييا بصيييغة الِسييع , ففييي اإلْجييان  بيياء لتييي  ايياط بالِساايية فقييدبصيييغة السفييري   أ ييا األ ييور ا

 واب  الجبْل , وادِ التبذير , والتوسط في اإلنفاس بيْ  الب يل والجيرف , وفيي والسجكْ  للوالدي  وإيتاء كي القرب 

 ي  صيبغة فريَية .  لهيا  ي  الحيق والاهيي اي  ال يًْء والكبير . . كيان األ ير أو الاهيي بصييغة السفيري لسيا الت بي 
 يا  الْتيي  والوفياء بالعهيد , وإَفياء الكْيل  برااَية وفيي الاهيي اي  قتيل األوتي واي  ال نيا واي  قتيل اليافس , واأل ير

  الِسع لسا لها    صبغة بساعية . بصيغة والسْ ان كان األ ر أو الاهي

نلهيا  جينولة اي   الِسااية ِسع , لتكون م  باء الاهي ا  قرح  ا  الْتي  ىت بالتي هي أْج  في صيغة ال و  
  الْتي  و الِ , فهذا اهد الْها بوصفها بسااة .

وأفيوا بالعهييد ىن العهييد كييان ) رااَيية  ييا  الْتيي  اهييد اليي  الِساايية ألحيق بييِ األ يير بالوفياء بالعهييد ىطًقييا . وألن
  ياكو بِ و اقمِ .     جنوت(. . َجم  هللا بل بًلِ ا  الوفاء بِ , و حاس)

فيي ضيسْر الفيري وفيي  والامافية أند اإلسًِ ال  الوفاء بالعهيد وشيدي . ألن هيذا الوفياء  اياط اتسيتقا ة وال قية وقد
شت  في القرنن والحيديو   سيواء فيي كليع اهيد هللا  صور ْياة الِسااة . وقد  كرر الحديو ا  الوفاء بالعهد في

اهييد الحيان  واهييد السحكيوِ . وبليي  اإلسيًِ فييي واقعييِ واهييد الدولية .  الِسااية واهيد الاييا  . اهيد الفييري واهيد
  بعْدا في الوفاء بالعهوي ل   بلغِ البير ة ىت في ظل اإلسًِ . شموا التار  ي

   وفية الكْل والسْ ان 35الجابع  الدر 

  الوفاء بالعهد ىل  ىَفاء الكْل والسْ ان  و  

  كلع  ْر وأْج   مو ً(. .وأوفوا الكْل ىكا كلت  وزنوا بالقجاا  السجتبي  . )

فيي الجيياس  لحيو  التااسيق  فاتنتقيا  بْ  الوفاء بالعهد وإَفاء الكْل والسْ ان ظياهرة فيي السعاي  واللفيظ , والسااسبة
.  
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بهسيا التعا يل فيي الِسااية ,  َجيتبي  الكْيل واتسيتقا ة فيي اليوزن , أ انية فيي التعا يل , ونمافية فيي القلي) , وإَفياء
الحييياة . )كلييع  ْيير و أْجيي   ييمو ً(. .  ْيير فييي الييدنيا  فييي ال قيية فييي الافييو  , و ييت  بهسييا البركييةو تييوافر بهسييا 

  وأْج   لت في اع رة .

أبدليِ هللا بيِ فيي اابيل  ىت     َقيو  " ت َقيدر ربيل الي  ْيراِ مي  يدايِ , لييس بيِ ىت   افية هللا , ] والرسيو 
  الدنيا قبل اع رة  ا هو  ْر    كلع " .

ال قية , و تبعهيا الكجياي  بهسيا في الكْل والوزن قذارة وصغار في اليافس , وريت و يانية فيي التعا يل  ت اي ع لاسعوا
  وه  َحجبون أنه  كاسبون بالتافيب . ; األفراي , و قل بهسا البركة في  حيط الِسااة , فْر د هذا ال 

 
 
ْسَع  َوتَ  ِِ ِاْل   ِىنَّ الجَّ ُِ َ ْجُنوت  ) َواْلُفَنايَ  َواْلَبَصرَ َ ْقُ  َ ا َلْيَس َلَع ِب   (36ُنلُّ ُأوليِئَع َكاَن َاْا

  نج) ظاهري ووقتي , ألن الكجاي في الِسااة َعوي ال  األفراي بعد ْْ  . وهو

أو الحياف  اليدياي هيو  , األ ًقيي ْبيقية أيركهيا بعْيدو الامير فيي ايال  التِيارة فا بعوهيا , ولي  َكي  اليدافع وهيذه
  العسلية . بالتِربة ها   بل  ِري ىيرانها في واقع الجوس البااو الْ

َحقيق أهيداف كاك   و   يد الييِ  هيذا بْ     يلتِ  ىَفاء الكْل والسْ ان  ِيارة , و ي  يلت  يِ ااتقيايا . . أن والفارس 
     األرض , وأوسع في  صور الحياة و ذوقها . أال  نمافة القل) والتالع في نياطِ العسلي ىل  نفاس

ون ييايه البعْييدة ,  الوضييْئة َحقييق اإلسييًِ يائسييا أهييداف الحييياة العسلييية وهييو  يياض فييي طر قييِ ىليي  نفاقييِ وهكييذا
ْبة .   و ِات ِ الْر

  الاهي ا  القو  بدون ال  و قر ر  اهِية السية 36ال ا    الدر 

  أو الوه  أو اليبهة  لم ا اإلسً ية اقْدة الوضوإ واتستقا ة والاصااة . فً َقوِ شيء فْها ال  والعقْدة

  . . .( جنوت وت  ق   ا ليس لع بِ ال  . ىن الجسع والبصر والفناي . . كل أولئع كان ااِ)

البيير ة ْيدي ا بييدا ,  ارفتيِ الكلسييا  القلْلية  بيي   اهِيا كيا ً للقلي) والعقييل , َييسل السياهب العلسيي اليذي وهيذه
  السااهب العقلية الِافة أ ال  ْ ة اإلسًِو ميب ىليِ استقا ة القل) و راقبة هللا ,  

و ياهب اإلسيًِ  , الكير      كيل  بير و ي  كيل ظياهرة و ي  كيل ْركية قبيل الحكي  الْهيا هيو يايوة القيرنن فالت بْ 
للييوه  وال رافية فييي ايال  العقْييدة . ولي  يبييق   ِييا  اليدقْق . و تي  اسييتقاِ القلي) والعقييل الي  هييذا السياهب لي  يبييق
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والتعا يل . ولي  يبيق  ِيا  لألْكياِ الجياحية والفيروض الوهسيية فيي  والقمياء بهة في اال  الحك  ِا  للم  والي
  والعلوِ . والتِارح اال  البحو 

القلبيية التيي َعلي   العقليية العلسية التي َيْد بها الاا  في العصر الحيديو ليجي  سيوى طيرف  ي  األ انية واأل انة
  وفنايه , أ اِ واه) الجسع والبصر والفناي . . وبصره  جنوت ا  سسعِ القرنن  بعتها الكبرى , و ِعل اإلنجان

الِيوارإ والحيوا  والعقيل  ااهيا أ انية الِيوارإ والحيوا  والعقيل والقلي) . أ انية َجيم  ااهيا صياْبها , و جيم  ىنهيا
نجييان رواَيية , نايق اللجييان بكلسيية , وكلسيا روى اإل نلسييا والقلي) بسيعييا . أ انية ييير عت الوبييدان ليدقتها وبجييا تها

  ْايمة . أو وكلسا أصدر ْكسا ال  ش   أو أ ر

صيحتِ    قيو  َقيا  ورواَية   ي  وت  ق   ا ليس لع بِ ال (. . وت  تبع  ا ل   علسِ ال  اليقْ  , و ا ل   ت بي )
  ااتقايَة . قمية  روى .    ظاهرة  فجر أو واقعة  علل . و   ْك  شراي أو

زاسيوا " وفيي :الربيل فيمن المي  أنيذح الحيديو " . وفيي سيا  أبيي ياوي " بيئس  اييةالحيديو " ىَيان  والمي   وفيي
  . الحديو اع ر " ىن أفرى الفري أن يري الربل اْايِ  ا ل   ر ا " .

يده بيالتحرج فيي  َم يذ  تمافر اعَا  واألْاييو الي   قر ير كليع السياهب الكا يل الستكا يل اليذي ت وهكذا العقيل ْو
فيي  يواطره و صيورا ِ , وفيي  ييااره وأْكا يِ ,  بالقلي) فيي اسيتقرائِ   ىنسيا َصيل كليع التحيرجأْكا يِ , والت بي  

وت ياقيل رواَية , وت َحكي  العقيل ْكسيا وت يبيِر اإلنجيان أ يرا ىت وقيد   بي   ْايمية فيً َقيو  اللجيان كلسية وت ييروي 
القيرنن  هيذا ة فيي صيحتها . )ىنب ئيية و ي  كيل  ًبجية و ي  كيل نتيِية , فلي  يبيق هااليع شيع وت شيبه نيل  ي 

  يهدي للتي هي أقوِ(ْقا وصدقا . .

 
 
َبييا َ  َ ْسييِت ِفييي اأَلْرِض َ َرْييا  ِىنَّييَع َليي  َ ْ ييِرَس اأَلْرَض َوَليي  َ ْبُليي َ  َوتَ  ِِ ُِ ِاْاييَد َربِِّييَع 37ُطييوت  ) اْل ( ُكييلُّ َكِلييَع َكيياَن َسييِّْ ُئ

ي  ِىَلْييَع  (38) َ ْكُروهيا   َْ يا َأْو َعيْل َ يعَ َكِليَع ِ سَّ ِْ ورا   ّللاِِّ  َربُّيَع ِ يَ  اْلِحْكَسيِة َوَت َ  ُْ يْد ِىَلهيا  نَ يَر َفُتْلَقي  ِفيي َبَهياََّ  َ ُلو يا   َّ
(39)  

  الاهي ا  التكبر وال ًْء 37التاسع  الدر 

ْد بالاهي ا  الكبر الفارغ و  ت    الكاكبة  وال ًْء هذه األوا ر والاواهي السر باة بعقْدة التْو

ا . ىنع ل    رس األرض ول   بل  الِبا  طوت(. . وت)    ست في األرض  ْر
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 ي  ميراء أو سيلاان , أو  يبلغيِ ْْ  َ لو قلبِ    اليعور بال الق القاهر فيوس عبيايه  م يذه ال يًْء بسيا واإلنجان
ر ائيِ , و في  ضيعيب أ ياِ ْيو  هللا , لايا    ي  كب وأنيِ قوة أو بسا  . لو  يذكر أن  يا بيِ  ي  نعسية فسي  هللا ,

ا . هونا     ًْئِ , و ي  ال  األرض   ت  ْها وت  ْر

 بلييي  الِبيييا   ولييي  َحبييِ الستاييياو  الس تييا  السيييرإ بميييعفِ واِيي ه وضيييللتِ  )ىنييع لييي    ييرس األرض والقييرنن
 ,  لقهيا هللا . ىنسيا هيو قيوي بقيوة هللا التيي طوت(فاإلنجان بِجسِ ضئْل ه  ل , ت يبل  شْئا    األبجياِ المي سة

ِ الذي نف ِ   فيِ , لْتصل بِ و راقبِ وت ياجاه . هللا ا    بع ة هللا , كر   برْو

وأيح  يع الايا  . أيح  , هللا التايا   والتواضيع اليذي ييداو ىلييِ القيرنن بتركييل السيرإ وال يًْء , أيح  يع كليع
القلي) صيغْر اتهتسا يا  .  ىت فيارغ صيغْر والعِي) نفجيي وأيح ابتسيااي . و يا يتيرك هيذا األيح ىلي  ال يًْء

  الاا  تنتفاشِ و عاليِ . و كرهِ َكرهِ هللا لباره ونجيان نعستِ ,

هللا , فهيو فيي  وضيعِ الحيديو   ي   واضيع هلل رفعيِ فهيو فيي نفجيِ ْقْير واايد الايا  كبْير . و ي  اسيتكبر وفيي
  . وال ا  ر نفجِ كبْر وااد الاا  ْقْر . ْت  لهو أبغض ىلْه     الكل)

  ربط التوبْها  األ ًقية بالعقْدة وهي  حقق الحكسة 39 - 38العاشر  ر الد

  نراهية هللا للجْ  ء  اها  بماًن  لع األوا ر والاواهي والغال) فْها هو الاهي ا  ك ي  الفعا  والصفا  و اتهي

  نل كلع كان سْئِ ااد ربع  كروها(.)

و جيك  اي  الحجي   . األ يور و كراهيية هللا للجيْ  ء  ي   ليعهذا  ل يصيا و يذكْرا بسربيع األ ير والاهيي وهي فيكون 
  . ككرنا السم ور بِ , ألن الاهي ا  الجْ  ء هو الغال) فْها كسا

ْد والتحذير    و  ت  وبييان أنهيا بعيض الحكسية التيي  . اليرك األوا ر والاواهي كسا بدأها برباها بان واقْدة التْو
اه هللا   ىل  الرسو   يهدي ىلْها القرنن الذي أْو

   دْورا(.  لو ا كلع  سا أْو  ىليع ربع    الحكسة وت  ِعل  ع هللا ىلها ن ر فتلق  في بها )

الْها اإلسًِ باياء الحيياة  َبي   تاِ َيبِ اتبتداء . فتِيء  حبوكة الارفْ  ,  وصولة بالقاادة الكبرى التي وهو
ْد هللا وعباي ِ يون سواه . .   , قاادة  ْو

د دة  قد ة لِ السوضوع نفي الاق  ا  هللا وعباية الس لوقا  و مواها 57 - 40ال ال ة  ةالْو   الْو

ْيد هللا والاهييي اي  الييرك بييِ , وضي  بيْ  البداَيية بيدأ  كياليب وأوا ير ونييواهي  والاهاَية اليدر  ال يياني وانتهي  بتْو
ْيد الوطْيدة . . اتهيي باسيتاكار فكيرة الوليد واليير ع , وبييان هيذا اليدر  و  و بيدأ ونيابا  ر ك ة كلها ال  قاادة التْو
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ييدة ات ِيياه الكييوني ىليي  ال ييالق الواْييد  )وإن  يي  شيييء ىت َجييبح , و هافيي   ييا فْهييا  يي  اضيياراح  و قر يير ْو

يدة الي  هللا الييا ل بسي  فيي(بحسده دة السصْر والربعة ىل  هللا في اع يرة , وْو و ي  فيي األرض ,  الجيساوا  وْو
دة التصرف في شنون  سك  أو وْو   َيم َعذبك (. . ىن ال ًئق بً  عق)  )ىن َيم يْر

والقيدرة والتصيرف والحكي   وات ِياه  ً  الجياس  تهاف  اقائد اليرك و تهاوى , و افري الذا  اإللهية بالعبياية و  
ة شييا لة الوبييوي كليِ  تِهيا ىلي   القييِ فيي  جيبيحة  دييد و بيدو فيي هيذا الوبيوي , ظياهره و افيييِ , ينيياه ون ر يِ  

  . واألشياء  يترك فْها األْياء

 
 

ْفَاا ِفيي َهييَذا40َلَتُقوُليوَن َقيْوت  َاِميسيا  ) ِىنَُّك ْ  َربُُّك  ِباْلَبِاَْ  َوا ََّ َذ ِ َ  اْلَسآلِئَكِة ِىَناما   َأَفَمْصَفاُن ْ  ِلَْيذَّنَُّروْا  اْلُقيْرننِ  ( َوَلَقيْد َصيرَّ
ُِ نِلَهية  َكَسيا ََُقوُلييوَن ِىكا  تَّْبَتَغيْوْا ِىَلي  ِكي اْلَعيْر ِ  َنيانَ  ( ُقيل لَّيوْ 41َوَ يا َيِ  يُدُهْ  ِىتَّ ُنُفيورا  ) ً   َ َعي ُِ  (42) َسيِبْ ُسييْبَحاَن

  (43َوَ َعاَل  َاسَّا ََُقوُلوَن ُاُلوِّا  َكِبْرا  )

  نفي الولد والير ع ا  هللا و موع الس لوقا  لِ 44 - 40األو   الدر 

  باْ  وا  ذ    السًئكة ىناما   ىنك  لتقولون قوت اميسا  (أفمصفان  ربك  بال)

هللا اي  الوليد والصياْبة كسيا   عيال  لًسيتاكار واليتهك  . اسيتاكار لسيا َقوليون  ي  أن السًئكية بايا  هللا , اسيتفهاِ
ن البايا   يوف وه  َعدون الباا  أيني   ي  البايْ  و قتليو  هلل  عال  ا  اليبيِ والير ع . و هك  ال  نجبة الباا 

 البايْ  السًئكة ىناما , و اجبون هينتء اإلنيا  ىلي  هللا أ فيمكا كيان هللا هيو واهي) َِعلون  الفقر أو العار   و ع هذا

  والباا  , فهل أصفاه  بالباْ  السفملْ  وا  ذ لافجِ اإلنا  السفموت   أ

نلهيا  جيتاكرة  ي   فالقميية و هافي  . وإتنليِ الي  سيبْل  ِيارا ه  فيي اياياءا ه  لبييان  يا فْهيا  ي   فكيع  وهيذا
  األسا  

اميسييا فيي ضيي ا ة  , ىنكي  لتقوليون قييوت اميسيا(. . اميسييا فيي شياااتِ وبيييااتِ , اميسيا فييي برأ يِ ووقاْتيِ)
  اتفتراء فيِ , اميسا في  روبِ ا  التصور والتصديق .

  ولقد صرفاا في هذا القرنن لْذكروا , و ا ي  ده  ىت نفورا(. .)

