
 األحقاف سورة
 
ِكزِِم   (1) حم ََ ِ اْلَعِزيزِز اْل ََْقَنزا2َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن َّللاه ََ اََا ِ  ( َمزا  ََ ز َ   السه َسز زلس مًّ ٍَ ََ ََ ِو ََ زا َّل ه ِازاْل ََ ُُ َن ْْ َمزا ََ اأْلَْرَض ََ ََ 

الهِذينَ  َا ُمْعِرُضوَن   ََ ا َُنِذُر َه َا َع   (3َكَفُر

َل : الوحدة َاإلحتجاجالَو  14 - 1األ َنقاش الَشركْن    لَرسالة ضوع َّلثبا  الوحي 

  األحقاف

َربوبْته هذه َمزا  الَطَقزة السورة الَكِة تعالج قضِة العقْدة . . قضِة اإليَان َوحدانِة هللا  َمزن  ِزه  زوو  لُزذا الٍو
ََن مََدا ] ص [ َالرسالة  َاإليَان االوحي  َحزي َّللِزه ازالقردن م زدق رسول  ِه .  ا لَزا َزْن يديزه سزبقته الرسزل أ َ

َاإليَزان َمزن  االبعز  من الكتزاب .  َكسز   ٍَززاه عَز  مزا كزان ازي الَِزاة الزدنِا مزن عَزل  َراهه مزن حسزاب  َمزا 
  . َإساهة َّلحسان

َمن ثم عالجُا القردن اي هذه َل  التي يقِم عَُْا اإلسالم َناهه كَه .  سزوره الَكِزة عالٍزا َساسزِا  كل األسس األ
ِزه ي سزوره الَدنِزة كََزا هزمأ َظل يتكزيه عَُْزا كزذل  از َلزة  َتٍو َالد ََ تشزري  لََِزاة اعزد مِزام الجَاعزة الَسزََة 
َاإليَزان هذا اإلسالمِة . ذل  َن طبِعة َبعمزة مََزد ] ص [   الدين تجعل قضِة اإليَزان َوحدانِزة هللا سزبَانه أ 

َنظَه َشرائعه ك ااآلَرة َر عَِه دوااه  َثز  ارتبزا     َتزرتب  َُزا أَما اُْا من ٍزاه . . هي الََور الذي تد ازه َ
  اتبق  حِة حارة تنبع  من تأثْر وائم َذل  اإليَان .

َتعرضززُا َتسزَ  َتزر    َتوقز  اُْزا عَز  كزل  مجزا   شززت  أ  ازي السززورة َُزذه القضزِة َّللز  القَزوب كزل سززبْل   
َتارياِززة . كَززا َنُززا تجعَُززا قضززِة َنفسززِة  ززوو م ززَوبة اَززتثرا  كونِززة  َحززدهم   قضززِة  -كَززه  الٍو  -البشززر 

َتقزِم مزن الفطزرة ال زاوقة  لَوقز  اتزذكر طرازا مزن ق زة الجزن مز  هزذا القزردن كزذكرها اعز  َنزي َّلسزرائْل منزه . 
  شاهدا . سواه اسواه . َّلسرائْل شاهدا كَا تقِم من اع  َني

َازي مشزاهد القِامزة ازي اآلَزرة ثزم َاألرض أ  َا   م ازي كَزا تطزوف َُز . هزي تطزوف َتَز  القَزوب ازي دازاا السزَا
َا  َتجعل من السَا َاي م ارع القرى حول مكة .  كتاازا ينطز  ازالَ  كَزا ينطز  هزذا  َاألرض م رع قوم هوو 

  القردن االَ  عَ  السواه .

َاحد ذَ َربعة مقاط  . َيَضي   سِاا السورة اي َربعة َشوا  مترااطة أ كأنُا شو  

َتبدَ السورة معزه االَراْن:حزا . مزِم .  يبدَ تََُْزا اإلشزارة الز  كتزاب  . قبَُزا كَزا َزدَ  السزور السز الشو  األَل 
َالوحي اه من عند هللا: تنزيزل الكتزاب مزن َعقبُزا مباشزرة اإلشزارة الز  كتزاب الكزون أ  هللا القردن  العزيزز الَكزِم(. . 
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ٍََزل َعَز  َمِامه عَ  الَز  أ َمزا َْنَُزا َّل  ازالَ   َاألرض  َا   َالتزدَْر:  مزا ََقنزا السزَا  . .( مسزَ التقزدير 

َالتقدير: َكتاب الكون الَنظور عَ  الَ   َا معرضون(.) اْتواا  كتاب القردن الَتَو  َا عَا َنذر   َالذين كفر