ْييد , وسييلع ىليي   قر يير هييذه العقْييدة وإَميياْها طرقييا شييت  , فقييد  تاوايية , ووسييائل  وأسييالْ) بيياء القييرنن بالتْو
ْييد ت َحتيياج ىليي  أن يير  يي  التييذكر ىليي  الفاييرة و ااقهييا , وإليي  اعَييا  الكونييية  والربييوع  تعدية)لْذكروا(فالتْو

 را  ي  العقْيدة التيي بياء بهيا , ونفيورا  ي  القيرنن كا يِسيسعوا هيذا القيرنن . نفيو  نلسيا ويتلتها   ولكياه  ي  يدون نفيورا

  . والترها  أن َغلبه  ال  اقائده  الباطلة التي َجتسجكون بها . اقائد اليرك والوه   يفة
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و هافي  , فهيو َِيار ه    فكيع باراه  في ايااءا ه  في ْكاَية البايا  ونجيبتها ىلي  هللا ليكيي  اسيا فْهيا  ي  وكسا
سيتحاو  أن  تقيرح ىلي  هللا , وأن  ِيد لهيا وسيْلة  فمنهيا لسدااة , ليقرر أن هذه اعلهية ليو وبيد في ْكاَة اعلهة ا

  ىليِ وسبًْ 

  لو كان  عِ نلهة كسا َقولون , ىكن تبتغوا ىل  كي العر  سبًْ . .:قل

كسيا َقوليون  -هللا  يع  نلهية ْرف ا تااع ت تاياع , فالقميية كلهيا  ستاعية , ولييس هااليع -نسا َقو  الاحاة  - ولو
نِسييا أو كوكبييا , ىنجييانا أو ْْوانييا , نبا ييا أو  نانيي  واعلهية التييي يييداونها ىن هييي ىت  لييق  يي   ليق هللا سييواء -

ْجيي) نييا و  الفاييرة الكونييية , و  مييع لييإلراية التييي  حكسهييا و صييرفها    ال ييالق بسيايا . وهييذه كلهييا  تِييِ ىليي 
  ا وسِ و لبْتها إلراي ِ ىل  هللا ا  طر ق  مواها لا طر قها و ِد

ي باتر فياع والتجيا ي الي  ىكن ال ًئيق التيي ييداون  هيذه تبتغوا ىل  كي العر  سبًْ . . وككر العر  هاا يْو
  بتا  ِ هللا في اًه  كلع أنها نلهة) ع(هللا . وهي  ح  ارشِ وليج   عِ . . و عق) ال 

  و عال  اسا َقولون الوا كبْرا . . سبحان

ىلي  هللا , َجيبح ليِ و ِيد  نليِ الجياس للكون كلِ بسا فيِ و ي  فييِ  ييهدا فر يدا ,  حي  اير  هللا , يتوبيِ يرس  م 
  الوسْلة ىليِ 

 جيبيحه  , ىنيِ   فقهيون   جبح لِ الجساوا  الجبع واألرض و   فْه  , وإن  ي  شييء ىت َجيبح بحسيده , ولكي  ت)
  نان ْليسا رفورا(. .

ا ْية  جيبح هللا .  عبْر  ابض بِ كل كرة وهو يياة ,  فيمكا في هذا الكون الكبْر , و اتفض رْو الكيون كليِ ْركية ْو
  ىل  ال الق الواْد الكبْر الستعا  . بً  وإكا الوبوي كلِ  جبيحة واْدة شِية ر ية ,  ر فع في

  كلزهرة و  نل لسيهد كوني فر د , ْْ  يتصور القل) . كل ْصاة وكل ِْر . كل ْبة وكل ورقة . وإنِ

 
 

ي  ُ َجيبِِّحُ  يْبُع َواأَلْرُض َوَ ي  ِفيِْه َّ َوِإن  ِِّ يَساَواُ  الجَّ ُِ الجَّ ُِ  ِىتَّ ََُجيبُِِّح ِبَحْسيَدِه َوَلييِك  تَّ َ ْفَقُهيوَن َ ْجيِبيَحُه ْ  َشيْيء   َلي َنياَن  ِىنَّي
ِليسا  َرُفورا  ) ْجُتورا  َوَبَْْ  الَِّذي َبَْْاعَ  ( َوِإَكا َقَرْأَ  اْلُقرنَن َبَعْلَاا44َْ ابا   َّ َِ ِْ   (45) َ  َت ُيْنِ ُاوَن ِباعِ َرِة 

الي  األرض وكيل سيابحة  يابية نل نبتة وكل شِرة . كيل ْييرة وكيل زاْفية . كيل ْْيوان وكيل ىنجيان . كيل . مسرة
  و توبِ ىليِ في اًه . هللا في الساء والهواء . . و عها سكان الجساء . . كلها  جبح
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وكلسيا هسي  ييده أن  لسيس  , َجتيعر الحياة  دح في كيل  يا ْوليِ  سيا ييراه و سيا ت ييراه  الوبدان لْر عت وهو وإن
  بالحياة . و ابض شْئا , وكلسا هس  ربلِ أن  ام شْئا . . سسعِ َجبح هلل ,

ألنكيي   حِوبييون   فقهونييِ وإن  يي  شيييء ىت َجييبح بحسده(َجييبح بار قتييِ ولغتييِ )ولكيي  ت  فقهييون  جييبيحه (ت)
الوبيوي ال فيية , وإلي  الايوا يس التيي  اِيذح  أسيرار   , وألنك  ل   تجسعوا بقلوبك  , ول   وبهوها ىلي بصفاقة الاْ

  و توبِ بها ىل   الق الاوا يس , و دبر هذا الكون الكبْر . , ىلْها كل كرة في هذا الكون الكبْر

يْ  فمنهييا  تهيييم  , بالتجيبيح ِ ييي  اليروإ و صييفو فتتجيسع لكييل  تحيرك أو سييان  وهيو ياييبض بيالروإ , و توبيي ْو
الغيافلون , اليذي   حيو  صيفاقة الايْ  بيْ   يدركيِ لً صيا  بيالسأل األالي  , و يدرك  ي  أسيرار هيذا الوبيوي  يا ت

هيذا الوبيوي , الاابمية فيي كيل  تحيرك وسيان  , وفيي كيل شييء فيي  ضيسْر قلوبه  وبْ  الحياة ال فية الجاربة في
  هذا الوبوي .

فيي ظيل هيذا السوكي)   قصيْر (. . وككر الحلي  هايا والغفيران بسااسيبة  يا يبيدو  ي  البيير  ي ىنِ كان ْليسا رفورا)
بيان , و ي  ياجي) ليِ البايا  , و ي  َغفيل اي   َييرك الكوني السجبح بحسد هللا , بْاسا البير في بحيوي وفيْه   ي 

ْيد . وليوت ْلي  هللا فيي هيذا الكيون بالتجيبيح والتحسْيد والسعرفي شييء ْسيده و جيبيحِ . والبيير أولي   ي  كيل ة والتْو
  .(رفورا البير أ ذ ا     قتدر . ولكاِ َسهله  و ذكره  و عمه  و  بره  )ىنِ كان ْليسا أل ذ ورفرانِ

  الحِ) السانعة     دبر الكفار للقرنن وشبها ه  ْولِ 45ال اني  الدر 

فاير ه  أن  تيممر بيِ    و سانعون    رس لِ ,نان كبراء قر ت َجتسعون ىل  القرنن , ولكاه  َِاهدون قلوبه  أت ولقد
اليي  قلييوبه  كاألرلفيية فييً  فقييِ القييرنن , وبعييل فييي  وبعييل فِعيل هللا بْيياه  وبييْ  الرسييو  ِْابييا , ِْابييا  فيييا ,

   وبيِ     نكانه  كالصس  فً  عي  ا فيِ

الي  قليوبه  أناية أن َفقهيوه  علاياوب وإكا قيرأ  القيرنن بعلايا بْايع وبيْ  اليذي  ت ين ايون بياع رة ِْابيا  جيتورا .)
ييده اليي  أيبيياره  نفييورا . نحيي  أاليي  بسييا َجييتسعون بييِ , ىك  ولييوا وفييي نكانهيي  وقييرا . وإكا ككيير  ربييع فييي القييرنن ْو

َقو  الميالسون ىن  تبعيون ىت ربيً  جيحورا . انمير كييب ضيربوا ليع األ  يا  ,  ىك َجتسعون ىليع وإك ه  نِوى .
  (. .َجتايعون سبًْ فً فملوا

بي  ْيرح ,  سيفيان روى ابي  اسيحاس فيي الجيْرة اي   حسيد بي   جيل  بي  شيهاح اي  ال هيري أنيِ ْيد  أن أبيا وقيد
 ربيوا لْلية ليجيتسعوا  ي   زهيرة وأبيا بهيل بي  هيياِ , واأل ياس بي  شير ق بي  اسيرو بي  وهي) ال قفيي ْلييب بايي

ا َجييتسع فيييِ , وكييل ت َعليي  بسكييان  يياه   ِلجيي واْييد رسييو  هللا       وهييو َصييلي باللْييل فييي بْتييِ   فم ييذ كييل
طلييع الفِيير  فرقييوا , ْتيي  ىكا بسعييته  الار ييق  ًو ييوا , فقييا  بعمييه   ىكا صيياْبِ , فبييا وا َجييتسعون لييِ , ْتيي 

اياي  ال انيية رنن  بعض سفهائك  ألوقعت  في نفجيِ شيْئا . مي  انصيرفوا . ْتي  ىكا كاني  اللْلية فلو لبعض ت  عويوا
الار ييق . فقييا  بعمييه   وبسعهيي  , فبييا وا َجيتسعون لييِ , ْتيي  ىكا طليع الفِيير  فرقييوانيل ربييل  يياه  ىلي   ِلجييِ 
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ال ال ية أ يذ كيل ربيل  ِلجيِ , فبيا وا َجيتسعون  اللْلية لبعض   يل  يا قاليِ أو   يرة . مي  انصيرفوا . ْتي  ىكا كاني 
اهيد ت نعيوي . فتعاهيدوا الار ق   فقا  بعمه  لبعض ت نبرإ ْتي  نتع فِسعته  لِ , ْت  ىكا طلع الفِر  فرقوا ,

   فرقوا . فلسا أصبح األ اس ب  شر ق أ ذ اصاه م  م  ال  كلع

 
 

يَدُه َولَّيْوْا َاَلي  َأْيَبياِرِه ْ  َوِإَكا َاَل  ُقُلوِبِهْ  َأِناَّة  َأن ََْفَقُهوُه َوِفي نَكاِنِهْ  َوْقرا   َوَبَعْلَاا ْْ  (46) ُنُفيورا   َكَنْرَ  َربََّع ِفيي اْلُقيْرنِن َو

ِِ ِىْك ََْجيَتِسُعونَ  يَوى ِىْك ََُقيوُ  المَّياِلُسوَن ِىن َ تَِّبُعيوَن ِىتَّ  ِىَلْييعَ  نَّْحُ  َأْاَلُ  ِبَسيا ََْجيَتِسُعوَن ِبي ِْ ً   َوِإْك ُهيْ  َن ْجيُحورا  ) َرُبي َّ 47 )
ًَ  انُمْر َكْيَب َضَرُبوْا َلَع اأَلْ َ اَ  َفَملُّواْ  ً  ) َف   (48ََْجَتِايْعوَن َسِبْ

فيسيا سيسع   ي   حسيد . قا  َيا  رأَع ْت  أ ي أبا سفيان ب  ْرح في بْتِ , فقا  أ برني َا أبا ْاملة ا  رج 
بها , وسسع  أشياء  ا ارف   عااهيا وت  يا ييراي بهيا . قيا   يراي أبا معلبة للاهللا لقد سسع  أشياء أارفها وأارف  ا

  يا   أ   أبا بهل فد ل اليِ بْتِ   فقا  َا أبيا الحكي بِ . قا  م   رج    ااده ْت ْلف  األ اس وأنا , والذي

أطعسيوا فمطعساييا , :اليييرف رأَيع فيسيا سييسع   ي   حسييد   قا   ياكا سييسع    قا   اازاايا نحيي  وبايو ابييد  اياف
سلوا فحسلاا , وأاايوا فمااْايا . ْتي  ىكا  ِامْايا الي  ي  , الركي) ْو وكايا كفرسيي رهيان , قالوا  ايا نبيي َم ييِ اليْو

  ت نن   بِ أبدا وت نصدقِ أ قا  فقاِ ااِ األ اس و ركِ . . للاهللا جساء . فست  ندرك هذه     ال

فِعيل هللا بْياه  وبيْ  الرسيو   , فيسانعونهيا نان القوِ  تممر بالقرنن فار ه  فيصدونها , و ِاكبه  ىليِ قلوبه  فهكذا
تفعيون بيِ , وت يهتيدون بيالقرنن اليذي يتليوه . وهكيذا فمكا ه  ت يا , القلوح ِْابا  فيا ت َمهر للعْون ولك   حجِ

بيِ فيعيويون ,  التيممر بسا أصاح قلوبه     القرنن , م  يتل رون ال  ادِ اتستساع ىليِ   مي  َغليبه  يتاابون  نانوا
اي  هيذا القيرنن السينمر الِيذاح اليذي  أنفجيه  مي  يتايابون  ي  بدييد , ْتي  لْتعاهيدون الي  ايدِ العيوية ليحِي وا

ْييد ليي) القلييوح واأللبيياح أ كلييع أن اقْييدةَ  التييي يييدور الْهييا هييذا القييرنن كانيي   هييديه  فييي  كييانته  وفييي  التْو
  فْافرون  اها  نبر ائه  ا تيازا ه  وفي

ده ولوا ال  أيباره  نفورا(. .)   وإكا ككر  ربع في القرنن ْو

ْد , التي  هدي وضعه  اتبتسااي , القيائ  الي   نفورا الِاهليية , وإت فقيد كيان  و قالْيد أوهياِ الومايية   كلسة التْو
 هافي  , و يا فيي اإلسيًِ  ي   ساسيع , وأايرف بيالقو    ي  نبراء قر ت أكك     أن َ ف  الْه   ا فيي اقائيده 

سيسو وار فياع وا تيياز . وهي  اليذي  لي  َكونيوا َسلكيون أنفجيه   ي  اتسيتساع   ي   ي  أن َغْي) اياه   يا فيي القيرنن
  بِ , ال  شدة  ا َسانعون قلوبه  و دافعونها أ والتممر ىليِ

فيالقيون الييته  اليي   ; واإلكاييان ناني  الفاييرة  يدفعه  ىليي  التجييسع والتيممر   والكبر يياء  ييدفعه  اي  التجييلي  ولقيد
  الرسو        َعتذرون بها ا  السكابرة والعااي 
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  ىك َقو  المالسون ىن  تبعون ىت ربً  جحورا(. .)

أن َكيون هيذا قيو  بيير    ي ْليته  ا هيا  حسيل فيي مااَاهيا يلْيل  يممره  بيالقرنن   فهي  َجيتك رون فييالكلسية ك وهيذه
 يااره  فْاجبون قائلِ ىل  الجحر , يربعيون ىلييِ  في ألنه  َحجون فيِ شْئا رْر بيري . و حجون يبْبِ ال في

فسحسيد ىكن ت ياايق اي  نفجيِ , ىنسيا فيي ْدي يِ , وهيذا التفيوس فيي نمسيِ .  التسْي  هيذه الغرابية فيي قوليِ , وهيذا
ىنجيان , وت  هيذا بقيوة رْير قيوة البيير أ وليو أنصيفوا لقالوا ىنيِ  ي  اايد هللا , فسيا َسكي  أن َقيو  الجيحر يااق اي 

   لق ن ر     لق هللا .

  انمر كيب ضربوا لع األ  ا  فملوا فً َجتايعون سبًْ(. .)

ياروا , ىنسيا أني  رسيو  , فميلوا ولي  يهتيدوا , ليع األ  يا  بالسجيحور   ولجي  بسجيحور ضيربوا فلي  َِيدوا طر قيا  ْو
  َجلكونِ . ت ىل  الهدى , وت ىل   علْل  وقفه  السر ) أ

  كِ و هديد الكفار لتكذيبه  بالبعو واع رة 52 - 49ال الو  الدر 

 وكفروا باع رة  , لبعوبا قوله  ا  القرنن , وا  الرسو        وهو يتلو الْه  القرنن . كذلع كذبوا كلع

 
 

ِدييدا  ) (49) َبِديدا   َأِئَذا ُكاَّا ِاَما ا  َوُرَفا ا  َأِىنَّا َلَسْبُعوُموَن َ ْلقا   َوَقاُلواْ  َْ اَرة  َأْو  َِ ِْ يا50ُقل ُكوُنوْا  سَّ ِفيي  ََْكُبيرُ  ( َأْو َ ْلقيا   ِِّ
َاَجي  َأن  ُقيلْ  َ يرَّة  َفَجُْْاِغُميوَن ِىَلْييَع ُرُاوَسيُهْ  َوَ ُقوُليوَن َ تَي  ُهيوَ  َأوَّ َ   ْ ُصُدوِرُكْ  َفَجَيُقوُلوَن َ   َُِعُْدَنا ُقِل الَّيِذي َفَايَرنُ 

  (51ََُكوَن َقِر با  )

أو  لقييا  سييا َكبيير فييي  ْديييدا وقالوا أئييذا كاييا اما ييا ورفا ييا أئاييا لسبعومييون  لقييا بديييدا   قييل نونوا ِْييارة أو)
ىليييع راوسييه  و قولييون  ت  هييو    فجْاغمييون  فاييرك  أو   ييرة . صييدورك  . فجيييقولون    َعْييدنا   قل الييذي

  بحسده و ماون ىن لب ت  ىت قلًْ(. . فتجتِْبون  قل اج  أن َكون قر با , يوِ يداوك 

الي  الك ْير  ي   الكير   نان  قمية البعو   ار بد  طو ل بيْ  الرسيو        والسييركْ  , واشيتسل القيرنن وقد
ها ااد    يتصور طبيعةهذا الِد  .  ع بجاطة ه والسو  , وطبيعية البعيو والحيير .  الحياة ذه القمية ووضْو

ولك  القوِ ل  َكونوا يتصورونها بهذا الوضيوإ وبتليع البجياطة    . ولقد ارضها القرنن الكر   في هذا الموء  را 
  البعو بعد البل  والفااء السجلط ال  األبجاِ   صور فكان َصع) الْه 

  ا كاا اما ا ورفا ا أئاا لسبعومون  لقا بديدا( وقالوا أئذ)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ليجيي  أاجيير  يي  الايييمة  اع ييرة أنهيي  ليي  َكونيوا يتييدبرون أنهيي  ليي  َكونيوا أْييياء أصييً ميي  كيانوا , وأن الايييمة كليع
وأياة ال لق واْدة فيي كيل شييء  )ني  فيكون(فيجيتوي  , األول  . وأنِ ت شيء أ اِ القدرة اإللهية أاجر    شيء

  في نمر الاا  ,  ت   وبه  اإلراية اإللهية ىليِ . صعبا َكون الييء سهً وأن َكون  ىكن أن

  الري ال  كلع التعِ)  وكان

  قل نونوا ِْارة أو ْديدا أو  لقا  سا َكبر في صدورك (. .)

  ا  له  الحياة . فيق ا  والرفا  فْها رائحة البير ة وفْها ككرى الحياة   والحديد والحِارة أبعد والعماِ

َكبير فيي صيدورك  أن   سيا ِْيارة أو ْدييدا أو  لقيا ن ير أو ريل فيي البعيد اي  الحيياة  ي  الحِيارة والحدييد نونيوا
   تصوروه وقد نف   فيِ الحياة . . فجْبع ك  هللا .