القزوم مزن الشزرل الزذي  عَِزه هذا ا اتتاح القوي الجام  يأَذ ازي عزرض قضزِة العقْزدة مبتزدئا ا نكزار مزا كزان َبعد
َ  يستند ال   َاق  الكون أ  َ  مزأثور مزن العَم: قزل:ََريتم مزا تزدعون مزن  , القزول ح  من  يقوم عَ  َساس من 

َني ماذا ََقزوا مزن َا  ? ائتزوني اكتزاب مزن قبزل هزذا ََ َثزارة مزن  ? األرض وَن هللا ? َر َم لُزم شزرل ازي السزَا
َ  يستجْ  . ثم هو . .(صاوقْن عَم َّلن كنتم  يااصزَه َيندو اضالل من يدعو من وَن هللا من   يسَ  لعاَده 

َيبَر من عباوته اي الْوم الع ْ  !ي   وم القِامة 

َقزولُم لزه:  هزذا سزَر مبزْن(. .  ازه اعد هذا سوه استقبالُم لََز  الزذي ٍزاههم َيعرض مََزد رسزول هللا ] ص [ 
َيَقزن رسزول هللا ] ص [ َن يزرو عَزُْم الزرو الالئز  ازالنبوة أ لْزعَون  َترقُْم اي ا وعاه حت   النزاا  َنزه ااتزراه . 

َاآلَزرة:  قزل:َّلنمن ما َتفزوي  األمزر كَزه َّللِزه ازي الزدنِا  َتقواه أ  ازال تََكزون لزي مزن هللا شزْ ا .  ااتريتزه ااة هللا 
َمزا  , َبْنكم هو َعَم اَا تفِضون  ِه . كف  اه شُْدا َْني َهزو الففزور الزرحِم . قل:مزا كنز  َزدعا مزن الرسزل أ 

 َ َيَزاٍجُم اَوقز  اعز  مزن َّلن َتبز  َّل  مزا يزوح  َّللزي أ , اكم َوري ما يفعل َي   َمزا َنزا َّل  نزذير مبزْن(. . 

ازممن ) :- السزالم عَِزه -لََ  من َني اسرائْل حْنَزا َرى ازي القزردن م زداا مزا يعزرف مزن كتزاب موسز   اهتدى
َهززل َينززدو اظََُززم ااإلصززرار عَزز  التكززذي  اعززد شززُاوة  العززاراْن:  َّلن هللا   يُززدي القززوم  الكتززاب َاسززتكبرتم(. . 

  . .الظالَْن(

َهزم يقولزون عزن َيسزتطرو َمعزاذيرهم الواعِزة عزن هزذا اإلصزرار أ  لزو كزان َْزرا مزا  :الَزتمنْن ازي عزرض تعالتُزم 
َإذ لم َيكش  عن عَة هذا الَوق  الَنكر:  َا سبقونا َّللِه . .    اه اسِقولون:هذا َّلا  قديم ! . يُتد

َإلزز   َيشززْر َإلزز  ت ززدي  هززذا القززردن لززه أ  َمَُتززه:َّللزز  كتززاب موسزز  مززن قبَززه أ  لْنززذر الززذين ظََززوا ) َظِفتززه 
  َبشرى لَََسنْن(. .

َاسزتقام عَز  الطريز : َّلن الزذين َياتم ربنزا هللا ثزم اسزتقاموا :قزالوا هذا الشو  َتف ْل هزذه البشزرى لَزن صزدا ازات 
َل   َصَاب الجنة َ  هم يَزنون . َ   اُْا ٍزاه اَا كانوا يعََون(. . َالدين اال َوف عَُْم 

َالَنَرازة أ ازي مواٍُزةالشزو  َيعزرض َيبزدَ معَُزا  قضزِة   المزاني نَزوذٍْن لَفطزرة البشرية:الَسزتقَِة  العقْزدة . 
َيتزاا  َالزديُم .  َهَزا ازي َحضزان  َلز  أ  َا َتِزار . اأمزا األَل  ت زراَُا مزن النشزأة األ َالتبعزة  عنزد ََزوا الرشزد 

َل ز  الزذين نتقبزلراغز  ازي الوازاه َواٍز  الشزكر أ ت , َوالديزه اشاعر َنعَزة هللا ازار  ائز  ضزارع مستسزَم منْ : َ

َعزد ال زدا الزذي كزانوا عنُم َز عن سْ اتُم اي َصَاب الجنة أ  َنتجا ََمزا اآلَزر  . .(يوعزدَن  َحسن ما عََوا 
َهَزا َهززو ٍاحزد منكززر ل َزرة أ  َل ز  الززذين حز  عَززُْم  اززه اعزاا لوالديزه كَززا هزو عززاا لربزه أ  ضززِقان متابان: َ