,  ظيل التيوبي  والتقر يع نيذلع ت َسلكيون أن َكونيوا ِْيارة أو ْدييدا أو  لقيا ن ير ولكايِ قيو  للتحيدي . وفييِ وهي 
     بعْد ىل   ا في  صوره     بسوي و حِر أ ىَساء فالحِارة والحديد بساي ت َحس وت يتممر , وفي هذا

  فجيقولون    َعْدنا( )

قل اليذي فايرك  أو  ) ? وال سيوي يرينيا ىلي  الحيياة ىن كايا رفا يا واما يا , أو  لقيا ن ير أشيد ىَغيات فيي السيو    
   رة(. .

أْيياء . ولكياه   ييريه  ل   صور بجيط واضيح  ير ح . فاليذي أنيياه  ىنيياء قياير الي  أنري يربع السيكلة ى وهو
  ت ياتفعون بِ وت َقتاعون 

  فجْاغمون ىليع راوسه (ياغمونها الوا أو سفً , استاكارا و استه اء )

  و قولون  ت  هو  ( استبعايا لهذا الحاي  واستاكارا .)

  قل اج  أن َكون قر با(. .)

وهي  فيي رفليته   وقوايِ ت َعلي   وايده  حدييدا . ولكي  لعليِ أقيرح  سيا َمايون . و يا أبيدره  أن َ ييوا سيو فالر 
  َكذبون و جته ئون أ

  يرس   يهدا سر عا لذلع الْوِ  م 

  يوِ يداوك  فتجتِْبون بحسده , و ماون ىن لب ت  ىت قلًْ(. .)
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  وألجاته   لهب بحسد , , وقد قا وا يلبون ياوة الدااي يهد َصور أولئع السكذبْ  بالبعو الساكر   لِ  وهو

 
 

ُْبوَن ِبَحْسيِدِه َوَ ُماُّيوَن ِىن لَِّبْ يُت ْ  َيْوَِ  ِِ ً  ) ِىتَّ  َيْدُاوُكْ  َفَتْجيَت َجيُ  ِىنَّ 52َقِليْ ْْ يْيَاانَ  ( َوُقيل لِِِّعَبياِيي ََُقوُليوْا الَِّتيي ِهيَي َأ  اليَّ

يْيَاا يَاُهْ  ِىنَّ اليَّ ْْ ِبْايا   َن َكياَن ِلإِلْنَجياِن َايُدوِّا  َيايَ ُغ َب ْسُكْ  َأْو ِىن (53)  ُّ بُُّكيْ  َأْاَليُ  ِبُكيْ  ِىن َََييْم َييْرَْ ََُعيذِّْبُكْ  َوَ ييا  َََييمْ  رَّ
(  ً ِْْهْ  َوِكيْ يْلَاا َبْعيَض  َأْاَلي ُ  ( َوَربُّيعَ 54َأْرَسيْلَااَك َاَلي يَساَواِ  َواأَلْرِض َوَلَقيْد َفمَّ َْْايا  ِبِّْيْ َ الاَّ  ِبَسي  ِفيي الجَّ َاَلي  َبْعيض  َونَ 

  (55َياُووَي َزُبورا  )

  ليس له  سوى هذه الكلسة    قو  وت بواح أ . هللا

َقولوا الحسييد هلل .  أن بيواح اِْيي)  سيي  كيانوا ياكييرون الْييوِ كليِ و اكييرون هللا , فييً َكيون لهيي  بييواح ىت وهيو
  الحسد هلل أ

  ي المل  )و ماون ىن لب ت  ىت قلًْ(. ااوي الحياة الدنيا كسا يااو  و و ئذ

قصيْرة قصيْرة , ت  هيي الييعور باليدنيا الي  هيذا الاحيو َصيغر  ي  قيستهيا فيي نفيو  الس ياطبْ  , فيمكا و صيو ر
  زا  وظل  حو  , و تاع قلْل . واهد يبق     ظًلها في الافس وصورها في الحس , ىت أنها لسحة  ر 

الساغميْ  راوسيه   , الرسيو  ذبْ  بالبعيو والاييور , السجيته ئْ  بوايد هللا وقيو يلتفي  الجيياس اي  هينتء السكي م 
لْيوبهه  الرسيو        أن َقوليوا الكلسية الاْبية  السين اْ  الستهكسيْ  الستهِسيْ  . . يلتفي  اياه  ىلي  عبياي هللا

  و ااقوا يائسا بالحجا  

  ادوا  بْاا(. لإلنجان , ىن اليياان كانوقل لعبايي َقولوا التي هي أْج  . ىن اليياان يا غ بْاه  )

َقييا  ليقولييوه . .   ييا وقيل لعبييايي َقوليوا التييي هيي أْجيي (ال  وبيِ اإلطييًس وفيي كييل  ِيا  . في تيياروا أْجي )
اإل ييوة بالكلسيية ال ييياة  فليي  , وبييالري  بييْ  بييذلع يتقييون أن َفجييد اليييياان  ييا بْيياه   يي   ييوية . فاليييياان يايي غ

 يوح بيال ًف مي  بيالِفوة مي  بالعيداء . والكلسية الاْبية  مسيو بيراإ  والوفاس و الوي والسحبةالجْ  ء يتلوها فمكا ب
  بفافها , و ِسعها ال  الوي الكر   .  ادي القلوح ,

  ىن اليياان كان لإلنجان ادوا  بْاا(. .)

الاْبية  جيد الييِ  سيةوالكل سيقاا  فسيِ وا يرا  لجيانِ , فيغيري بهيا العيداوة والبغمياء بيْ  السيرء وأ ييِ . ييتلسس
  ونف ا ِ . ن را ِ ال غرا  , و قاع اليِ الار ق , و حفظ ِْر األ وة ن اا   

  الاا  في قبمة هللا والتفمْل ألنبياء هللا 55 - 54ال ا س  الدر 
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يد السصيْر هذه اللفتة َعوي الجياس ىلي   صيائر القيوِ ييوِ ييداوه  فيجيتِْبون بحسيده , فيمكا وبعد ه , نليِ بْيد هللا ْو
  الرسو  الْه  بوكْل , ىن هو ىت رسو   و ا ىن شاء ْر  , وإن شاء اذح , وه   تروكون لقماء هللا ,

سك  أو ىن َييم َعيذبك  , و يا أرسيلااك اليْه  وكيًْ .) أالي  بسي  فيي الجيساوا   وربيع ربك  أالي  بكي  , ىن َييم ييْر
  واألرض(. .

سته  أو اذابه  . واادالسالق هلل . وهو ير ) ال  كا ل السِ ب فالعل     اتهي وظيفة الرسو  . البًغ الاا  ْر

َعلي  ىت هللا  يا هيي  ت هللا الكا ل َيسل    في الجساوا  واألرض     ًئكية ورسيل وإنيس وبي  , وكائايا  وال 
    و ا قدرها   و ا يربتها .

  العل  السالق بحقائق ال ًئق فمل هللا بعض الابْْ  ال  بعض  وبهذا

فقييد سييبق  التفمييْل قييد فمييلاا بعييض الابْييْ  اليي  بعييض(. وهييو  فمييْل َعليي  هللا أسييبابِ . أ ييا  ميياهر هييذاول)
 ليع الرسيل فميلاا بعميه  الي  بعيض(. ) الحديو ااها في الِ ء ال الو    هذه المً  ااد  فجْر قولِ  عال  

.  

  في  وضعِ هااك  فْرابع

  أَما . ىك كان  التفمْل  ألْد أنبيائِ , و    ماهرون ْاا ياوي زبورا(. . وهو نسوكج    اااء هللا)

 
 

رِِّ  ُقلِ  ًَ ََْسِلُكوَن َكْيَ  المُّ ِِ َف ً  ) َااُك ْ  اْيُاوْا الَِّذيَ  َزَاْسُت   ِِّ  ُيوِن  ( ُأوَلييِئَع الَّيِذيَ  َييْدُاوَن َيْبَتُغيوَن ِىَلي 56َوَت َ ْحِو 

ُِ َوَ َ اُفونَ اْلَوِسَْلَة َأيُُّهْ  َأْقَرُح  َربِِِّه ُ  َسَت ْْ ُِ  َوَ ْرُبوَن َر   (57ِىنَّ َاَذاَح َربَِِّع َكاَن َ ْحُذورا  ) َاَذاَب

  . ال  ان أبق     ال وارس السايَة التي يراها بعض الاا  في ظرف  عْ     الكت)

ْد هللا 57 - 56الجاي   الدر    نفي األبااء واليركاء ا  هللا و ْو

بات ِياه ىلييِ , و فيريه  سيبحانِ بافيي فكيرة األباياء والييركاء , واسيتاري ىلي   فيري هللاهيذا اليدر  اليذي بيدأ  و اتهيي
ي اسييون اليييركاء , أن يييداوا اعلهيية السييدااة ىليي   الييذي  بييالعل  والتصييرف فييي  صييائر العبيياي . . ياتهييي بتحييدي

  أو  حو ل العذاح ىل  سواه   , َعذبه  ني  المر ااه  لو شاء هللا أن

بقياير الي  أن َكيي   أْيد لذي  زاست     يونِ فً َسلكون كيي  المير اياك  وت  حيو ً(. . فلييسقل اياوا ا)
ده , الستصرف في أقدار عبايه .   المر أو َحولِ ىت هللا ْو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ليق هللا , َحياولون أن   ي  له  أن  ي  ييداونه  نلهية  ي  السًئكية أو الِي  أو اإلنيس . . ىن هي  ىت  ليق و قرر
  الذي َحذره    َعل  ْبيقتِ و  ياه  اذابِ ىل  هللا و تجابقون ىل  رضاه , و  افون َِدوا طر قه  

ستيِ و  يافون ) ىن ايذاح ربيع كيان  . اذابيِ أولئع الذي  يداون يبتغون ىل  ربهي  الوسيْلة أيهي  أقيرح , و ربيون ْر
   حذورا(. .

ييداو السًئكية  وبعميه   و عبيده .نيان بعميه  ييداو ا  يرا ابي  هللا و عبيده , وبعميه  ييداو عيجي  ابي  هللا وقيد
بسيعا ىن هنتء اليذي   يداونه  , أقيربه  ىلي  هللا  له  باا  هللا و عبده  , وبعمه  يداو رْر هنتء . . فان َقو 

ستيِ , و  يي  اذابيِ  ىلييِ يبتغيي ىلييِ الوسيْلة , و تقيرح  -وايذاح هللا شيديد َحيذر و  ياف  -بالعبياية , و ربيو ْر
  يبتغون رضاه . ,  توبهوا ىل  هللا , كسا يتوبِ ىليِ     داونه  نلهة    يونِ وه  عباي هلل أن أبدرك  فسا

باأللوهيية والعبياية وات ِياه  سيبحانِ يبدأ الدر  و  ت  ببيان  هاف  اقائد اليرك في كيل صيورها . و فيري هللا وهكذا
.  

دة دة  قد ة  ال  الاا السوضوع قصة نيِ والرسات  ونعسة هللا 72 - 58الرابعة  الْو   الْو

يده هيو الستصيرف فيي  صيائر العبياي , ىن شياء انتهي  سهي  اليدر  الجيابق بتقر ير أن هللا ْو وإن شياء ايذبه     ْر
  ىل  سواه  .  حو لِ وأن اعلهة التي يداونها    يونِ ت  سلع كي  المر ااه  وت

وهيو انتهياء  -وقميائِ  السيِ كسيا قيدره هللا فيي -ا َجيتاري الجيياس ىلي  بييان السصيْر الاهيائي للبيير بسيعي فياعن
العذاح ببعمها ىن ار كبي   يا َجيتحق العيذاح . فيً  وقوع القرى بسيعها ىل  السو  والهًك قبل يوِ البيا ة , أو

  الوبهْ  الهًك ْت  أنفِ أو الهًك بالعذاح . أي يبق  ْي ىت و ًقي نهايتِ ال 

 -الي  أييدي الرسيل  ال يوارس  ببعض القرى َييْر الجيياس ىلي   يا كيان َجيبقِ  ي ككر العذاح الذي َحل  وبسااسبة
ألن األوليْ  اليذي  بياء ه  كيذبوا بهيا ولي   , الرسيالة هذه ال وارس التي ا تاع  في هذه -قبل رسالة  حسد       

, و ييا كانيي   ليي  َقييدر اليي  أ يية  حسييد لييذلع ليي  يرسييلِ بييال وارس السايَيية والهييًك يهتييدوا فحييق الييْه  الهييًك .
    و فا لأل   ال الية  سا َحل بها    الهًك ىكا كذب  بعد  ِْئها . ىت ال وارس 

فيي اإلسيراء لتكيون  الصيايقة ن  هللا الاا  ا  الرسيو        واصيسِ  ياه  فيً َصيلون ىلييِ . وأراه الرا يا وقد
شيِرة  -الييِرة السلعونية فيي القيرنن  و يوفه  , قبيل ابيتًء للايا  , ولي  يت يذ  اهيا  ارقية ك يوارس الرسيات   ي 

ييي يه  الت و ييب ىت طايانييا . وإكن فسييا كانيي  ال ييوارس ىت لت  ييده   فليي  التييي رنهييا فييي أصييل الِحييي  , -ال قييوِ 
  طايانا .
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الصيالحْ   ي  عبيايه  ىت هذا السوضع    الجياس  ِيء قصة ىبليس  ع نيِ , وإكن هللا إلبليس في كر ية نيِ وفي
األصييْلة التييي  قييوي الاييا  ىليي  الكفيير  الغواَيية سييلاانِ وإروائييِ . . فتكييي  القصيية ايي  أسييباح فقييد اصييسه   يي 

  . والاايان , و بعده  ا   دبر اعَا 

 
 

 ( َوَ يا58اِح َ ْجيُاورا  )َايَذابا  َشيِديدا  َكياَن َكِليع ِفيي اْلِكتَي ُ َعيذُِّبوَها  َّ  َقْرَ ة  ِىتَّ َنْحُ  ُ ْهِلُكوَها َقْبَل َيْوِِ اْلِبَياَ يِة َأوْ  َوِإن

ُلونَ  َ َاَعَاا َْْاا َأن نُّْرِسَل ِباعََاِ  ِىتَّ َأن َكذََّح ِبَها اأَلوَّ ِىتَّ َ ْ ِو فيا   ِباعََيا ِ  َمُسوَي الاَّاَقَة ُ ْبِصَرة  َفَمَلُسوْا ِبَهيا َوَ يا ُنْرِسيلُ  َونَ 
ياطَ 59) َْ اَ يا الَِّتيي َأَرْ َاياَك ِىتَّ ِفْتَاية   ا ِ ِبالاَّي ( َوِإْك ُقْلَايا َليَع ِىنَّ َربَّيَع َأ َرَة اْلَسْلُعوَنيَة ِفيي الُقيْرنِن  لِِّلاَّيا ِ  َوَ يا َبَعْلَايا الرُّ َِ ي َواليَّ

ُفُهْ  َفَسا   (60ِىتَّ ُطْاَيانا  َكِبْرا  ) َيِ  ُدُه ْ  َوُنَ وِِّ

هيذا الفميل بيالبار  و قيابلته  الجيياس فيي هيذا السوضيع وبيدان اإلنجيان بيذكر فميل هللا الي  بايي نيِ , و لسيس
المير فيي البحير لِيموا ىلييِ . فيمكا أنِياه  ىلي  البير   جيه  والِحوي , فً يذكرون هللا ىت في سااا  اليدة . فيمكا

 في البر وفي البحر سواء أ ولقد كر ه  هللا وفمله  ال  ك ْر  س   لقِ , َم ذه  أارضوا . للاهللا قاير ال  أن

الي   يا قيد    بي اءه  ذكرون . و  ت  هذا الدر  بسيهد     ياهد البيا ية   ييوِ يلقيون ت َيكرون وت ي ولكاه 
  أيديه  , فً  ِا  للاِاة ألْد ىت بسا قد   يداه .

كسة السعِ ا  و عِ ة 60 - 58األو   الدر    اإلسراء  و  الس لوقْ  قبل قياِ الجااة ْو

  الكتاح  جاورا(. . في و  عذبوها اذابا شديدا . كان كلعوإن    قر ة ىت نح   هلكوها قبل يوِ البيا ة أ)

ْيي قبيل كليع الْيوِ  نيل قيدر هللا أن َِييء ييوِ البيا ية ووبيِ هيذه األرض  يا   ي  الحيياة , فيالهًك ياتمير فقيد
 يا ركي  فيي الي  هللا . للاهللا َعلي   يا  كليع السواوي . كيذلع قيدر العيذاح ليبعض هيذه القيرى بسيا  ر كي)  ي  كنيوح .

  نلِ بالبيا  ىل  ال  هللا سواء . سيكون  ن السِ بسا هو كائ  . فالذي كان والذيسيكو 

الهيًك بالعيذاح .  وهيي نان  ال وارس  صاْ) الرسات  لتصديق الرسل و  و ب الاا   ي  ااقبية التكيذي) وقد
ي ز يانه  . و ي  هايا فقيد كيذبوا بهيا في الِاْيدون  ولكي  لي  يين   بهيذه ال يوارس ىت السجيتعدة قليوبه  لإلَسيان   أ يا

  :ال وارس  باء  الرسالة األ ْرة رْر  صحوبة بهذه

بهيا . و يا نرسيل باعَيا   فملسيوا و ا  اعاا أن نرسل باعَا  ىت أن كذح بها األولون . ون ْاا مسوي الااقية  بصيرة)
  ىت   و فا(.

و لبيي الفايرة  , والقلي) ) الفكير عِي ة اإلسيًِ هيي القيرنن . وهيو كتياح يرسي   اهِيا كيا ً للحيياة . و  اطي ىن
ييا لألبييا  الستتابعيية  قيراه و يين   بيِ يييوِ البيا ية . أ ييا ال ارقية السايَيية فهيي   اطيي)  ىلي  القو سية . و بقي   فتْو

  َياهدها    هذا الِْل .    بًْ واْدا    الاا  , و قتصر ال 
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اليذي  بياء ه  الااقية وفيق  , ب سوي جياس الس لأن ك رة    كانوا َياهدون اعَا  ل  ين اوا بها . وقد ضرح ال ال 
وا نَة واضحة . فملسوا بها أنفجه   واري الهلكة  صدَقا لواد هللا بيمهًك السكيذبْ  باعَية  وأوريوها  ا طلبوا واقتْر

  ىت ىنذارا أو   و فا بحتسية الهًك بعد  ِيء اعَا  . اعَا  ال ارقة . و ا كان 

األبييا  السقبلية  رسيالة مي  أن  ِييء الرسيالة األ ْيرة رْير  صيحوبة بيال وارس . ألنهياالتِيارح البيير ة اقت هيذه
 يدارك اإلنجيان بيًْ بعيد بْيل , و حتيِر    اطي) بسيعهيا ت رسيالة بْيل واْيد يراهيا . وألنهيا رسيالة الرشيد البييري 

  نر ِ هللا ال  ك ْر     لقِ . أبلِ ىيرانِ الذي  تسْ  بِ بير تِ والذي   

 صيدقة للرسيالة . ىنسيا   عِي ة  يوارس التيي وقعي  للرسيو        وأولهيا  ارقية اإلسيراء والسعيراج فلي   ت يذال أ يا
  بعل  فتاة للاا  وابتًء .

السلعونيية فييي القييرنن  واليييِرة وإك قلاييا لييع ىن ربييع أْيياط بالاييا  و ييا بعلاييا الرا ييا التييي أر ايياك ىت فتايية للاييا  ,)
  كبْرا(. ون وفه  فسا ي  ده  ىت طايانا

َقْايا . و ي  مي  كاني   وازياي ار د بعض    كان ن   بالرسو        بعد ْايمة اإلسراء , كسا مبي  بعميه  ولقد
وابتًء إلَسانه  . أ ا ىْاطة هللا بالاا  فقيد كاني  وايدا  ي   "للاا  الرا ا التي أراها هللا لعبده في  لع اللْلة "فتاة

 أن  ستد أيديه  ىليِ . واصسة لِ    , بالاصر هللا لرسولِ

 
 

ُدوْا َىتَّ ِىْبِلييَس  َوِإكْ  َِ َِ َفَجي ُدوْا عَي ُِ ُد ِلَسيْ  َ َلْقيَ  ِطْايا  ) َقيا َ  ُقْلَايا ِلْلَسآلِئَكيِة اْسي ُِ ْ ي َ  ( َقياَ  َأَرَأْيتَيَع َهييَذا الَّيِذي61َأَأْسي  َنرَّ

َتِاَك َّ  ْْ ْرَ ِ  ِىَل  َيْوِِ اْلِبَياَ ِة أَل ُِ  َاَليَّ َلِئْ  َأ َّ ً  ) ُكرِِّ ََّت   (62َىتَّ َقِلْ

ال قيوِ التيي َ يوف هللا بهيا  شيِرة أ بره  بواد هللا لِ وبسا أطلعِ هللا اليِ في را اه الكاشيفة الصيايقة . و ايِ ولقد
هيا وا لايا  سيرا وزبيدا , وبعيل َمنيل  ي  هيذا بهيذا و قو    قسيوا : تهكسيا السكذبْ  . فكذبوا بيذلع ْتي  قيا  أبيو بهيل

  هذا أ رْر عل  ال قوِفً ن

قبليِ و عِي ة السرسيلْ   الرسيات  نان  ال وارس صانعة  ع القوِ لو كان  هي نَية رسيالتِ كسيا كاني  اً ية فساكا
  ىت طايانا كبْرا   ال قوِ   و ا زاي ه   ارقة اإلسراء وت زايه  الت و ب بيِرة

ىراي يِ أن يهليع السكيذبْ   اقتمي  ىليْه  ب ارقية . فقيدهللا ل  َقدر ىهًنه  بعذاح    ااده . و   مي  لي  يرسيل  ىن
نيوإ وهيوي وصيالح وليوط وشيعْ) . . و ي  السكيذبْ   ي   نقيوِ بال وارس . أ ا قر ت فقد أ هلي  ولي   ن يذ باإلبياية

 عِي ة  -الصيايقْ  . و ياه   ي  أنِي) السين اْ  الصيايقْ  . وظيل القيرنن  اإلسيًِ ن ي  بعيد كليع وكيان  ي  بايد
يا لِْيل  حسيد       ولألبييا  بعيده , فيل   بيِ  ي  لي  َييهد الرسيو  واصيرهنت - اإلسيًِ  . وصيحابتِ ابيا  فتْو
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يا لألبيييا  , بييِ  ي  هيي  بعييد فييي ضييسْر  يهتييدي ىنسيا قييرأ القييرنن أو صيياْ)  ي  قييرأه . وسييْبق  القييرنن كتابييا  فتْو
  سبقوه . . لإلسًِ    ك ْر وأنفع الغْ) , وقد َكون  اه     هو أشد ىَسانا وأصلح اسً ,

  قصة نيِ  ع ىبليس 65 - 61ال اني  الدر 

السلعونية التيي َاعي   اهيا  والييِرة ظل الرا ا التي رنها الرسو        واطلع فْها ال   ا اطلع    ايوال  , وفي
  و تواد بمرواء المالْ   يهدي أ باع اليياطْ  . . َِيء  يهد ىبليس السلعون ,

أرأيتيع هيذا اليذي كر ي  :قيا  يِ . فجيِدوا ىت ىبلييس . قا  أأسيِد لسي   لقي  طْايا  وإك قلاا للسًئكة اسِدوا ع)
اكهي) فسي   بعيع  ياه  فيمن بهيا  بي ااك  بيي اء :قيا  اليي ليئ  أ ير   ىلي  ييوِ البيا ية ألْتياك  كر تيِ ىت قليًْ .

وا  واألوتي وأبليي) الييْه  ب ْلييع وربلييع , وشيياركه  فييي األ يي , بصييو ع  وفييورا . واسييتف ز  يي  اسييتاع   يياه 
  ىت ررورا . ىن عبايي ليس لع الْه  سلاان . وكف  بربع وكًْ(. . اليياان واده  . و ا َعده 

الايا  وهي  َالعيون  ليحيذر الجياس َكي  ا  األسباح األصْلة لمً  المالْ  , فيعرض هذا السيهد هايا , ىن
  ا  ىصرار سابق قدَ  أ , هاب ال  أسباح الغواَة , و رون ىبليس ادوه  وادو أبْه  يتهديه 

  وإك قلاا للسًئكة اسِدوا عيِ فجِدوا ىت ىبليس قا  أأسِد لس   لق  طْاا  ()

  ْجد ىبليس عيِ َِعلِ يذكر الاْ  و غفل نف ة هللا في هذا الاْ  أ ىنِ

  ىبليس بمع  هذا الس لوس واستعدايه للغواَة , فيقو  في  بِح  و عرض

    الي(أ رى هذا الس لوس الذي بعلتِ أنِر  اي اادك  أرأيتع هذا الذي كر )

وأ ليع ز يا ه  وأبعلهي  فيي  وأْتيو ه  ليئ  أ ير   ىلي  ييوِ البيا ية ألْتياك  كر تيِ ىت قليًْ(. . فألسيتولْ  اليْه )
  قبمة يدي أصرف أ ره  .

التيي َكيون فْهيا  تصيً  ِْالتي ىبلييس اي  اسيتعداي اإلنجيان لل ْير والهداَية اسيتعدايه لليير والغواَية . اي  و غفيل
هيذه هيي    ية هيذا الس ليوس التيي  رفعيِ الي  كوي  أن بان فْر فع و جسو و عتص     الير والغواَية , و غفيل اي 

  واْدا  جلكِ بً ىراية . فاإلراية هي سر هذا الس لوس العِْ) . طر قا الابيعة السفرية التي ت  عرف ىت

  :اإلنجان ير والغواَة ال  اِ , َحاو   حاولتِ  ع بايىراية هللا أن َالق لرسو  ال و ياء
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ْوُفيورا   اْكَهيْ) َفَسي  َ ِبَعيَع ِ يْاُهْ  َفيِمنَّ َبَهياََّ  َبيَ نُاُكْ  َبيَ اء َقيا َ   َواْسيَتْفِ ْز َ يِ  اْسيَتَاْعَ  ِ يْاُهْ  ِبَصيْوِ َع َوَأْبِليْ)  (63)  َّ

ِْْه  ِلَع َوَرِبِلَع َوَشاِرْكُهْ  فِ  َاَل ْيَااُن ِىتَّ ُرُرورا  ) َوِاْدُه ْ  ي اأَلْ َواِ  َواأَلْوتيِ ِبَ ْْ َليَع  َلْيَس  ( ِىنَّ ِعَباِيي64َوَ ا ََِعُدُهُ  اليَّ
(  ً ِْْهْ  ُسْلَاان  َوَكَف  ِبَربَِِّع َوِكْ   (65َاَل

  قا  اكه) فس   بعع  اه  فمن بها  ب ااك  ب اء  وفورا(. .)

أن يتبعيوك أو َعرضيوا  َسلكيون  ونا في ىروائه  . فه    ويون بالعقيل واإلراية ,فحاو   حاولتع . اكه)  مك اكه)
س  ىلي  نييداء  باني) اايع )فسي   بعييع  اه ( غلبيا بانيي) الغواَية فيي نفجييِ الي  الهداَية ,  عرضيا ايي  نيداء الييْر

أني  و يابعوك ونَيا  هللا السصياْبة للرسيات  , )فيمن بهيا  ب ااك ( , الكيون  الييياان , ريافً اي  نَيا  هللا فيي
  .( وفورا )ب اء

  واستف ز    استاع   اه  بصو ع وأبل) الْه  ب ْلع وربلع(.)

السعركية الصييا بة ,  فهيي  ِجيي  لوسيائل الغواَية واإلْاطيية , واتسيتًْء الي  القليوح والسييياار والعقيو  . وهيو
هييا الصيو  فْيي اب ال صييوِ يرسييل فْ . والسبييارزا   جيت دِ فْهييا األصيوا  وال ْييل والربييل الي  طر قيية السعييارك

للفيي  الساصييوح والسكْييدة السييدبرة . فييمكا اسييتدربوا ىليي  العييراء  َجييتدربه  و  ييربه   يي   رانيي ه  الحصييْاة , أو
  به  الربا  أ وأْاط  أ ذ ه  ال ْل ,

  وشاركه  في األ وا  واألوتي(. .)

فهييي  -لآللهيية السييدااة  نصييْبا  ييواله اليييركة  تس ييل فييي أوهيياِ الوماييية الِاهلييية , ىك كييانوا َِعلييون فييي أ وهييذه
نعبييد الييً  وابييد  ايياة . وأْيانييا كييانوا  - لليييياان فهييي -وفييي أوتيهيي  نييذورا لآللهيية أو ابْييدا لهييا  -لليييياان 

  ! َِعلونها لليياان رأسا كعبد الحار 

د َِييء  ي  نيل ولي وفيي  تس ل فيي كيل  يا  َِبي   ي  ْيراِ , أو يتصيرف فييِ بغْير ْيق , أو يافيق فيي ىمي  . نسا
  ْراِ . ففيِ شركة لليياان .

  الحياة أ قواِ َصور في اسو ِ شركة  قوِ بْ  ىبليس وأ بااِ  يسل األ وا  واألوتي وهسا والتعبْر

َعيده  الييياان ىت  و يا  يمكون فيي أن َجيت دِ وسيائلِ كلهيا , و اهيا الوايوي السغر ية الس اياية  )وايده  وإبلييس
األسييباح الحييراِ . والواييد بالغلبيية والفييوز   يي  العقوبيية والقصييا  . والواييد بييالغا ررورا(نالواييد بيياإلفً   يي  

  . بالوسائل القذرة واألسالْ) ال جيجة . .
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ييد ل  اهيا الييياان الي   التيي أشيد الوايوي ىريراء الوايد بيالعفو والسغفيرة بعيد اليذن) وال اْئية   وهيي ال غيرة ولعيل
والسكيابرة . فْتلاي  ْْائيذ ىلي   ليع الافيو   بالسعصيية ناْيية السِياهرةن ْر    القلوح التي َع  اليِ ر وها    

سة اإللهية وشسو  العفو والسغفرة أ وهو الستحربة , و     لها ال اْئة   يلوإ لها بجعة الْر

بحصييانة   يي ويون   مكونييا فييي ىرييواء  يي  َِاحيون ىليييع . ولكيي  هاالييع  يي  ت سييلاان لييع الييْه  , ألنهيي  اكهي)
   ْلع وربلع أ  ساعه   اع و  

  ىن عبايي ليس لع الْه  سلاان . وكف  بربع وكًْ(. .)

انفصياِ لهيا .  تي  أَقيظ فييي  ت ا صيل القلي) بيان , وا ِيِ ىلييِ بالعبياية .  تي  ار يبط بيالعروة الييومق  التيي فستي 
ِ الاف ة العلو ة فمشرق  وأنار  . . فً سلاان ان , وهيذا اليروإ لليياان ال  كليع القلي) السوصيو  بي ْْائذ رْو

  وكف  بربع وكًْ(َعص  و اصر و بال كْد اليياان .) السيرس باور اإلَسان . .

س  , وانالق   لِ الْه     سلاان . فسا اليياان يافذ واْده , و جتذ  ابْده , ولكاِ ت َِرا ال  عباي الْر

  نع  هللا في ركوح البحر و هديد الكفار بالغرس  69 - 66ال الو  الدر 

  و جتسعون ىليِ , , اليياان  ا يبْتِ اليياان للاا     شر وأكى   م  يوبد في الاا     يتبعون هذا كلع

 
 

ِِ  الَِّذي ُيْ ِبي َلُكُ  اْلُفْلَع ِفي اْلَبْحِر ِلَتْبَتُغوْا ِ   رَّبُُّك ُ  يسا  ) َفْمِل ُِ َكاَن ِبُكْ  َرِْ رُّ ِفيي66ِىنَّ ُكُ  اْلمُّ َضيلَّ  َبْحيرِ الْ  ( َوِإَكا َ جَّ
اُنْ  ِىَل  اْلَبيرِِّ  َِّ اْلَبيرِِّ َأْو  َباِني)َ  ( َأَفيَمِ اُتْ  َأن ََْ ِجيَ  ِبُكي ْ 67َوَكياَن اإِلْنَجياُن َكُفيورا  ) َأْاَرْضيُت ْ  َ   َ ْدُاوَن ِىتَّ ِىََّاُه َفَلسَّا َن

ُدوْا َلُك ْ  ِِ اِصبا  ُم َّ َت َ  َْ ً   ُيْرِسَل َاَلْيُكْ   ِْ  (68) َوِكْ ِِ َ اَرة  ُأْ َرى َفُْْرِسلَ َأ يَ  اليرِِّ ِح  َاَلْيُك ْ  َأِ اُتْ  َأن َُِعَْدُنْ  ِفي َقاِصيفا  ِِّ
ُدواْ  َفُيْغِرَقُك  ِبَسا َكَفْرُ ْ  ُم َّ تَ  ِِ ِِ َ ِبيعا  ) َ  َْْاا ِب   (69َلُكْ  َاَل

يي  بهي  َعْياه  و هيديه  و يجير و عرضيون  السعيا  , و اِيْه   ي  المير  لهي  اي  نيداء هللا لهي  وهدايتيِ . للاهللا ْر
  ه  َعرضون و كفرون  ىكا والكرح , و جتِْ) له  في  وق  اليدة والمْق . . م 

يسيا . وإكا) المير فيي البحير ضيل   جيك  ربك  الذي ي بي لك  الفلع في البحر لتبتغوا    فملِ , ىنِ كان بكي  ْر
  نفورا(. . جاناإلن     داون ىت ىَاه , فلسا نِان  ىل  البر أارضت  , وكان

الييعور بْيد هللا فيي  ألن َعيرض هيذا السييهد ,  ييهد الفليع فيي البحير , نسوكبيا للحميا  الييدة والحيرج . والجياس
ال مي  ,  تقاكفهيا األ يواج والتييارا  والايا   فيي ال م  أقوى وأشد ْجاسية , ونقاة    ال ي) أو السعدن  ائهة

س  .    تيب ون بهذه الاقاة ال  كب الْر
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فيي الفليع صيغْرا كيان  ربفية  يهد َحس بِ    كابده , و حس بالقلوح ال افقة الوابفة الستعلقة بكيل هي ة وكيل ىنِ
نالر يية فيي  هي) الر ياإ الي  ميبب السييوج  اللحميا  أو كبْيرا ْتي  ايابرا  السحييط الِبيارة التيي  بيدو فيي بعيض

  الِبار أ

و دفعيِ لْبتغيوا  ي  فميلِ  البحير هللا   بي له  الفلع فيييلسس القلوح لسجة قو ة وهو َيعر الاا  أن يد  والتعبْر
سة هي أظهر  ا  جتيعره يسا(فالْر   في هذا األوان . القلوح )ىنِ كان بك  ْر

بيْ  األ يواج كيل قيوة  الستاياوإ ياتقيل بهي   ي  اإلزبياء الر يي لًضياراح العتيي . ْيْ  ياجي  الركي) فيي الفليع مي 
يده فيي وكل ساد وكل  ِْير ىت هللا , فْتِهيون  ال اير ت ييداون أْيدا سيواه  )ضيل  ي   يداون ىت  لحمية ىلييِ ْو

  ىَاه(. .