  َّلنُم كانوا َاسرين(. . , َاإلنس ن قبَُم من الجنالقول اي َمم قد ََ  م
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َيزوم َياتم َا عَز   يعزرض هذا الشو  اَشُد سري  من مشاهد القِامزة يعزرض  ِزه م زْر هزذا الفري :  الزذين كفزر
َاسززتَتعتم َُززا أ ن اززي  اززالْوم النززار . َذهبززتم طْبززاتكم اززي حِززاتكم الززدنِا  ن عززذاب الُززون اَززا كنززتم تسززتكبَر تجززَز

َبَا كنتماألرض افْر    . .(تفسقون  الَ  أ 

َيعزرض مزن الق زة َالشو  ز  َُزم َّللز  م زرع عزاو أ عنزدما كزذَوا االنزذير .  الزري  العقزِم أ التزي  حَقزة المالز  يٍر
َالَِزاة   از ذا َُزا تََززل َّللزُْم الُزالل َه  , َالززدمار توقعزوا اُْزا الزري  َالعزذاب الزذي اسزتعجَوا ازه َطَبوه: اََززا َر

َويززتُم هززذا عززارض مَطرنزا أ َززل هززو مززا اسززتعجَتم اززه أ ريز  اُْززا عززذاب َلززِم أ تززدمر كززل :قززالوا عارضزا مسززتقبل َ
َيََزس اأمر شيه َُزذا الَ زرع أ  قَزوبُم ربُا أ اأصبَوا   يرى َّل  مساكنُم أ كزذل  نجززي القزوم الَجزرمْن(. . 

َلقد َة:  ََكمر ثر ََا زارا  َِا َّلن مكناكم  مكناهم َهو يذكرهم اأن عاوا كانوا َشد منُم قوة  ٍَعَنا لُم سزَعا   ِه أ 
َغنز  عزنُم سزَعُم َحزاا َُزم مزا  َ  ََا زدة أ اَزا  َ  َا زدتُم مزن شزيه . َّلذ كزانوا يجَزدَن اميزا  هللا أ  َا زارهم 

َعجززز دلُزتُم اززه كزانوا َيززذكرهم اززي نُايززة الشزو  م ززارع مززا حزولُم مززن القززرى أ  ن(. .  عززن  الَززدعاة يسزتُزَو
َااترائُ عون . .ن رتُم أ َظُور َّلاكُم  َيٍر ن    م . لعَُم يتأثَر

اَزم يََكزوا َنفسزُم مزن  , الشزو  الرااز  ق زة نفزر مزن الجزن مز  هزذا القزردن أ حزْن صزراُم هللا  سزتَاعه َيتنزاَل
َالشُاوة له اأنه الَ :  م دقا لَا َْن َا ستجااة أ  َإلز  طريز  مسزتقِم(. . يديه التأثر  َايُزدي َّللز  الَز    َعزاو

َنُ َيَزذر ن قزومُم  َدمنزوا ازه أ يففزر لكزم مزن ذنزوبكم أ َيزدعونُم مينزذَر  َّللز  اإليَزان: يزا قومنزا ٍَْبزوا واعزي هللا 

َنزه َيجركم َلِس له من و َمن   يج  واعي هللا اَِس اَعجز اي األرض أ  َلِزاه من عذاب َلِم .  َل ز  ازي  , َ َ
  ضالل مبْن (. .

َا  عَز  النزاط  اقزدرة هللامقالة النفر من الجن اإلشزارة َّللز  كتزاب الكزون الَفتزوح  َتتضَن َاإلعزاوة: ََ لزم يزر البزده 
َلزم يعزي ااَقُززن َاألرض  َا   عَز  َن يَْزي الَززوت  ? ََز  َّلنزه عَزز  كزل شززيه  اقزاور َن هللا الزذي ََز  السززَا

  قدير(. .

ن اَزا كزانوا َهنا َا يوم يعرضزون عَز  النزار أ  ِقزَر ن  يََس قَوبُم اَشُد الذين كفر َلكزن حْز    مجزال  , ينكزَر
  قرار ََ يقْن !إل

َعزدم ا سزتعجال لُزم االعزذاب أ ا نَزا َتاتم ِه الرسول ] ص [ َّلل  ال بر  يََُونزه أ  ْرٍَزل ق ز هزو السورة َتٍو
َلوا العزم من َالُالل: ااصبر كَا صبر َ ن مزا يوعزدَن  الرسل ثم يأتُْم العذاب  َ  تستعجل لُم أ كأنُم يزوم يزَر

  ُل يَُ  َّل  القوم الفاسقون ?(. .ا . َالا لم يَبموا َّل  ساعة من نُار .

  نأَذ ا  تف ْل هذه األشوا  . . َاآلن
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َمزا) َاألرض  َا   ٍََزل مسززَ  أ  َْنَُزا حزم . تنزيزل الكتززاب مزن هللا العزيززز الَكزِم . مززا ََقنزا السززَا َّل  اززالَ  
َا م َا عَا َنذر   عرضون(. .َالذين كفر

َهو يََزس العالقزة َزْن األحزرف العربِزة هذا َالكتزاب  التزي هو اإليقاع األَل اي مطَ  السورة    َلُا كالمُزم أ  يتزدا
َشزُاوة هزذه الظزاهرة اأنزه تنزيزل مزن هللا العزيزز  , البشزر الَ وا من ٍنس هذه األحرف عَ  غْر ممال مزن كزالم

َكتزاب هللا الَنظزور الَ زنوع َْزده . كتزاب كتزاب هللا ا َزْن الَكزِم . كَزا يََزس العالقزة لَتَزو الَنززل مزن عنزده أ 
َتقروه القَوب . الكون  هذا   الذي تراه العْون أ 

َعَز  التزدَْر . اتنزيزل الكتزاب  مزن هللا العزيزز َكزال َموضز  (الَكزِم الكتزاَْن قزائم عَز  الَز   هزو مظُزر لَقزدرة 
َمززا َْنَُزززا متَزززبس َاألرض  َا   َََززز  السزززَا َمزززا َْنَُزززا َّل  ) :ازززالَ  لََكَززة .  َاألرض  َا   مزززا ََقنزززا السززَا

َبالتقدير الدقْ : َيتم  ِه ما قدره له من غاية .) االَ (. .    ٍََل مسَ (تتَق   ِه حكَة هللا من ََقه أ 

َيشزُد َكال َاألنظار أ ينط  اقزدرة هللا أ  ض عَ  األسَاع  َتقزديره  , اَكَتزه الكتاَْن مفتوح أ معَر َيشزي َتزدَْره 
َمززا  ِززهأ َ  َا  مززن يززدل كتززاب الكززون عَزز  صززدا الكتززاب الَتَززو أ  َا عَززا َنززذر َالززذين كفززر َتبشززْر . .   َّلنززذار 

َهذا هو العج  الَستنكر َالكتاب الَنظور ! اي معرضون(. .    ظل تَ  اإلشارة َّلل  الكتاب الَنزل 

ََنزه رب كزل شزيه أ اَززا َنزه َالكتزاب َاحزد   يتعززدو أ  َمزدَر كززل  َزال  الَنززل الَتَزو يقزرر َن هللا  كزل شزيه أ 
َكتزاب الكزون الَزي ينطز  َُزذه الَقِقزة َمقزدر كزل شزيه .  َتناسزقه كَُزا تشزُد  ; ذاتُزا شزيه أ  َتنسزِقه  انظامزه 

َاحزد ازي كزل مزا  ي زن  َوحدانِزة ال زان  الَقزدر الَزدَر أ الزذي َيبزدع عَز  معرازة أ َطزاا  ال زنعة  عَز  عَزم أ 
َمزا يبزدع . ازأن  َهزذا هزو الكزون النزاس دلُزة مز يتازذ ي زن   َمزاذا ََزدعوا ?  َمزاذا صزن  هزت ه اآللُزة  َنزه ?   ن و

َه ? قائَا ََي قسم من َقسامه َنشأ َالقَوب   اَاذا لُم  ِه ?  ضا عَ  األنظار    معَر

َنزي مزاذا ََقزوا مزن األرض ? َم لُزم شزرل ازي) َا  قل:ََريتم ما تدعون مزن وَن هللا ? َر ائتزوني اكتزاب  ? السزَا
  َثارة من عَم أ َّلن كنتم صاوقْن(. .من قبل هذا أ ََ 

  الكتاب . تَقْن من هللا سبَانه لرسوله ] ص [ لْواٍه القوم اشُاوة كتاب الكون الَفتوح َهذا

 
 
ََُقوا ِمزنَ  ُقلْ  ََ َِني َماَذا  ِ ََُر اََاِ  ِائْ  اأْلَْرضِ  َََرََْيُتم مها َتْدُعوَن ِمن ُوَِن َّللاه ََ ز زْم ِشزْرلف ِازي السه ُُ زن َقْبزلِ ََْم َل  تُزوِني ِاِكتَزابس مِو

ْن ِعَْمس َّلن ُكنُتْم َصاِوِقَْن   َهَذا َْ َََثاَرةس مِو َمْن َََضلًّ 4ََ َهن ( ََ ِ َمن  ه َيْسَتِجُْ  َلُه َّلَل  َيومِ  ِم  اْلِقَِاَمزةِ  َيْدُعو ِمن ُوَِن َّللاه