ياجي  لحمية الييدة  ْتي  اإلنجان هو اإلنجان , فسا ىن  اِلي الغسرة , و حس قيد اه مبيا  األرض  ي   حتيِ ولك 
سيا نِيان  ىلي  البير التيي بًهيا ال اير  )فل فار يِ , فْاج  هللا , و تقاكفِ األهواء و ِرفِ اليهوا  , و غاي ال 

  قلبِ بان فمشرس واستاار . ا صل أارضت  وكان اإلنجان كفورا(ىت   

فيي البير أو وهي   يًْقهي  َجيتِيت الجيياس وبيدان الس ياطبْ  بتصيو ر ال اير اليذي  ركيوه فيي البحير وهيو وهايا
سياه , ت فيي البحير وت فيي البير   في بوار هللا ْو ىت َعويون ىليِ في البحر , لييعروا أن األ   والقرار ت َكونان

  وت في السلِم الحصْ  والسا   السر ح  السوا ية ت في السوبة الر ية والر ح

أ ايت  أن َعْيدك  فييِ  يارة  أِ أفم ات  أن َ ج  بك  بان) البر أو يرسل اليك  ْاصبا , م  ت  ِدوا لك  وكًْ  )
  م  ت  ِدوا لك  الْاا بِ  بيعا  (. , كفر   أ رى , فْرسل اليك  قاصفا    الر ح فيغرقك  بسا

قبميتِ فيي البحير .  فيي البير في قبمة هللا في كل لحمية وفيي كيل بقعية . ىنهي  فيي قبميتِ فيي البير كسيا هي  ىن
أو بغْرهسييا  ي  األسيباح السجيي رة  , بركيان فكييب َيم اون   كييب َييم اون أن َ جي  بهي  بانيي) البير ب لي ا  أو

بيالحس  والسياء والايْ  واألِْيار , فيتهلكه  يون أن َِيدوا لهي    قيذفه  اليْه  ااصيفة بركانيية لقدرة هللا   أو يرسل
  َحسْه  و دفع ااه    وكًْ    يون هللا

الجيفْ  , فيغيرقه   و حاي  نيب َم اون أن يريه  هللا ىلي  البحير فْرسيل اليْه  ر حيا قاصيفة ,  قصي  الصيواري  أِ
  ? ىرراقه    َاال) بعده  بتبعةبجب) كفره  وإاراضه  , فً َِدون  

يده فيي الييدة مي   يتوبهيون  ىنها الغفلة أن َعرض الاا  ا  ربه  و كفروا . م  َيم اوا أ يذه وكْيده . وهي  أت ىلييِ ْو
  هللا أ بها ياجونِ بعد الاِاة . كمنها ن ر شدة َسك  أن َا ذه 
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َسْلَاياُهْ  ِفيي اْلَبي َوَلَقيدْ  َْ َِ َو ْ َايا َبِايي نَي ي ْ  َوَرَزْقَاياُه  رِِّ َواْلَبْحيرِ َنرَّ سَّ يْلَااُهْ  َاَلي  َكِ ْير   ِِّ َِّْبياِ  َوَفمَّ يَ  الاَّ ً   َ َلْقَايا  ِِّ َ ْفِميْ

ِِ َفُمْوَلييِئَع ََْقيَرُاوَن ِكتَياَبُهْ  َوتَ  ُأوِ ييَ  ( َييْوَِ َنيْدُاو ُكيلَّ ُأَنيا   ِبِمَ ياِ ِهْ  َفَسي ْ 70) ُِ ِبَيِسِْاي ً  )َفِتي َُْمَلُسيونَ  ِنَتاَبي ( َوَ ي  71ْ
ً  ) َأْاَس  َناَن ِفي َهيِذِه َأْاَس  َفُهَو ِفي اعِ َرةِ    (72َوَأَضلُّ َسِبْ

   كر   هللا لباي البير 70الرابع  الدر 

بهيذه الفايرة التيي  , الهْئية وقيد كيِر هللا هيذا الس ليوس البييري الي  ك ْير  ي   لقيِ . كر يِ ب لقتيِ الي   ليع كليع
  الكيان أ كلع ف ة , فتِسع بْ  األرض والجساء في ِسع بْ  الاْ  والا

فْهيا و بيد  , و ايتب فْهيا  َغْير باتستعدايا  التي أوياها فار ِ   والتيي اسيتمهل بهيا ال ًفية فيي األرض , وكر ِ
  . للحياة و اييء , و رك) فْها و حلل , و بل  بها الكسا  السقدر

  . . واألفًك ايه بعون القوى الكونية في الكوان)بتج ْر القوى الكونية لِ في األرض وإ د وكر ِ

السًئكية و علي  فييِ ال يالق  فييِ بذلع اتستببا  الف   الذي استقبلِ بِ الوبوي , وبذلع السوك) اليذي  جيِد وكر ِ
  بل شانِ  كر   هذا اإلنجان أ

  القرنن . . . . رضبماًن هذا التكر   كلِ في كتابِ السا      السأل األال  الباقي في األ وكر ِ

سلايياه  فييي البيير والبحيير , ورزقايياه   يي  الاْبييا  , وفمييلااه ) ن ْيير  سيي   لقاييا  اليي  ولقييد كر اييا باييي نيِ ْو
   فمًْ(. .

سلااه  فيي البير والبحر(والحسيل فيي البير والبحير ييت  بتجي ْر الايوا يس وبعلهيا) لابيعية الحيياة اإلنجيانية   وافقية ْو
 وافقية للابيعية البيير ة لسيا قا ي  الحيياة اإلنجيانية ,  الايوا يس   , وليو لي   كي  هيذهو يا ركي) فْهيا  ي  اسيتعدايا

فْهيا  الحيياة ىل  العوا ل الابيعية في البر والبحير . ولكي  اإلنجيان  ي وي بالقيدرة الي  بالبيا  وهي ضعيفة ضئْلة
  . , و  وي كذلع باتستعدايا  التي  سكاِ    است دا ها . وكلِ    فمل هللا

يييذكر الك ْيير  يي  هييذه  فييً ورزقايياه   يي  الاْبييا (. . واإلنجييان ياجيي   ييا رزقييِ هللا  يي  الاْبييا  باييو  األلفيية)
بيِ , ولكايِ سيراان  يا َعيوي فْاجي  . . هيذه  َجيتستع الاْبا  التي رزقها ىت ْْ  َحر ها . فعادئذ َعرف قيسية  يا

لي  الحركية . هيذه الحيوا  . هيذا العقيل . . . هيذه الصيحة . هيذه القيدرة ا هيذه اليسس . هذا الهواء . هذا الساء .
 ييا ت  الاْبيا  والسيياهد . . . هيذا الكيون الاو يل العيير ض اليذي اسيت ل  فييِ , وفييِ  ي  والسييارح الساياا 

  َحصيِ .
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العير ض . وبسيا  الاو يل وفملااه  ال  ك ْر  س   لقاا  فمًْ(. . فملااه  بهذا اتست ًف في  لع األرض)
  في  لع هللا . . . ال ًئق ر ه     استعدايا   ِعل الس لوس اإلنجاني فذا بْ رك) في فا

  وال واح والعقاح في ات رة 7172ال ا س  الدر 

الصيفة األولي  التيي بهيا  هيي التكر   أن َكيون اإلنجيان قيسيا الي  نفجيِ ,  حيتسً  بعية ا ِاهيِ واسليِ . فهيذه و  
فييي يار العسييل . فسيي  العييد  أن يلقيي  بيي اء  اسييت ل  فريَيية التبعيية . وبهييانييان اإلنجييان ىنجييانا . ْر يية ات ِيياه و 
  ا ِاهِ ومسرة اسلِ في يار الحجاح 

فتيًْ . و ي  كيان فيي هيذه  َملسيون  نداو كل أنا  بم ا ه  . فس  أو ي كتابِ بيسْاِ فمولئع َقرأون كتيابه  وت يوِ
  أاس  فهو في اع رة أاس  وأضل سبًْ . .

أو الرسيو  اليذي  , ا بعتيِ ال ًئيق  حييورة . وكيل بسااية  ايايي بعاوانهيا باسي  السياهب اليذي  ييهد َصيور وهيو
ليجل  لها كتاح اسلهيا وب ائهيا فيي اليدار اع يرة . .   اايي اقتد  بِ , أو اإل اِ الذي ائتس  بِ في الحياة الدنيا .

ت ييياق   اييِ شييْئا ولييو قييدر ال يييط الييذي  بكتابييِ َقييراه و ييتسًه , و ييوف  أبييره فييرإ فسيي  أو ييي كتابييِ بيسْاييِ فهييو
ضيًت .  وأشيد و ي  اسيي فيي اليدنيا اي  يتئيل الهيدى فهيو فيي اع يرة أاسي  اي  طر يق ال ْير . ! الايواة  يتوسيط

يت يبط , ت َِيد  ي  يهدَيِ وت  يا  ضات وب ااه  عروف . ولك  الجياس يرسسِ في السيهد الس يْ  الهائل , أاس 
يده  ألن ت َقرر في شمنِ أ را ,يهتدي بِ , و داِ كذلع   يهد العس  والمً  فيي كليع السوقي  العصيْ) هيو ْو

  ! ب اء  رهوح   ينمر في القلوح

يدة يدة  قد ية والرسيو  القيرنن السوضيوع السوق   ي  111 - 73ال ا جية  الْو  اليدر  األ ْير فيي سيورة هيذا الْو

اليذي بياء بيِ  والقيرنن   و وقي  القيوِ  ايِ . َقيوِ الي  السحيور الرئيجيي للجيورة . شي   الرسيو      اإلسيراء
  و صائ  هذا القرنن .

و ييا هسيوا بييِ  يي   , ىلييِ يبيدأ باإلشييارة ىلي   حيياوت  السيييركْ   يع الرسييو  ليفتاييوه اي  بعييض  ييا أني   هللا وهيو
ه  فيي السيِ  عيال   ي  ى هياله  وايدِ أ يذ سيبق ى رابِ     كية واصيسة هللا ليِ  ي  فتايته  و ي  اسيتف ازه  , لسيا

لحاس به  الهًك وفق ساة هللا التي ت  تبد   يع اليذي  َ ربيون  الرسو  بعذاح اإلباية كاأل   قبله  . ولو أ ربوا
  . األقواِ رسله    

 يد ل صيدس  يد ليِ مي  يين ر الرسيو        أن َسميي فيي طر قيِ َصيلي لربيِ و قيرأ قرننيِ و يداو هللا أن و ي 
فهيذا ات صيا  بيان هيو  . الباطيل ْرا , و علي   ِييء الحيق وزهيوس و  ربيِ   يرج صيدس و ِعيل ليِ سيلاانا نصي

  . والجلاان سًِْ الذي َعصسِ    الفتاة و كفل لِ الاصر
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سة لس  ين اون بِ , وهو اذاح ونقسة ال     م  فه  في ايذاح  ايِ  , َكذبون  بيان لوظيفة القرنن فهو شفاء وْر
  في الدنيا و لقون العذاح بجببِ في اع رة .

سية وبسااسيبة سيية والعيذاح يييذكر الجيياس شييْئا  ي  صيفة اإلنجييان فيي ْييالتي الْر فهييو فيي الاعسيية  . والعيذاح الْر
 فيي بتيرك كيل ىنجيان َعسيل وفيق طبيعتيِ  بتهدييد  تبار  عرض , وهو في الاقسة ينو  قاوط . و عق) الي  هيذا

  ْت  يلق  في اع رة ب اءه .

 ي  رْي) هللا , لييس  رْي) كليع بسااسيبة سيناله  اي  اليروإ . واليروإَقيرر أن الي  اإلنجيان قلْيل ضيئْل . و  نيذلع
رسييولِ . وهيو  يي  فمييلِ الييِ ولييو شيياء هللا  اليي  فيي  قييدور البيير ىيرانييِ . . والعليي  السجيتيق  هييو  يا أن لييِ هللا

سة   وفملِ ال  رسولِ . هللا لذه) بهذا الفمل يون  عق) , ولكاها ْر

و مياهروا , واليذي  ابتسعيوا ت َجيتايع اإلنجيان والِي  أن َيم وا بس ليِ وليو ييذكر أن هيذا القيرنن السعِي  اليذي مي 
هييذا القييرنن ليي  َغيي  كفييار قيير ت , فراْييوا  . صييرف هللا فيييِ يتئييل الهييدى ونواهييا لت اطيي) كييل اقييل وكييل قليي) .

رف   الْاابيع فيي األرض , أو أن َكيون ليِ بْي   ي  ز ي نتفِْر َالبون ىل  الرسو         وارس  ايَة ساكبة
 صيائ  البيير كيمن يرقي  الرسيو  فيي الجيساء أ يا ه  و يم ي ىليْه  بكتياح  يايي   ي  نسيا  عاتيوا فالبيوا  يا لييس

  قبًْ أ والسًئكة يرسل الْه  قاعا    الجساء  هلكه  . وزايوا ااتا وكفرا فالبوا أن َم ْه  بان أو َقرأونِ ,

العاي  , وبي اء  كيذيبه   هيذا ِ ااقبته  التيي  اتميره  بي اءَعرض الجياس  يهدا     ياهد البيا ة َصور في وهاا
  باع رة , واستاكاره  البعو وقد صاروا اما ا ورفا ا .

سة هللا , أليركه  اليح و ج ر فم جكوا  ييية نفياي ال ي ائ   البيري     اقتراْا ه  الستعاتة , وه  لو كانوا   نة ْر
ون أ َالبون  فيساالتي ت  افد أ وه   ع كلع ت َقفون ااد ْد    و قتْر

هللا ْجي) سياتِ  فيمهلكه  طلبه  ال وارس يذكره  بال وارس التي بياء بهيا  وسي  فكيذح بهيا فرايون وقو يِ وبسااسبة
  في ىهًك السكذبْ  .

بياء لتربْتهيا وإاييدايها .  التيي هيذا القييرنن فهيو السعِي ة الباقييية الحقية . وقيد بيياء  تفرقيا ْجي) ْابيية األ ية فم يا
 ا فيِ  ي  ْيق و يذااون ليِ و  ييعون , و ن ايون بيِ  يدركون  و وا العل     قبلِ     ن اي األ   الجابقةوالذي  أ

  و جلسون .

 
 

َْْايا ِىَلْييَع ِلتْفتَيِريَ  َوِإن َْ َْْايا َنياُيوْا َلَيْفِتُاوَنيَع َايِ  الَّيِذي َأْو ً  ) َاَل َلَقيْد ِكيد َّ  بَّْتَاياكَ مَ  ( َوَليْوَت َأن73َرْْيَرُه َوِإكا  تَّ ََّ يُذوَك َ ِليْ
(  ً ِْْهْ  َشْْئا  َقِلْ ََكْقَااكَ  ( ِىكا  74َ ْرَنُ  ِىَل ُد َلعَ  ألَّ ِِ َْْاا ِضْعَ  اْلَحَياِة َوِضْعَ  اْلَسَساِ  ُم َّ َت َ    (75َنِصْرا  ) َاَل
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سيده , و اتهي يده , وإلي   جيبيحِ ْو   بالتجيبيح والتا  يِ . بيدأ نسيا الجورة بتوبييِ الرسيو        ىلي  عبياية هللا ْو
.  

    بْ  هللا لرسولِ أ اِ  حاوت  الكفار 77 - 73األو   الدر 

ْايا ىلييع لتفتيري الْايا رْيره . وإكا ت  يذوك) وليوت أن مبتاياك لقيد كيد   .  ليًْ وإن كيايوا ليفتاونيع اي  اليذي أْو
 ِييد لييع الْاييا نصييْرا . وإن كييايوا السسييا  , ميي  ت  وضييع   ييرك  ىلييْه  شييْئا قلييًْ . ىكا ألكقايياك ضييع  الحييياة

وإكا ت يلب يون  ًفيع ىت قليًْ . سياة  ي  قيد أرسيلاا قبليع  ي  رسيلاا وت  ,  اهيا ليجيتف ونع  ي  األرض لي ربيوك
   حو ً(. . لجاتاا  ِد

ي  َعدي ره , ىلييِ , ليفتيري الييِ رْي هللا الجياس  حاوت  السيركْ   ع الرسو        وأولها  حاولة فتاتِ اسيا أْو
  وهو الصايس األ ْ  .

أن يتيرك التادييد بيللهته    قابيل ْاولوا هذه السحاولة في صيور شيت  . .  اهيا  جياو ته  ليِ أن َعبيدوا ىلهيِ فيي لقد
أرضيه  ْرا يا كالبْي  العتْيق اليذي ْر يِ هللا . و اهيا  َِعيل و ا كان اليِ نبااه  . و اها  جاو ة بعميه  ليِ أن

   ِلجا رْر  ِلس الفقراء . . . ه ل طل) بعض الكبراء أن َِعل

الحيق , واصيستِ  ي   الي  َيْر ىل  هذه السحاوت  وت َفصلها , لْذكر فمل هللا ال  الرسو  في   بْتيِ والا 
وللقيي ااقبية الركيون ىلي  فتاية السييركْ  ,  .  ليًْ الفتاة , ولو   ل  ااِ   بْ  هللا واصيستِ ليرك  ىليْه  فا  يذوه

  يون أن َِد لِ نصْرا  اه  َعصسِ    هللا . , والسسا  في الحياةوهي  ماافة العذاح 

يائسييا .  الييداوا  السحيياوت  التييي اصيي  هللا  اهييا رسييولِ , هييي  حيياوت  أصييحاح الجييلاان  ييع أصييحاح هييذه
ا و رضوا بالحلو  الوسيط التيي َغي ونه  بهي . ا  استقا ة الداوة وصًبتها -ولو قلًْ  - حاولة ىررائه  لْاحرفوا 

َفيت  بهيذا اي  ياو يِ ألنيِ ييرى األ ير هْايا , فمصيحاح الجيلاان     في  قابل  غان  ك ْرة . و   ْسلة الداوا 
 وقيد ياو ِ كلية , ىنسا ه  َالبون  عديً  طفيفة لْلتقي الارفان في  اتص  الار ق . يترك ت َالبون ىليِ أن

الجيلاان ىلْهيا  أصيحاح ن  ْير اليداوة فيي كجي)ييد ل الييياان الي  ْا يل اليداوة  ي  هيذه ال غيرة , فْتصيور أ
  ولو بالتااز  ا  بان)  اها أ

وصياْ) اليداوة اليذي  . اتنحيراف الافييب فيي أو  الار يق ياتهيي ىلي  اتنحيراف الكا يل فيي نهاَية الار يق ولك 
  بيِ أو  ت َسليع أن َقي  اايد  يا سيل , ضيئْل َقبل التجلي  في ب ء  اها ولو َجْر , وفيي ىرفيا  طيرف  اهيا وليو

   اوة ىل  الوراء أ ربع  رة . ألن استعدايه للتجلي  يت ايد كلسا

اي  طيرف  اهيا  هسيا  َجيك   جملة ىَسان بالداوة كلها . فالذي يا   ا  ب ء  اها  هسا صيغر , واليذي والسجملة
هيو ْيق بواني) اليداوة فيي نمير السين     ي  ضن  , ت َسك  أن َكون  ن اا بداو ِ ْيق اإلَسيان . فكيل باني)
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ونافلية . ولييس فْهيا  يا َسكي  اتسيتغااء اايِ , وهيي  ضيروري  ناع ر . وليس فْها فاضل و فميو  . ولييس فْهيا
  َفقد أْد أب ائِ . كالسرك) َفقد  واصِ كلها ىكا فقد أْد اااصره أ ْْ  نل  تكا ل َفقد  صائصِ كلها

صييانته  فقييدوا هْبييته  الجييلاان َجييتدربون أصييحاح الييداوا  . فييمكا سييلسوا فييي الِيي ء وأصييحاح واييرف  , ْو
  نلها أ الصفقة الستجلاون أن استسرار السجاو ة , وار فاع الجعر ياتهيان ىل   جلي 

ييية  ه  سيية فييي بانيي) ولييو ضييئْل  يي  بوانيي) الييداوة لكجيي) أصييحاح الجييلاان ىليي  صييفها   هييو والتجييلي  رْو
يده هيو ا الييِ السن ايون بيداو ه  . و تي   َعتسيد ليذيباتاتساي ال  أصحاح الجلاان في نصرة اليداوة . للاهللا ْو

  نصرا أ اله  سة يب  اله  سة في أاساس الجر رة , فل   اقل)

 
 

وَنَع ِ َ  اأَلْرِض ِلُيْ ِربوَك ِ ْاَها َوِإكا   َوِإن ً  ) تَّ  َناُيوْا َلَيْجَتِف ُّ ِ ي   عَ َقْبَلي ( ُساََّة َ ي  َقيْد َأْرَسيْلَاا76َيْلَبُ وَن ِ ًَفَع ِىتَّ َقِلْ
(  ً يُد ِلُجياَِّتَاا َ ْحيِو  ِِ ُسيِلَاا َوَت َ  ًَةَ  ( َأِقي ِ 77رُّ ي يِر ِىنَّ  الصَّ ِْ يِل َوُقيْرنَن اْلَف يْسِس ِىَلي  َرَجيِق اللَّْْ يِر َكياَن  ُقيْرننَ  ِليُدُلوِك اليَّ ِْ اْلَف

  (78َ ْيُهويا  )

ي  هللا , واصيسِ  ي   ليذلع ليِ , ووقياه الركيون  السييركْ  فتايةا يت  هللا الي  رسيولِ       أن مبتيِ الي   يا أْو
سِ    ااقبة هذا الركون , وهي -ولو قلًْ  -ىلْه   الدنيا واع رة  مياافا , وفقيدان السعيْ  والاصيْر  اذاح وْر

.  