ْم َغاِاَُوَن   ُِ ِإَذا ُحِشَر النهاُس 5ََُهْم َعن ُوَعاِئ ْم َكاِاِريَن   واَكانُ  ( ََ ُِ َكاُنوا ِاِاَباَوِت ْم ََْعَداه ََ ُُ   (6َل

َالَفالطزة  الزذي َمَزا   -  يقبزل الجزدل  َبزْن الفطزرة مزن  , اَنطقُزا َالزذي يااطز  الفطزرة -َّل  مزراه  اَزا َْنزه 
َمفالطتُا .   صَة ذاتِة َفِة أ ي ع  التفَ  عَُْا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َني ماذا ََقوا من األرض ?(. .)   َر

قزد ََقز   -َم غْرهزا  مالئكزة سواه كان  حجرا َم شجرا َم ٍنا َم -سان َن يزعم َن تَ  الَعبووا  يََ  َّلن َلن
ٍَزه َي اوعزاه مزن  . من األرض شْ ا أ ََ ََق  اي األرض شْ ا . َّلن منط  الفطرة منطز  الواقز  . ي زِ  ازي 

  هذا القبْل .

َا  ?(. .)   َم لُم شرل اي السَا

َا  ََ اززييََزز  َّلنسززان كززذل  َن يزززع َلززن َنظززرة َّللزز   . مَكْتُززا م َن لتَزز  الَعبززووا  شززركة اززي ََزز  السززَا
َالشزعور َا  توقز  ازي القَز  اإلحسزاس اعظَزة الازال  أ  َالترهزا  . .  ; َوحدانْتزه السَا َتزنف  عنزه ا نَراازا  

ُُم َّللز  كتززاب الكزو  النظززر وهللا منززل هزذا القززردن يعَزم َثززر َمززن ثزم يززٍو َه اززي الكزون عَزز  قَزوب االبشزر  ن لْتززدَر
َه   َّلل  َّليقاعاته الَباشرة اي القَوب . َيستَعوا َيستشُد

َّللز  َن تززعم  ا نَزراف يأَذ الطري  عَ  ما قد يطَر عَ  اع  النفوس من انَراف اعْد . اقد ي ل َُا هذا ثم
َ  ولْزل . يأَزذ عَُْزا الطريز  أ َيعََُزا ازي  ِطالبُزا هزذا الززعم ََ ذال َزال حجزة  َالزدلْل    الوقز  ذاتزه  االَجزة 

َيأَذها َالتقدير: االَنُج طريقة ا ستد ل ال َِ     َالَكم    السَِم اي النظر 

  ائتوني اكتاب من قبل هذا أ ََ َثارة من عَم أ َّلن كنتم صاوقْن(. .)

َكزل الكتز  الَنزلزة ا ما َإما اقِة من عَزم مسزتِقن ثاَز  .  القزردن تشزُد َوحدانِزة  قبزل كتاب من عند هللا صاوا . 
َلززِس اُْزا مزن كتزاب يقزرا اآللُزة الَتعززدوة أ ََ يقزول ازأن لُزا اززي األرض  َراازة لازال  الَبزدع الَزدَر الَقزدر   

َلِس َا  شركا !    من عَم ثاَ  يتيد ممل ذل  الزعم الَتُاا  . هنال  ََقا ََ اي السَا

َيأَزذ عَزُْم َهكزذا َهزي شزُاوة حاسزَة ٍازمزة .  ا وعزاه َزال َْنزة .  طريز  يزواٍُُم القزردن اشزُاوة هزذا الكزون . 
َاحدة قََْة الكََا  أ   الَدى أ قوية اإليقاع أ حاسَة الدلْل . َاسعة َيعََُم منُج البَ  ال َِ  . اي دية 

َهزي   تسزتجْ   , اتااذهزا يأَذ َُم َّلل  نظرة موضزوعِة ازي حقِقزة هزذه اآللُزة الَزدعاة أ منزدوا اضزاللُم ازي ثم
َ  تشعر َدعائُم اي الد   َتنكر وعواهم اي عباوتُا: , القِامة نِا   ثم هي تااصَُم يوملُم أ 

َهزم عزن وعزائُم) َإذا حشزر  ? غزااَون  َمن َضزل مَزن يزدعو مزن وَن هللا مزن   يسزتجْ  لزه َّللز  يزوم القِامزة أ 
َكانوا ااباوتُم كاارين(. .   الناس كانوا لُم َعداه 

َإمززا  َقززد يتاززذ األشززجار أ  َبعضززُم ااعتبارهززا تَاثْززل لََالئكززة .كززان اعضززُم يتاززذ األصززنام دلُززة . َّلمززا لززذاتُا 
َكَُززا   تسززتجْ  َصززال . ََ   تسززتجْ  لززه اسززتجااة  لززداعُْا َبعضززُم يتاززذ الَالئكززة مباشززرة ََ الشززِطان . . 

َاألشزززجار   تسزززتجْ  . َالشزززِاطْن   تسزززتجْ  َّل   َالَالئكزززة نااعزززة . ااألحجزززار    يسزززتجْبون لََشزززركْن . 
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َاإل َهزت ه مزن عبزاوهم الضزالْن . اذا ضالل . ثماالوسوسة  َحشر الناس َّلل  ربُزم أ تبزَر هزت ه   كان يوم القِامة 

َعزد حتز  َعزدكم  َقزال الشزِطان لَزا قضزي األمزر َّلن هللا  َعزدتكم  , الَز  الشزِطان كَزا ٍزاه ازي سزورة ََرى:  َ
َمزا كزان لزي عَزِكم مزن سزَطان أ َّل  َن وعزوتكم ااسزتجبتم لزي َلومزوا َنفسزكم أ مزا َنزا ازال ت . ازأََفتكم أ  َومزوني 

ي . َّلني كفر  اَا َما َنتم اَ َر كم   من قبل . َّلن الظالَْن لُم عذاب َلِم(. . َشركتَون  اَ َر

 
 
ِإَذا َا ََ ْم دَياتَُنا ََِْوَنا س َقاَل الهِذيَن َكَفُر ُِ ْْ ََ وِ  تُْتََ  َعََ ِبْنف   ِلَْ رف مًّ َْ اهُهْم َهَذا ِس ٍَ ا  َه   (7َل

َمملُزا ازي الزدنِا يقفُزم َهكزذا زه َمزام حقِقزة وعزواهم  ٍَُزا لٍو َقفُزم َمزام الَقِقزة الكونِزة  . َاآلَزرة القزردن  اعزدما 
َاززي َتراضززُا .  الَززالتْن تبززرز الَقِقززة الماَتززة . حقِقززة الوحدانِززة التززي ينطزز  َُززا  كَتززا التززي تنكززر هززذه الززدعوى 

وو أ بُا كتاب الٍو َيَزمُم َُا  َتٍو َاآلَرة .م ََة الَشركْن َنفسُم أ    النظر َّلل  مملُم اي الدنِا 

َكزان هزذا يعنزي  ; القِامزة كزان القزردن ينزدو اضزالل مزن يزدعون مزن وَن هللا دلُزة   يسزتجْبون لُزم َّللز  يزوم َإذا
ل الَعبووا  التارياِة التزي عراتُزا الجَاعزا  البشزرية عنزد ََطزول َمزدا  نزَز هزذا القزردن أ از ن الزنس ََسز  مزدلو  

َكزل َحزد  َضزل لتزارياي . اَزنمزن ذلز  الواقز  ا َازي َي مكزان ?   -مَزن يزدعو مزن وَن هللا َحزدا ازي َي زمزان 
َلزِس هنزال َّل  هللا اعزال لَزا يريزد   -كائنا من كان  َ  يََز  َن يسزتجْ  .  َّلن  . . يستجْ  اشيه لَن يدعوه أ 

َي  كْنمشزر  الشرل لِس مق ورا عَ  صوره الساذٍة التي عراُا الَشركون القزدام  . اكزم مزن يشزركون مز  هللا ذ
زون ازُْم أ َيٍر َي مزال    َي ٍزاه أ ََ ذ ُزون  سزَطان أ ََ ذ َكَُزم َعجزز مزن َن اسزتجْبوا  َيتٍو َّللزُْم االزدعاه . 

ززاه اززُْم شززرل . .  َكَُززم لزدعاتُم اسززتجااة حقِقِززة . َالٍر َوعززاوهم شززرل .  َ  ضززرا .    يََكزون ألنفسززُم نفعززا 
َلكنه شرل َفي يزا منُم َالاوف ن .شرل .  َهم   يشعَر ن أ    َله الكمَْر

َمن 12 - 7الماني: الدرس َالرسول    له شُد نقاش الَشركْن حول الرسالة َطبِعة الرسالة 

َما ٍزاههم ازه مزن الَز  . ثم َاقعُزم  اعزدما يَضي السِاا يتَدث عن موقفُم من رسول هللا ] ص [  تَزدث عزن 
َيقرر قضِة الوحي كَا قرر قضِ   ة التوحْد:َتُاا  عقْدة الشرل . 