 -أي  كية  - األرض اِي  السييركون اي  اسيتدراج الرسيو        ىلي  هيذه الفتاية ْياولوا اسيتف ازه  ي  واايد ا
يي  ىليييِ أن  قيير ت باإلبيياية . ولييو أ ربييوا  ىهييًك َ ييرج هييو  هييابرا , لسييا سييبق فييي السييِ  يي  اييدِولكيي  هللا أْو

 ًفيع ىت قلًْ(فهيذه هيي سياة هللا الاافذة )سياة  ي   يلب يون  الرسيو        اايوة وقجيرا لحيل بهي  الهيًك )وإكا ت
  وت  ِد لجاتاا  حو ً(. , قد أرسلاا قبلع    رسلاا

وهيذا الكيون  صيرفِ  . الحاسي  ت  تحيو  , ألن ى يراج الرسيل كبْيرة  جيتحق التمييي)بعيل هللا هيذه سياة بار ية  ولقيد
العييابرة هيي الجيائدة فيي هييذا الكيون , ىنسيا هييي  السصييايفا  سيا   ايرية , ت  تحيو  أ يياِ ااتبيار فيريي . وليجي 

  ي  قبيل , لحكسية الو ية , يري هللا أن َم ذ قر يا بعذاح اإلباية كسا أ ذ السكذبْ  ل  الجا  السارية ال ابتة . فلسا

ي  ىلييِ بيالهِرة . و مي  ل  هللا فيي طر قهيا ت  سياة يرسل الرسو  بال وارس , ولي  َقيدر أن َ ربيوه اايوة , بيل أْو
   تحو  . .

   وبيِ ىل  الصلوا  وال اي لل با  81 - 78ال اني  الدر 
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َعلي  انتصيار  , طر قيِ , والسميي فيي كليع يوبيِ هللا رسيولِ       ىلي  ات صيا  بيِ , واسيتسداي العيون  ايِ بعيد
  الحق وزهوس الباطل 

و ي  اللْيل فتهِيد بيِ  ;  ييهويا أق  الصًة لدلوك الييسس ىلي  رجيق اللْيل , وقيرنن الفِير , ىن قيرنن الفِير كيان)
 د ل صدس وأ ربايي   يرج صيدس وابعيل ليي  أي لاي نافلة لع , اج  أن يبع ع ربع  قا ا  حسويا , وقل رح

الباطيل , ىن الباطيل كيان زهوقيا . وناي    ي  القيرنن  يا هيو شيفاء  وزهيق انا نصيْرا . وقل بياء الحيق   لدنع سيلا
سة للسن اْ  ,   ي  د المالسْ  ىت  جارا(. . وت وْر

فلهيا أوقا هيا  السكتوبية الييسس هيو  ْلهيا ىلي  السغْي) . واأل ير هايا للرسيو         اصية . أ يا الصيًة ويليوك
وقيد فجير بعميه  يليوك الييسس ب والهيا اي   . العسليية يو الرسو        و وا ر  بها سياتِالتي  وا ر  بها أْاي

قيرنن الفِير بصيًة الفِير , وأ يذ  ي  هيذا أوقيا  الصيًة السكتوبية وهيي  وفجير نبد الجساء , والغجق بمو  اللْل ,
يده هيو اليذيمي  الفِير . وبعيل الت - ي  يليوك الييسس ىلي  الغجيق  -والعيياء  والسغيرح المهير والعصير  هِيد ْو

أن كيل  يا وري فيي هيذه  وهو رسو  هللا بمن َكون  م ورا بِ , وأنِ نافلة لِ . ونح  نسْل ىل  الرأي األو  . ا ت 
  بالجاة القولية والعسلية . مابتة اعَا    ت  بالرسو        وأن أوقا  الصًة السكتوبة

اللْيل وظً يِ    وإقبيا  ة  يا بيْ   ْيل الييسس للغيروحأق  الصًة ليدلوك الييسس ىلي  رجيق اللْيل(. . أقي  الصيً)
 اصييْتهسا وهسيا ىيبييار الاهيار وإقبييا  اللْييل .  اعنييْ  واقيرأ قييرنن الفِير )ىن قييرنن الفِير كييان  يييهويا(. . ولهيذي 

يي  المييًِ , كسالييع الاييور  ولهسييا وإيبييار اللْييل وإقبييا  الاهييار . وقعهسييا العسْييق فييي الييافس , فييمن  قييدِ اللْييل وْز
ت  فتير  التيي نًهسيا َ ييع فييِ القلي) , وكًهسيا  ِيا  للتم يل والتفكير فيي نيوا يس الكيون  . . الملسية كييافوان

ونداو يِ , ونجيسا ِ الر يية ,  الفِير ىَقاايِ فيي الحيس فيي  اليع -كسيا للصيًة  -لحمية وت   تيل  يرة . وللقيرنن 
  اة .بالحي و افجِ وهدوئِ الجارح , و فتحِ بالاور , ونبمِ بالحركة ,

 
 

ِِ َناِفَلة  لََّع َاَج  َأن َيْبَعَ َع َربُّعَ  َوِ  َ  ْد ِب َِّ ِل َفَتَه ْحُسيويا  ) َ َقا يا   اللَّْْ  ( َوُقيل رَّحِِّ َأْيِ ْلِايي ُ يْدَ َل ِصيْدس  َوَأْ ِرْبِايي79 َّ

  (81َوَزَهَق اْلَباِطُل ِىنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقا  ) اْلَحقُّ  ( َوُقْل َباء80ِصْدس  َواْبَعل لِِّي ِ   لَُّدنَع ُسْلَاانا  نَِّصْرا  ) ُ ْ َرجَ 

بِ(اائييد اليي  القييرنن , )فييي و ي  اللْييل فتهِييد بييِ نافليية لييع(. . والتهِييد الصيًة بعييد نو يية أو  اللْييل . والمييسْر)
  ألنِ روإ الصًة وقوا ها .

الصيلة الدائسية بيان . فهيذا  وبهيذه بيِ ,اج  أن يبع ع ربع  قا ا  حسويا(. . بهذه الصًة وبهيذا القيرنن والتهِيد )
    يين ر بالصيًة والتهِيد والقيرنن لْبع يِ ربيِ السقياِ  ] الرسو  هو الار ق السنيي ىل  السقاِ السحسوي وإكا كان

This file was downloaded from QuranicThought.com



لهي   السيمكون  وهو السصاف  الس تار , فسا أْيوج اع ير   ىلي  هيذه الوسيائل لْايالوا السقياِ , بِ السحسوي السمكون لِ
  ربا ه  . فهذا هو الار ق . وهذا هو زاي الار ق .بِ في ي

  وقل رح أي لاي  د ل صدس . وأ رباي   رج صدس , وابعل لي    لدنع سلاانا نصْرا(.)

ياياء بصيدس السيد ل وصيدس  . ىلييِ يااء َعلسِ هللا لابيِ لْداوه بِ . ولتتعل  أ تِ كيب  يداو هللا وفيي   تِيِ وهو
ون رهييا و يا بييْ  األو  واع ير . وللصييدس هاييا  أولهيا لية كلهييا . بيدئها و تا هييا .الس يرج , كااَيية اي  صييدس الْر

فتاتيييِ اسيييا أنييي   هللا الييييِ ليفتيييري الييي  هللا رْيييره . وللصيييدس كيييذلع   ييي  قيستيييِ بسااسيييبة  يييا ْاوليييِ السييييركون 
 ة اسيتعليوالامافية واإل يً  . )وابعيل ليي  ي  ليدنع سيلاانا نصيْرا(قوة وهْبي واتطسئايان ظًليِ ظً  ال بيا 

 ي  اونيِ  واتسيتسداي الي  سيلاان األرض وقيوة السييركْ  وكلسية ) ي  لدنع( صيور القيرح وات صيا  بيان بهسيا
   باشرة واللِوء ىل  ْساه .

هللا . ت َسكيي  أن  بجييلاان الييداوة ت َسكيي  أن َجييتسد الجييلاان ىت  يي  هللا . وت َسكيي  أن يهيياح ىت وصيياْ)
كلييع ىلييي هللا . والييداوة قييد  غيي و قلييوح كوي  قبييل ه و ساعييِ  ييا ليي  َكيي  ا ِاهييَِجييتمل بحييان  أو كي بيياه فْاصيير 

فيفلحيون , ولكاهيا هيي ت  فليح ىن كاني   ي  بايد الجيلاان و د يِ ,  و يد ا الجلاان والِاه , فيصبحون لهيا بايدا
  وهي أال     كوي الجلاان والِاه . , فهي    أ ر هللا

  كان زهوقا(. . وقل باء الحق وزهق الباطل ىن الباطل)

وانيدْاره وبيًءه . فسي   الباطيل الجلاان السجتسد    هللا , أال   ِييء الحيق بقو يِ وصيدقِ ومبا يِ , وزهيوس  بهذا
  و  هق . . يتوارى  طبيعة الصدس أن َحيا و  ب  , و   طبيعة الباطل أن

أن للباطيل صيولة ويولية .  األولي  رةىن الباطل كان زهوقا(. . ْبيقة لدنيية َقررهيا بصييغة التوكْيد . وإن بيدا للامي)
ْبيقية   و ي  مي  َحياو  أن َسيوه الي  العيْ  , وأن يبيدو  ىلي  فالباطل ياتف  و تافب و يافت , ألنيِ باطيل ت َاسيئ 

هيت سير ع العاي) , كييعلة الهييي   ر فيع فيي الفمياء االييا مي    بيو سير عا  ولكايِ اميسيا كبْيرا ضي سا راسي ا ,
ييذه) بفياء و بقي   ولكايِ الِسرة الذانية  دف  ء و افع و بق    وكال بد َافو ال  السياءر اي   بْاسا  ىل  و جتحْل

  الساء .

 ي  اوا يل  اربيية  السوقو ية ىن الباطل كان زهوقا(. . ألنِ ت َحسل اااصر البقاء في كا يِ , ىنسيا َجيتسد ْيا يِ)
 هياوى وانهيار . فم يا الحيق فسي  كا يِ َجيتسد  األسيااي وأسااي رْر طبيعية   فمكا   ل ل   لع العوا ل , ووه  هيذه

و قي  ضيده الميروف و قي  ضيده الجيلاان . . ولكي  مبا يِ واطسئاانيِ  األهيواء اااصير وبيويه . وقيد  قي  ضيده
يي و   ت لِ البقاء , ألنيِ  ي  اايد هللا اليذي بعيل)الحق(   أسيسائِ وهيو الحيي البياقي اليذي و كفل َِعل لِ العقب 

.  
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  أصدس , وسلاان هللا قا(. . و   ورائِ اليياان , و   ورائِ الجلاان . ولك  وادىن الباطل كان زهو )

 
 

َسة  لِِّْلُسْنِ ِاَْ  َوتَ  َوُنَا ِِّ ُ   َأْايَرَض  ( َوِإَكا َأْنَعْسَاا َاَل  اإِلنَجيانِ 82المَّاِلِسَْ  َىتَّ َ َجارا  ) َيِ  دُ  ِ َ  اْلُقْرنِن َ ا ُهَو ِشَفاء َوَرْْ

 َِ رُّ َكاَن َيُنوسا  )َوَنَمى ِب ُِ اليَّ ِِ َوِإَكا َ جَّ ِِ َفَربُُّكْ  َأْاَلُ  ِبَسْ  ُهَو أَْهَدى ُنل   ( ُقلْ 83اِنِب ً   ََْعَسُل َاَل  َشاِنَلِت   (84) َسِبْ

العهيد . و ي  أوفي  بعهيده  ي   وصيدس أقوى . و ا     ن   كاس طع  اإلَسان , ىت وكاس  عيِ ْيًوة الوايد , هللا
     أصدس    هللا ْدي ا  هللا   و 

  القرنن شفاء 82ال الو  الدر 

سة للسن اْ (. .)   ونا      القرنن  ا هو شفاء وْر

سة , لس   الا  قلوبه  بياشية اإلَسيان , فمشيرق  وفي لتلقيي  يا فيي القيرنن  و فتحي  القرنن شفاء , وفي القرنن ْر
     روإ , وطسمنْاة وأ ان .

الحساَية واأل ي     و جتييعر والقلق والحْرة . فهو َصل القل) بان , فيجيك  و اسيئ  القرنن شفاء    الوسوسة في
والحْيرة نصي) , والوسوسية ياء . و ي  مي   ,  يرض و رض  فيجتروإ الرض   ي  هللا والرضي  اي  الحيياة   والقليق

سة للسن اْ  .   هو ْر

 صيْبِ بيالسرض  القلي) . وهيي  ي  نفيا  القرنن شفاء  ي  الهيوى واليدنس والاسيع والحجيد ون ايا  الييياان . وفي
سة للسن اْ  . هو والمع  والتع) , و دفع بِ ىل  التحا  والبل  واتنهيار . و   م    ْر

و اليق ليِ الحر ية  , اليياط القرنن شفاء    ات ِاها  الس تلة في الييعور والتفكْير . فهيو َعصي  العقيل  ي  وفي
بسياهب سيلي   ميبوط , َِعيل نيياطِ  اتِيا  و م يذه ِ فيسيا ت َِيدي ,في  ِات ِ الس سرة , و كفِ ا  ىنفاس طاقت

هيو فيي ايال  الِجيد يافيق طاقا يِ فيي ااتيدا  بيً كبي  وت شياط  وكيذلع و م ونا . و عصسِ  ي  اليياط وال ليل .
سة للسن اْ  . و د ر فيحفمِ سليسا  عاف    طاقا ِ لإلنتاج الس سر . و   م  هو ْر

وطسمنْاتهييا .  وأ اهييا اتبتساعييية التييي   ل ييل بايياء الِسااييا  , و ييذه) بجييً تها القييرنن شييفاء  يي  العلييل وفييي
سيية  وأ يي  فتعيييت الِساايية فييي ظييل نما ييِ اتبتسييااي وادالتييِ اليييا لة فييي سييً ة وطسمنْايية . و يي  ميي  هييو ْر

  للسن اْ  .

  وت ي  د المالسْ  ىت  جارا(. .)

This file was downloaded from QuranicThought.com



سيية . وهيي  فيي فهيي  وهيي  فييي ااييايه   , ي ةيييظ وقهيير  يي  اسييتعًء السيين اْ  بييِت ياتفعييون بسييا فيييِ  يي  شييفاء وْر
القيرنن , فهي   اسيرون . وفيي اع يرة  هيذا وكبر ائه  َيتاون في الملي  والفجياي , وهي  فيي اليدنيا  غلوبيون  ي  أهيل

  وت ي  د المالسْ  ىت  جارا(. .) : اسرون   عذبون بكفره  بِ ولِابه  في الاايان , فه 

  ا تًف  وق  الاا     المر والافع 84 - 83الرابع  الدر 

سية . ْيْ  يتيرك لا اا يِ واندفااا يِ فهيو فيي ْيا  فم ا  تباير  عيرض ت  الاعسية ْْ  يترك اإلنجيان بيً شيفاء وْر
سة هللا ,  مل    وبهِ فِاج الحياة  في َيكر وت يذكر , وهو في ْا  اليدة َائس    ْر

  , وإكا  جِ الير كان ينوسا(. .وإكا أنعساا ال  اإلنجان أارض ونمى بِانبِ )

لي  يتصيل اإلنجيان بيان ,   يا  اغ  و بار  ا ل  يذكر اإلنجان واهبها فيحسد و يكر , واليدة  ْيئس و قياط والاعسة
سة هللا وفملِ , فْتفاء    . و جتبير فْربو و م ل , و اسئ  ىل  ْر

سة في الجراء والمرا و     ء سواء .هاا  تِل  قيسة اإلَسان و ا فيِ    ْر

  واألاسا   وكو  هلل  ات ِاها  َقرر الجياس أن كل فري وكل فر ق َعسل وفق طر قتِ وا ِاهِ   والحك  ال  م 

  قل نل َعسل ال  شانلتِ فربك  أال  بس  هو أهدى سبًْ(. .)

 
 

وُإ ِ يْ  َأْ يِر َربِِّيي َوَ يا ُأوِ ْيُت  َوَ ْجَمُلوَنعَ  وِإ ُقِل اليرُّ ي  َاِ  الرُّ ً  )ا  ِِّ َْْايا ( َوَليِئ  ِشيْئَاا َلَايْذَهَب َّ ِبالَّيِذي85ْلِعْليِ  ِىتَّ َقِليْ َْ  َأْو

(  ً َْْايا َوِكيْ ِِ َاَل يُد َليَع ِبي ِِ َسية   ( ِىتَّ 86ِىَلْييَع مُي َّ َت َ  ْْ ُِ َكياَن َاَلْييَع َكِبْيرا  ) َر بِِّيَع ِىنَّ َفْميَل ي  رَّ  اْبَتَسَعي ِ  ( ُقيل لَّيِئ ِ 87 ِِّ

 ُّ ِِ ِِ َوَلْو َكاَن َبْعُمُهْ  ِلَبْعض  َظِهْرا  ) تَ   َاَل  َأن ََْمُ وْا ِبِسْ ِل َهيَذا اْلُقْرننِ اإِلنُس َواْل   (88ََْمُ وَن ِبِسْ ِل

سيبْل الهيدى و ِييد  َجيلع هيذا التقر ير  هدييد  فيي , بعاقبيية العسيل وات ِياه , ليم يذ كييل ْيذره , و حياو  أن وفيي
  طر قِ ىل  هللا .