َا لََ  لَزا ٍاههم:هزذا سزَر مبزْن . َم َإذا ااتزراه ? قزل:َّلن ااتريتزه :يقولزون  تتَ  عَُْم دياتنا َْنا  قال الذين كفر
َهزو الففزور الزرحِم .  .  ِزه ازال تََكزون لزي مزن هللا شزْ ا . هزو َعَزم اَزا تفِضزون  َبْزنكم أ  كفز  ازه شزُْدا َْنزي 

َمزا َنزا َّل  نزذير مبزْن َوري  َمزا قل:ما كن  َدعا من الرسل أ َ  اكزم . َّلن َتبز  َّل  مزا يزوح  َّللزي أ  مزا يفعزل َزي 
َكفرتم اه أ َشُد شاهد من َني َّلسرائْل عَز  ممَزه أ:قل . َاسزتكبرتم ? َّلن هللا    ازممن ََريتم َّلن كان من عند هللا 

َا لَذين َقال الذين كفر َا ازه اسزِقولون:هذا لو كان َْرا مزا سزبقونا َّللِزه . :دمنوا يُدي القوم الظالَْن .  َإذ لزم يُتزد
َمزن َهزذا كتزاب م زدا لسزانا عربِزا أ لْنزذر الزذين ظََزوا قبَزه َّلاز  قزديم .  َرحَزة أ   َبشزرى  كتزاب موسز  َّلمامزا 

  لَََسنْن . .
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َهزو يبزدَ َاسزتنكار اسزتقبالُم لزه أ  َ  )ديزا  الَزدي  عزن قضزِة الزوحي َترذيزل مقزولتُم عنزه أ  َْنزا (  لزبس اُْزا 
َ  شزب َ  ريبزة . ثزم َّلنه الَ (الزذي  غَزوض أ  َلُزذا الَز   هزذا  مريزة ُة اُْزا  َهزم يقولزون لتَز  اآليزا    ِزه . 

َ  يشتبُان . . َالسَر سَر مبْن(. . َشتان َْن الَ    َهَا   ياتَطان 

َاوعائُم القبِ  أ الزذي   يسزتند َهكذا َ  ظزل مزن ول َّللز  يبدَ الُجوم منذ البده عَ  تقولُم الظالم  ْزل . ثزم شزبُة 
ازي صزِفة الابزر َزل ازي صزِفة ا سزتفُام . كزأن هزذا  يسزوقُا يرتقي اي َّلنكار مقزولتُم األَزرى . . ااتزراه(. . ازال

  َن يقال: َبعْد القول   يَكن َن يقال أ

  َم يقولون ااتراه ?(. .)

  َُم التطاَل َن يقولوا هذه الَقولة التي   تاطر عَ  اال ?! اْبَغ

َوظِفتزه أ َشزعوره  َشزعوره [ َن يزرو عَزُْم ازأوب النبزوة أ الزذي يزنم عزن حقِقزة شزعوره َربزه أالرسزول ] ص  َيَقزن
وو كَه: َالقِم اي هذا الٍو   اَقِقة القوى 

َهززو  شزُْدا قزل:َّلن ااتريتززه اززال تََكزون لززي مززن هللا شززْ ا . هزو َعَززم اَززا تفِضززون  ِزه . كفزز  اززه) َبْززنكم .  َْنززي 
  الففور الرحِم(. .

 
 
َُِكوَن ِلي ِمزنَ َيُقولُ  ََمْ  َْ ِْْنزي َّللاهِ  وَن اْاَتَراهُ ُقْل َّلِن اْاَتَرْيُتُه َااَل َت ْدا  ََ ُِ زا ُتِفُِضزوَن ِ ِزِه َكَفز  ِازِه َشز ََ ْْ ا  ُهزَو ََْعََزُم ِا زَنُكمْ  َشز ْْ َب ََ 

ُهَو اْلَفُفوُر الرهِحُِم   زنْ 8ََ ُسزلِ  ( ُقْل َما ُكنُ  َِزْدعا  مِو َمزا ََْوِري َمزا ُيْفَعز الرًّ َمزا  ُيزوَح  ُل َِزي َََ  ِاُكزْم َّلْن ََتهِبزُ  َّل ه َمزاََ َّلَلزيه ََ
ِبزْنف   زن ََِنزي َكزانَ  ( ُقزْل َََرََْيزُتْم َّلن9َََنزا َّل ه َنزِذيرف مًّ َد َشزاِهدف مِو ُِ َشز َكَفزْرُتم ِازِه ََ ََ ِ َعََز  ِمْمَِزِه َازمَمَن  َّلْسزَراِئْلَ  ِمزْن ِعنزِد َّللاه
اْسَتْكَبْرُتْم َّلنه َّللاهَ  ِديََ ُْ َْن   اْلَقْومَ   َ  َي َِ   (10الظهاِل