ي 87 - 85ال ا س  الدر    الروإ    أ ر هللا وإمبا  الْو

 -السياهب األقيوِ  وهيو -بعمه  َجم  الرسو        ا  اليروإ  يا هيو   والسياهب اليذي سيار الييِ القيرنن  وراإ
بلوريِ و عرفتيِ   فيً يبيدي الااقية العقليية  البييري  أن َِْي) الايا  اسيا هي  فيي ْابية ىلييِ , و يا َجيتايع ىيرانهي 

وفي رْر  ِالها الذي  سلع وسائلِ و حيط بِ . فلسيا سيملوه اي  اليروإ أ يره  , ي سر ت ياتب وت التي وهبها هللا فيسا
  َِْبه  بمن الروإ    أ ر هللا , ا ت  بعلسِ يون سواه  أن هللا
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  ا  الروإ . قل الروإ    أ ر ربي . و ا أو ْت     العل  ىت قلًْ . . و جملونع

ْيدويه وفيي  ِاليِ  فيي ري أن َعسيل . ولكي  فييِ  وبْهيا لهيذا العقيل أن َعسيلفي هذا ِْر ال  العقل البيي وليس
ت َسليع العقيل ىيرانيِ ألنيِ ت َسليع وسيائل  فيسيا الذي يدركِ . فً بدوى    ال بط في التييِ , و ي  ىنفياس الااقية

وس البييري وبعيض سيواه , وسير  ي  أسيراره القدسيية أويايِ هيذا الس لي يدركِ ىيرانِ . والروإ رْ)    رْ) هللا ت
أوسيع  ي   الوبيوي ْبيقتها . وال  اإلنجان  حدوي بالبيا  ىل  ال  هللا السالق , وأسرار هيذا نعل  ال ًئق التي ت

ليجي  شيا لة , ىنسيا وهي)  اهيا بقيدر  فااقا يِ أن َحيط بهيا العقيل البييري السحيدوي . واإلنجيان ت ييدبر هيذا الكيون 
  و حقق فْها  ا شاء هللا أن َحققِ , في ْدوي السِ القلْل . , األرض في حياِ وبقدر ْابتِ ليقوِ بال ًفة 

ت ييدري  يا  -اليروإ  - أبيدع اإلنجيان فيي هيذه األرض  يا أبيدع   ولكايِ وقي  ْجيْرا أ ياِ كليع الجير اللاييب ولقيد
  في التا  ل . ىت  ا َ بر بِ العلي  ال بْر , هو , وت كيب باء , وت كيب يذه) , وت أي  كان وت أي  َكون 

البيير ة  ايِ , وكهي) بسيا  لحيِر بياء فيي التا  يل هيو العلي  السجيتيق  , ألنيِ  ي  العليي  ال بْير . وليو شياء هللا و يا
سة هللا وفملِ .   أْو  ىل  رسولِ   ولكاها ْر

سيية) ْاييا ىليييع , ميي  ت  ِييد لييع بييِ الْاييا وكييًْ . ىت ْر , كييان ربييع , ىن فمييلِ   يي  وليئ  شييئاا لاييذهب  بالييذي أْو
  اليع كبْرا(. .

ي  بيِ للاهللا ي , واسيتبقاء  يا أْو الساية الي  الايا   ; ىلييِ َست  ال  رسولِ       بهيذا الفميل . فميل ىني ا  اليْو
سة وهداَة ونعسة , أبيات بعد   . أبيا  أنبر , فه  بهذا القرنن في ْر

  الجاكبةاِ  الكفار ا   عارضة القرنن ونساكج    طلبا ه   93 - 88الجاي   الدر 

 حانا يِ , وت َسليع  ال ليق أن اليروإ  ي  األسيرار التيي ا يت  هللا بهيا فيالقرنن  ي  صياع هللا اليذي ت َسليع وكسيا
  بس لِ , ولو  ماهروا و عاونوا في هذه السحاولة  َم وا أن -وهسا َس ًن ال لق الماهر وال في  -اإلنس والِ  

  بعمه  لبعض ظهْرا(. . نان س ل هذا القرنن ت َم ون بس لِ ولوقل لئ  ابتسع  اإلنس والِ  ال  أن َم وا ب)

 يبداِ هللا َعِ   ا القرنن ليس ألفاظا وعبارا  َحاو  اإلنس والِ  أن َحانوها . ىنسا هو كجائر فهذا

 
 

ْفَاا ِللاَّاِ  ِفي َهيَذا اْلُقْرنِن ِ   ُكلِّ َ َ ل  َفَمَب  َوَلَقدْ  تَّي 89 ُكُفيورا  )الاَّاِ  ِىتَّ  َأْنَ رُ  َصرَّ َْ يرَ  ( َوَقياُلوْا َلي  نُّيْنِ َ  َليَع  ُِ َلَايا  َ ْف
ي 90ِ َ  اأَلْرِض َياُبواا  ) ْيرا  ) نَِّ ْيل   ( َأْو َ ُكيوَن َليَع َباَّية   ِِّ ِِ يَر األَْنَهياَر ِ ًَلَهيا َ ْف ِِِّ يَساء  ُ ْجيِقطَ  ( َأوْ 91َوِاَاي)  َفُتَف الجَّ

َْْاا ِكَجفا  أَ  ً  ) َواْلَسآلِئَكةِ  ْو َ ْمِ َي ِبانِِّ َنَسا َزَاْسَ  َاَل   (92َقِبْ
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وإن أيركيوا بعيض أوصيافِ  , الكا يل أن َصاعوه . هيو كيالروإ  ي  أ ير هللا ت ييدرك ال ليق سيره الييا ل الس لوقون 
  و صائصِ ونماره .

فيي كيل أطوارهيا  البيير ة بعد كلع  اهب ْياة كا ل .  اهب  لحو  فيِ نوا يس الفايرة التيي  صيرف اليافس والقرنن
و يي  مي  فهييو َعييالب الييافس السفييرية ,  . وأطوارهييا وأْوالهيا , والتييي  صييرف الِسااييا  اإلنجيانية فييي كييل ظروفهييا

للفارة الستغلغلة في وشيائِها ويروبهيا و احايا هيا الك ْيرة . َعالِهيا  السًئسة و عالب الِسااة الستيابكة , بالقوانْ 
  يي  ل بانيي) , فييي الوقيي  الواْييد , فييً َغْيي) ايي  ْجييابِ اْتسييا  تااسييق ال اييوا  فييي كيي  تكييا ً اًبييا

يياة ألن  ييرع هيذه القيوانْ   . الِسااية اتْتسات  الك ْرة وت  ًبجة    السًبجا  الستعارضة فيي ْيياة الفيري ْو
  . الستيابكة هو العلي  بالفارة في كل أْوالها و ًبجا ها

اإلْاطيية بِسيييع  ايي  ان و ًبجييا  ْيا ييِ . و يي  ميي  فهييي  قصييرالييام  البييير ة فهييي  تييممرة بقصييور اإلنجيي أ ييا
يينيي بيدوره ىلي  بيروز ظياهرة أ يرى  بيدواء اتْتسيات  فيي الوقي  الواْيد   وقيد  عيالب ظياهرة فريَية أو ابتساعيية

   حتاج ىل  اًج بديد أ

هيو اِي  كيذلع  ليِبس  ىاِياز القيرنن أبعيد  يدى  ي  ىاِياز نمسيِ و عانييِ , واِي  اإلنيس والِي  اي  اإل ييان ىن
  ا  ىبداع  اهب كساهِِ َحيط بسا َحيط بِ .

لي  نين   ليع ْتي   فِير لايا :وقيالوا ولقيد صيرفاا للايا  فيي هيذا القيرنن  ي  كيل   يل فيمب  أن ير الايا  ىت كفيورا .)
كسيا  -األنهيار  ًلهيا  فِْيرا   أو  جيقط الجيساء  فتفِير  ي  األرض يابوايا   أو  كيون ليع باية  ي  ن ْيل وااي)

والسًئكية قبيًْ   أو َكيون ليع بْي   ي  ز يرف   أو  رقي  فيي الجيساء . ولي   بيان الْايا كجيفا   أو  يم ي -س  زا
  ْت   ا   الْاا كتابا نقراه . . .(. لرقيع نن  

السايَية , و تعاتيون فيي  ال يوارس  قصر ىيرانه  ا  التاليع ىلي  نفياس اإلاِياز القرننيية , فراْيوا َالبيون  ليع وهكذا
ْييق الييذا  اإللهييية بييً أيح وت  حييرج . . ليي  يييافعه   فييي ا ه  الداليية اليي  الافوليية العقلييية , أو يتبِحييون اقتراْيي

لعييرض ْقائقييِ فييي أسييالْ) شييت   ااسيي) شييت  العقييو  والسييياار , وشييت   فْهييا  صيير ب القييرنن لأل  ييا  والتاو ييع
 يابوايا و        بيمن َفِير لهي   ي  األرضفمب  أن ر الاا  ىت كفورا(والقوا ىَسانه  بالرس) . األبيا  واألطوار

بعييذاح  يي  الجييساء ,  َم ييذه  أو بييمن  كييون لييِ بايية  يي  ن ْييل واايي) َفِيير األنهييار  ًلهييا  فِْييرا أ أو أن !
أن َيم ي بيان والسًئكية قبيًْ يااصيره و يدفع اايِ  أو فيجقاها الْه  قاعا كسا أنذره  أن َكيون كليع ييوِ البيا ية أ

َكيون ليِ بْي   ي  السعياين ال سْاية . أو أن يرقي  فيي الجيساء . وت َكفيي أن  أن بيائله  أ أونسيا َفعليون هي  فيي ق
  وه  يامرونِ , بل ت بد أن َعوي ىلْه  و عِ كتاح  حبر َقرأونِ أ ىلْها َعرج
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يا  الجياكبة . وهي  و بدو ف بيْ  البْي  الس  ير  َجيوون  طفولة اإليراك والتصور , كسا يبدو التعا  في هذه السقتْر
والسًئكية قبيًْ أ واليذي َِسيع  -سيبحانِ  - هللا والعيروج ىلي  الجيساء أ أو بيْ   فِْير الْابيوع  ي  األرض و ِييء

ا  كلها هو    وارس . فمكا باءه  بها نمروا في اإلَسان لِ والتصديق بِ أ أنها في  صوره  بْ  هذه السقتْر

و اهِيِ , ولكيياه  ت  و عاياه إل ييان بس ليِ فييي نمسيِايي  ال ارقية الباقييية فيي القيرنن , وهيي  َعِي ون ايي  ا ورفليوا
  يلسجون هذا اإلاِاز بحواسه  فيالبون  ا  دركِ الحوا  أ

كستيِ . ولييس   قيديره ليج     صاع الرسو  , وت هيي  ي  شيمنِ , ىنسيا هيي  ي  أ ير هللا سيبحانِ وفيق وال ارقة ْو
 وإيراك ْكسة هللا في  دبْره َساعان رسالةال    شمن الرسو  أن َالبها ىكا ل  َعاِ هللا ىَاها . فميح

َساء َوَل  َأوْ  َْْاا ِكَتابا  نَّْقَرُاُه ُقيلْ  نُّْنِ  َ  ََُكوَن َلَع َبْْ    ِِّ  ُزْ ُرف  َأْو َ ْرَق  ِفي الجَّ َ  َاَل تَّ   َُا ِِّ َْ َربِِّيي َهيْل  ُسيْبَحانَ  ِلُرِقيَِِّع 
ُسيوت  ) ُسيوت  ) َبَييرا   ُيْنِ ُايوْا ِىْك َبياءُهُ  اْلُهيَدى ِىتَّ َأن َقياُلوْا َأَبَعيَو ّللاُِّ  َأن  الاَّياَ  ( َوَ يا َ َايعَ 93ُناُ  َىتَّ َبَيرا  رَّ ( ُقيل 94رَّ

ُسيوت  ) ُ ْاَسِئاِّيْ َ  لَّْو َكاَن ِفي اأَلْرِض َ آلِئَكية  ََْسُييونَ  يَساِء َ َلكيا  رَّ يَ  الجَّ ِْْه   ِِّ ْلَايا َاَلي ِْْايي  َنَفي  ِبيانِِّ  ُقيلْ  (95َلَا َّ َشيِهْدا  َب
ُِ َكياَن ِبِعَبيياِيهِ  يَاُكْ  ِىنَّي ْْ ُ َفُهيَو اْلُسْهتَيِد َوَ يي  َُْميِللْ 96َبِصيْرا  ) َ ِبْيرا   َوَب ِِ  َفَلي  ( َوَ ي  َيْهييِد ّللاِّ يَد َلُهييْ  َأْوِلَيياء ِ ي  ُيوِنيي ِِ  َ
يْمَواُهْ  َبَهياَُّ  ُكلََّسيا ُوُبيوِهِهْ  ُاْسييا  َوُبْكسيا  َوُصيسِّا   َاَلي  َوَنْحُييُرُهْ  َييْوَِ اْلِبَياَ يةِ  ( َكِليَع َبيَ نُاُه  97ِزْيَنياُهْ  َسيِعْرا  ) َ َبيْ    َّ

  (98َ ْلقا  َبِديدا  ) َلَسْبُعوُمونَ  َوَقاُلوْا َأِئَذا ُكاَّا ِاَما ا  َوُرَفا ا  َأِىنَّا ِبلََاِ َاا ِبَمنَُّهْ  َكَفُرواْ 

رسييوت(َق  اايد ْييدوي  بييرا )قل سييبحان ربيي هييل كاي  ىتأن َقتيرإ اليي  ربيِ  ييا لي  َصيرإ لييِ بيِ . .  الرسيو 
  فيسا كلفِ ىَاه . يت  د بير تِ , و عسل وفق  كاليب رسالتِ , ت َقترإ ال  هللا وت

  نقض شبها  الكفار ا  الرسل واذابه  يوِ البيا ة 99 - 94الجابع  الدر 

والتيي صيد ه  اي   , بياءه      و   بعيد  يا نان  اليبهة التي ارض  لألقواِ    قبل أن َم ْه   حسد   ولقد
  بيرا   وت َكون  لكا  الرسو  اإلَسان بالرسل و ا  عه     الهدي , أنه  استبعدوا أن َكون 

  و ا  اع الاا  أن ين اوا ىك باءه  الهدى ىت أن قالوا أبعو هللا بيرا رسوت  ()

الي  بيير أن َكيون رسيوت  فاسيتك روا كرا تهيا الي  هللا ,نيم هيذا اليوه   ي  ايدِ ىيراك الايا  لبيسية بيير ته  و  وقد
الكييون وطبيعيية السًئكيية , وأنهيي  ليجييوا  هْئييْ   لابيعيية  يي  ااييد هللا . كييذلع نيييم هييذا الييوه   يي  اييدِ ىيرانهيي 

  السًئكية ْت  َسْ ه  الاا  و جتيقاوا أنه   ًئكة . صور ه  لًستقرار في األرض وه  في

  ئكة َسيون  اسئاْ  لا لاا الْه     الجساء  لكا رسوت(.قل لو كان في األرض  ً)

 تفق  يع نيوا يس ال ليق  التي قدر هللا أن السًئكة  عيت في األرض لصاره  في صورة ني ية , ألنها الصورة فلو
 ربيً(للاهللا قياير الي  كيل شييء , ولكايِ  ليق لِعلاياه وطبيعة األرض , كسا قا  في نَة أ رى  )ولو بعلاياه  لكيا
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بقدر ييِ وا تييياره , وقيدر أن  سمييي الاييوا يس فيي طر قهييا ت  تبييد  وت  الاييوا يس نيوا يس وبييرأ   لوقا يِ وفييق هييذه
  رْر أن القوِ ت يدركون أ -ْكستِ في ال لق والتكو    لتحقق  تحو  ,

وأ يره  ىلي  َكيل أ يره  وأن يا ي  هيذه سياة هللا فيي  لقيِ , فهيو َيم ر الرسيو        أن ياهيي  عهي  الِيد  , و يا
  بالعباي بسيعا  البصْر هللا َيهده الْه  , و دع لِ التصرف في أ ره  , وهو ال بْر

  قل نف  بان شهْدا بْاي وبْاك  , ىنِ كان بعبايه  بْرا بصْرا(. .)

  :  يب قو  َحسل رائحة التهديد . أ ا ااقبتِ فْرسسها في  يهد     ياهد البيا ة وهو

الي  وبيوهه  اسييا  البيا ية هتيد , و ي  َميلل فلي   ِيد لهي  أوليياء  ي  يونيِ , ونحييره  ييوِيهيد هللا فهيو الس و ي 
بيمنه  كفيروا بلَا ايا , وقالوا أئيذا كايا اما ييا  بي ااه  وبكسيا وصيسا ,  يمواه  بهيا  كلسيا  بي  زينياه  سيعْرا . كليع

 األرض قياير الي  أن َ ليق  ي له   أو لي  ييروا أن هللا اليذي  ليق الجيساوا  و  ? بدييدا ورفا ا أئاا لسبعوميون  لقيا

  له  أبً ت ر ) فيِ , فمب  المالسون ىت كفورا . . وبعل

لعواقبهيا . و ي  هيذه  و تعرضيون  بعيل هللا للهيدى وللميً  سيااا , و يرك الايا  لهيذه الجيا  َجيْرون وفقهيا , ولقيد
طر يق الهيدى أو طر يق الميً  .   ي  الجيْر فيي لافجيِ الجا  أن اإلنجان  هيم للهدى وللمً  , وفق  ا َحاولِ

يهدَييِ هللا   وهييذا هييو السهتييدي ْقييا , ألنييِ ا بييع هييدى هللا . والييذي   وا ِاهييِ فالييذي َجييتحق هداَيية هللا بسحاولتييِ
 ي   أوليياء بياإلاراض اي  يتئيل الهيدى ونَا يِ ت َعصيسه  أْيد  ي  ايذاح هللا  )فلي   ِيد لهي  الميً  َجيتحقون 

وصسا( اسوسييْ   وبكسييا صييورة  هْايية   اِيية  اليي  وبييوهه  يتكفييمون )اسيييا يونِ(و حيييره  يييوِ البيا يية فييي
ياِ . بيي اء  يا االيوا ه  التيي  هيديه  فيي هيذا الْ  الِيوارإ فيي اليدنيا اي  ىيراك يتئييل  هيذه  حيرو ْ   ي  بيواْر

   فتر )نلسا  ب  زيناه  سعْرا(. وت الهدى . و ) مواه  بها (في الاهاَة , ت  بري

نفيروا بلَا اا(واسيتاكروا  بيمنه  وب اء   ييب . ولكياه  َجيتحقونِ بكفيره  بلَيا  هللا  )كليع بي ااه نهاَة  ف اة  وهي
 أئاا لسبعومون  لقا بديدا  ( ورفا ا البعو واستبعدوا وقواِ )وقالوا أئذا كاا اما ا

 
 

يَساَواِ  َواأَلْرَض َقيياِير   َأَوَلي ْ  ِِ َفيَمَب  َاَلي  َييَرْوْا َأنَّ ّللاَِّ الَّييِذي َ َليَق الجَّ ً  تَّ َرْ ييَ) ِفيي  َأن ََْ ُليَق ِ يْ َلُهْ  َوَبَعييَل َلُهيْ  َأَبي

َسيةِ  ( ُقيل لَّيْو َأنيُتْ  َ ْسِلُكيوَن َ يَ نِئ َ 99َىتَّ ُكُفيورا  ) المَّياِلُسونَ  ْْ َْ َجيْكُتْ  َ ْييَيَة اإِلنَفياِس َوَكياَن اإلنَجيانُ  َر  َقتُيورا   َربِِّيي ِىكا  ألَّ

َاي (100) ْْ ُِ ِفْرَايوُن ِىنِّيي أَلَُظاُّيَع ََيا ُ وَسي  ِىْسيَراِئْلَ  ا ُ وَسي  ِ ْجيَع نََيا   َبَِّْايا   َفاْسيَمْ  َبِاييَوَلَقيْد نَ   ِىْك َبياءُهْ  َفَقياَ  َلي

يَساَوا ِ  َقياَ  َلَقيْد َاِلْسيَ  َ يا َأنيَ َ  َهيينُتء ِىتَّ َرحُّ  (101) َ ْجيُحورا    َع ََيا ِفْرَايوُن َ ْ ُبيورا  َواأَلْرِض َبَصيلِئَر َوِإنِّيي أَلَُظاُّي الجَّ

(102)  
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انايو  صيفحتها وصيار   قيد َعيرض هيذا السييهد كمنيِ هيو الحاضير اعن , وكمنسيا اليدنيا التيي كيانوا فْهيا والجيياس
واقعيية ْييية ,  فعييل فعلهييا فييي القلييوح  وارضييها  اضيييا بعْييدا . . وكلييع اليي  طر قيية القييرنن فييي  ِجييي  السييياهد

  والسياار قبل فوا  األوان .

  َعوي ليِايله  بالسااق الواقعي الذي يرونِ فيغفلونِ . م 

فيي البعيو   للاهللا  يالق  ررابية لي  ييروا أن هللا اليذي  ليق الجيساوا  واألرض قياير الي  أن َ ليق  ي له    فمَية أو
) الي  أن َعْيده  أْيياء . )وبعيل لهي  أبيً ت ر ي ىكا هيذا الكيون الهائيل قياير الي  أن َ ليق  ي له  , فهيو قياير

 فيمب  الميالسون ىت كفورا(فكيان بي ااه  ايايت بعيد  اايق اليدتت  و اايق)  وايده فيِ(أنمره  ىليِ , وأبله  ىلي 

  ووضوإ اعَا  . , السياهدا 

  كِر هللا في  قابل ب ل اإلنجان 100ال ا    الدر 

ا  الستعاتية ,  ي  بْيو  ال  ون ال  الرسو         لع السقتْر وبايا  الا ْيل  , ال  يرف أن أولئع الذي  َقتْر
سة واألاااح , والْاابيع الستفِرة . . ب ًء أشحاء ْت  لو أن هللا قد وكل  ىلْه    ائاها أل جيكوا وب ليوا  وفيا  ْر

سة هللا ت   وت  ايض   افد    نفايها , وْر

سة ربي ىكا أل جكت   يية اإلنفاس وكان اإلنجان)   .(قتورا قل لو أنت   سلكون   ائ  ْر

سية هللا وسيع  كيل شييء , وت َ يي  نفايهيا وت نقصيها . يوه نفوسيه  لييحيحة  ولكي  صورة بالغة لليح , فمن ْر
سة و ب ل بها لو أنه  كانوا ه    نتها أ    ساع هذه الْر

  ىسرائْل  سا برى بْ  فراون و وس  واإلفجاي ال اني لباي 104 - 101التاسع  الدر 

قيد أو يي  جيع نَيا    وسي    ايي  ء اإلَسيان فيي القليوح الِاْيدة . وهيا هيو كاأَة ْا  فمن ك رة ال وارس ت وال 
  بْاا  م  كذح بها فراون و لنه , فحل به  الهًك بسيعا .

ىنييي ألظاييع َييا  وسيي  :فراييون  ولقييد ن ْاييا  وسيي   جييع نَييا  بْاييا  , فاسييم  باييي ىسييرائْل ىك بيياءه  , فقييا  لييِ)
بصائر , وإنيي ألظايع َيا فرايون   بيورا . فيمراي  واألرض ت رح الجساوا  جحورا . قا  لقد الس   ا أن   هنتء ى

 عيِ بسيعييا . وقلايا  ي  بعييده لبايي ىسرائْل اسيكاوا األرض فييمكا بياء واييد  و ي  أن َجيتف ه   ي  األرض فمررقايياه
  لفيفا(. . بك  اع رة بئاا

فيي أولهيا وطيرف  األقصي  كر السجيِدالس ل    قصة  وس  وباي ىسرائْل يذكر لتااسقِ  ع سياس الجورة وك وهذا
بفرايون وقو يِ لسااسيبة  ييهد البيا ية  والسِييء    قصة باي ىسرائْل و وسي  . وكيذلع َعقي) الييِ بيذكر اع يرة

  الذي صوره هذا السيهد . بالبعو القر ) في سياس الجورة و صْر السكذبْ 
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 يي  الجيياْ  ونقيي   وقو ييِ ذ هللا بييِ فراييون التجييع السيييار ىلْهييا هاييا هييي الْييد البيميياء والعصييا و ييا أ يي واعَييا 
ىسرائْل ىك بياءه (فه  شيهداء الي   يا كيان بيْ   باي ال سرا  والاوفان والِراي والقسل والمفايع والدِ . . )فاسم 

   وس  وفراون 

ْييد هللا والييداوة)  ييرك المليي  والاايييان  ىليي  فقييا  لييِ فراييون ىني ألظاييع َييا  وسيي   جييحورا(. . فكلسيية الحييق و ْو
فسا َجيتايع الاغياة  ي  أ  يا  فرايون أن  ! َقو  يذاء ت  صدر في ارف الااةية ىت     جحور ت يدري  اواإل

  لْتحد  ااها وهو َسلع قواه العقلية أ رأسِ يتصوروا هذه السعاني   وت أن يرفع أْد

 للاغاة  وأ ذه  وس  فهو قوي بالحق الذي أرسل بِ  يرقا  اْرا    اسئ  ىل  نصرة هللا لِ فم ا

 
ُِ  َفيَمَرايَ  َعي يَ  اأَلْرِض َفَمْرَرْقَاياُه َوَ ي   َّ  َفيِمَكا َوُقْلَايا ِ ي  َبْعيِدِه ِلَبِايي ِىْسيَراِئَْل اْسيُكُاوْا اأَلْرَض  (103) َبِسيعيا   َأن ََْجيَتِف َُّه   ِِّ

يرا  َوِبياْلحَ  َأنَ ْلَاياهُ  ( َوِبياْلَحقِِّ 104َبياء َوْايُد اعِ يَرِة ِبْئَايا ِبُكيْ  َلِفيفيا  ) َوُقْرننيا   (105) َوَنيِذيرا   قِِّ َنيَ َ  َوَ يا َأْرَسيْلَااَك ِىتَّ ُ َبيِّ
ْلَااهُ  َفَرْقَااُه ِلَتْقَرَأُه َاَل  الاَّاِ  َاَل  ُ ْكو   ً  ) َوَن َّ   (106َ اِ  

 يد را ,    بورا(هالكيا فرايون  قا  لقد الس   ا أن   هنتء ىت رح الجيساوا  واألرض . بصيائر . وإنيي ألظايع َيا)
ال يوارس . وإنهيا لواضيحة  كييوفة  اْيرة للبصيائر ,  هيذه بي اء  كيذيبع بلَيا  هللا وأني   علي  أن ت أْيد رْيره َسليع

  و ِلوها . الحقائق ْت  لكمنها البصائر  كي 

فيييمراي أن َجيييتف ه   ييي  ) يلِيييم الااةيييية ىلييي  قو يييِ السايَييية , و عيييِ  أن يييي  له   ييي  األرض و بْيييده  , واادئيييذ
  فكذلع َفكر الاغاة في الري ال  كلسة الحق .األرض(

الصيابر    )فمررقاياه  السجتميعفْ   حيق الي  الااةيية كلسية هللا , و ِيري سياتِ بيمهًك الميالسْ  و ور يو واادئذ
  فمكا باء واد اع رة بئاا بك  لفيفا(. . . األرض و    عِ بسيعا . وقلاا    بعده لباي ىسرائْل اسكاوا

 وكييولْ  فْهييا ىليي   , ة التكييذي) باعَييا  . وهكييذا أور  هللا األرض للييذي  كييانوا َجتمييعفون نانيي  ااقبيي وهكييذا
هايا فهيو َكلهي  هي  وأايداءه  ىلي  بي اء  أ يا -وقيد ارفايا كييب كيان  صيْره  فيي أو  الجيورة  -أاساله  وسيلوكه  

  .(لفيفا اع رة , )فمكا باء واد اع رة بئاا بك 

  ن كًِ هللا و فاال الصالحْ  بِالقرن 109 - 105العاشر  الدر 

هيذا القيرنن فقيد بياء  فم يا   ل    ال وارس , وكيب استقبلها السكذبون , وكييب بير  سياة هللا  يع السكيذبْ  . كلع
  الاو ل  ال    بالحق ليكون نَة يائسة , ون    فرقا ليقرأ ال   هل في
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الي  الايا  الي   كيو ون لاياه  لتقيرأه  را , وقرننيا فرقاياهوبيالحق أن لاياه وبيالحق ني   , و يا أرسيلااك ىت  بييرا ونيذي)
   ا  ً(. .

و غاربهيا , و علي  بيِ  األرض بياء هيذا القيرنن لْربيي أ ية , و بيي  لهيا نما يا , فتحسليِ هيذه األ ية ىلي   ييارس  لقيد
  الواقعيية لتليع بياء هيذا القيرنن  فرقيا وفيق الحابيا فقيد البير ة هذا الاماِ وفق الساهب الكا ل الستكا ل . و   مي 

 فترة التربية األول  . والتربية  ت  في ال    الاو ل , وبالتِربة العسلية في صاْب  األ ة , ووفق السًبجا  التي

لية اإلايداي , ت فقهيا الي    وت فكيرة  ِر دَية  نمر يا الاو يل . بياء ليكيون  اهِيا اسلييا يتحقيق بي ءا بي ءا فيي  ْر
  ي أ عرض للقراءة واتستستاع الذها

  ْكسة ن ولِ  تفرقا , ت كتابا كا ً  اذ اللحمة األول  . و لع

نلسيا بياءه   ايِ أ ير  الحيياة  لقاه الِْل األو     السجلسْ  ال  هيذا السعاي  .  لقيوه  وبْهيا َابيق فيي واقيع ولقد
ون الييعر واأليح   اقليية أو نفجيية كسيا كيانوا َم يذ  تعية أو نهي  , وكلسيا  لقيوا  ايِ أيبيا أو فر مية . ولي  َم يذوه

 القصي  واألسياطْر فتكيفيوا بيِ فيي ْييا ه  الْو يية .  كيفيوا بيِ فيي  ييااره  َم يذون  وت  جلية و لهيية كسيا كيانوا

يوا , وضيسائره   يا ايداه  سيا  نيل وفيي سيلوكه  ونيياطه  . وفيي بْيو ه  و عاشيه  . فكيان  ياهب ْييا ه  اليذي طْر
  َم ْه  هذا القرنن .ورموه , و سا ارفوه , و سا  ارسوه قبل أن 

 عيانْه  والعسيل  َعيرف كان الربل  اا ىكا  عل  اير نَا  لي  َِياوزه  ْتي  -رضي هللا ااِ  -اب   جعوي  قا 
  به  .

و  بتيِ  )وبيالحق ني  (. .  األرض أن   هللا هذا القيرنن قائسيا الي  الحيق  )وبيالحق أن لاياه(فا   ليقير الحيق فيي ولقد
الحيق األصيْل ال ابي  فيي نيا و  الوبيوي ,  . . اهتسا يِ . و ي  الحيق قوا يِ , وبيالحقفيالحق  اي يِ والحيق رايتيِ 

بِ ,  تلبجا بهسا , والقرنن  ر بط باا و  الوبيوي كليِ , َييْر ىلييِ و يد   قائسْ  والذي  لق هللا الجساوا  واألرض
اليذي بياء  الحيق ايذر بهيذاطرف  ايِ . فيالحق سيداه ولحستيِ , والحيق  اي يِ ورايتيِ . والرسيو   بيير و  وهو اليِ
  بِ .

 
 

ِِ َأْو َت ُ ْنِ ُايوْا ِىنَّ الَّيِذيَ  ُأو ُيوْا اْلِعْليَ  ِ ي  ُقيلْ  ِِ  نِ ُايوْا ِبي دا  ) َقْبِلي َِّ وَن ِلأَلْكَقياِن ُسي ِْْهْ  ََِ يرُّ  َوَ ُقوُليونَ  (107ِىَكا ُيْتَلي  َاَلي

ونَ  (108ُسيْبَحاَن َربَِِّايا ِىن َكياَن َوْايُد َربَِِّايا َلَسْفُعيوت  ) َأِو  ّللاَِّ  ( ُقيِل اْيُايواْ 109ِلأَلْكَقياِن َيْبُكيوَن َوَ ِ  يُدُهْ  ُ ُييواا  ) َوَ ِ يرُّ
ُِ اأَلْسيَساء يا  َيْدُاوْا َفَلي َسييَ  َأَِّيا   َّ ْْ ًَِ َع َوَت ُ َ اِفيْ  ِبَهيا َواْبتَيِ  َبيْْ َ  اْلُحْجيَا  اْيُاوْا الرَّ َهيْر ِبَصي ِْ ً  ) َكِليعَ  َوَت َ  ( 110َسيِبْ

ِ الَِّذي َلْ  َيتَِّ ْذ َوَلدا   ُِ َوِلي   ِِّ َ  َوَل  َوُقِل اْلَحْسُد ِنِّ ُِ َشِر ع  ِفي اْلُسْلِع َوَلْ  ََُك  لَّ   (111َوَكبِّْرُه َ ْكِبْرا  ) الذُّ َّ  ََُك  لَّ
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ايوا بيالقرنن وإن شياءوا ن  ىن َم ر الرسو        أن َِبِ القوِ بهذا الحيق , و يدع لهي  أن َ تياروا طير قه  . وهاا
أ اِ أنمياره  نسوكبيا  ي   لقيي اليذي  أو يوا العلي   ي   و مع شاءوا ل  ين اوا . والْه   بعة  ا َ تارون ألنفجه  .

 وت لهيذا القيرنن , لعيل لهي  فييِ قيدوة وأسيوة وهي  األ ْيون اليذي  لي  ين يوا السيا السين اْ  قبليِ  ي  الْهيوي والاصيارى 

  نتابا 

سيِدا , و قولون سيبحان  لألكقيان  اوا . ىن الذي  أو وا العل     قبليِ ىكا يتلي  اليْه  َ يرون قل ن اوا بِ أو ت  ن )
   يواا(. . و   ده  رباا ىن كان واد رباا لسفعوت   و  رون لألكقان يبكون 

 في ييعون , و )َ يرون  , القيرنن  يهد  وإ يلسس الوبدان .  يهد الذي  أو وا العلي   ي  قبليِ , وهي  َجيسعون  وهو
َ رون لألكقان سِدا(م   ااق ألجاته  بسا  يالب ) ولك  لألكقان سِدا(ىنه  ت يتسالكون أنفجه  , فه  ت َجِدون 

واده  )سبحان رباا ىن كان واد ربايا لسفعيوت(. و غليبه  التيممر فيً  كفيي  وصدس  يااره     ىْجا  بعمسة هللا
ت  صيوره  اليذي ع  االيق  عبيرة اي  كليع التيممر الغيا ر صو ر  ا َِيت في صدوره   اِ , فمكا اليد و  في األلفا 

      يوع . بِ األلفا   )و  رون لألكقان يبكون(. . )و   ده   يواا(فوس  ا استقبلوه

فيميِ   العارفية  تسيتببا   ييهد  صيور لحالية شيعور ة ريا رة , يرسي   يممْر هيذا القيرنن فيي القليوح الستفتحية ىنيِ
هيو  يا أن ليِ هللا  ي  الكتياح قبيل القيرنن , فيالعل   السقصيوي    ي  العلي  قبليِ . والعلي بابيعتِ وقيستِ بجب)  ا أو ْي

  . هللا الحق هو  ا باء    ااد

   وبيِ للعباية والدااء والذكر 111 - 110الحدي اير  الدر 

ي للذي  أ وا العل     قبل َعرضِ الجياس بعيد   ْْير القيوِ فيي أن هذا لقيرنن أوت ين ايوا بهيذا ا ين ايوا السيهد السْو
وقد كانوا بجب) أوهيا ه  الِاهليية ياكيرون  جيسية  -األسساء     , م  َعق) اليِ بتركه  يداون ّللاِّ بسا بسا شاءوا

س  ,   فكلها اسسااه فسا شاءوا  اها فلْداوه بها  -هذا اتس     أسساء ّللاِّ  و جتبعدون  ّللاِّ بالْر

س  . أَِّا :قل    ا  داوا فلِ األسساء الحجا  .اياو ّللاِّ أو اياوا الْر

  هي ىت س افا  الِاهلية وأوهاِ الوماية التي ت   ب  للسااقية والتعلْل . وإن

صيً ِ  ي  اسيته اء  بيِ ين ر الرسو        أن يتوسيط فيي صيً ِ بيْ  الِهير وال فيو  لسيا كيانوا َقيابلون  نذلع
  وال فاء ألْق بالوقوف في ْمرة هللا  الِهر سط بْ وايذاء , أو    نفور وابتعاي ولعل األ ر كذلع ألن التو 

  وت  ِهر بصً ع وت   اف  بها وابت  بْ  كلع سبًْ(. .)

دانْتيِ بيً وليد وت شير ع , و ا  هيِ اي  و  ت  ىلي  اليولي والاصيْر .  الحابية الجورة كسا بيدأ  بحسيد هللا و قر ير ْو
  اليِ , والذي بدأ  م   تس  بِ  يار  ة الذيوهو العلي الكبْر . فْل   هذا ال تاِ  حور الجور 
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  الذ  . وكبره  كبْرا(. .    وقل الحسد هلل الذي ل  يت ذ ولدا , ول  َك  لِ شر ع في السلع . ول  َك  لِ ولي)

  الكه 

دة قائقها اإلاتقايَة 27 - 1األول   الْو   السوضوع قصة أصحاح الكه  ْو
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