ألي هززدف َاتريززه ? ََاتريززه قزل َلَسززاب مززن َاتريززه ?  َلكززن:  َّلن  لتتمنززوا لُم:كِز  َاتريززه ?  َتتبعززوني ?  َززي 
َهزو دَزذني ََن تتبعزوني .  اَزا ااتريتزه ازال تََكزون لزي مزن هللا شزْ ا(. .  ااتريز  . اَزاذا يجزديني َن تكونزوا معزي 

َني ?! هللا جز من َن تََوني منََنتم َع ََضع  من َن تن ر   حْن يأَذني اااترائي أ 

َ  يعززرف قززوة َهززو ززوو غْززره أ  َ  يززرى اززي الٍو َهززو رو كززذل   غْززر الززرو الالئزز  َنبززي أ يتَقزز  مززن ربززه أ  قوتززه أ 
اَا تفِضزون  ِزه(. ثم يترل َمرهم هلل:  هو َعَم  , منطقي يدركه الَااطبون اه لو حكَوا عقولُم  ِه . يجْبُم اه

َهزو يجززيكم َالفعزل .  َازي  اَزا . مزن القزول  َيقضزي أ  َبْزنكم(. . يشزُد  يعََزه مزن َمزركم .  كفز  ازه شزُْدا َْنزي 
َقد يَرف اكم أ اُْديكم رحَة منه أ الكفاية شُاوته َهو الففور الرحِم(. .  لكزم مزا كزان مزن  َيففر َاي قضائه .  

َاإليَان . .   ضاللكم قبل الُدى 
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َيََزس ِز رو َتَضزِ  . يأَزذ عَز  القَز  مسزالكه أ  َ ِزه َّلطَزاع  َترهْز  .  َتزاره ه تَزذير  َيشزعر السزامعْن  . َ
َاوعاهاتُم العاَمة . ن . ََنه َن األمر ٍَل من مقو تُم الُازلة أ  ََعَ  مَا يشعَر   اي ضَْر الداعِة َكبر 

َاقاِزة -قضزِة الزوحي  -معُزم ازي مناقشزة القضزِة  َيَضزي َيزة ََزرى  ن مزن َمزر  اَزاذا مشزُووة . مزن زا ينكزَر
َلم يعجَون َتَُة السَر ََ تَُة ا اتراه ? َالرسالة    َ  عجْ : َلِس الوحي    اي األمر غري  

َ  اكزم . َّلن َتبزز  َّل  مززا يززوح ) َمززا َوري مززا يفعززل َززي  َمززا َنززا َّل  نززذير  . َّللزي قل:مزا كنزز  َززدعا مززن الرسزل . 
  مبْن(. .

َمزا كزان َزدعا مزنص [ لزِس ََل رسزول . اقز ] َّلنزه ََمزره كزأمرهم .  اشزر يعَزم هللا َنزه  . الرسزل د سزبقته الرسزل . 
َالرسزول حزْن يت زل قَبزه    الرسزالة َهل لَرسالة اْوحي َّللِزه أ  ِ زدع اَزا يزتمر . هزذا هزو ٍزوهر َطبِعتُزا . . 

َ  يطَز  لنفسزه َحزي َُزا َّللِزه:  َّلنَزا يَضزي ازي سزبَْه أ يبَزغ رسزالة ربزه أ حسزبَا اَت اصزا يسزأل ربزه ولزْال أ  َ
َمزا َوري مزا َ  اكزم . َّلن َتبز  َّل  مزا يزوح  َّللزي(. . اُزو   يَضزي ازي رسزالته ألنزه يعَزم يفعزل   ََ  ; الفْز  َزي 

َازز  اإلشززارة  َّلنَززا ألنززه يطَزز  عَزز  مززا يكززون مززن شززأنه َشززأن قومززه َشززأن الرسززالة التززي يبشززر َُززا . هززو يَضززي 
َاثقزا َربزه أ مستسزََا إلراوتزه  ِزه .  ُْزه أ مطِعزاَحسز  التٍو َالفْز  َمامزه  , لتٍو يضز  َطزاه حْز  قاوهزا هللا . 

َهو   ألن َوازه مز  ربزه ينُزاه عزن  يتطَ  مجُول أ سره عند ربه .  َراه السزتر ألن قَبزه مطَز ن أ  َّلل  السزر مزن 
َما َنا َّل  نذير مبْن(. لفْر التطَ  َو َظِفته:   َحد َوه  َاق  ََدا عند حد   . ما ات  له . اُو 

َإنُزا لطَأنْنزة العزاراْن أ يتأسزون اُْزا َرسزول هللا ] ص [ألو َإنزه ازي وعزوتُم هلل .     َِضزون  ب الواصزَْن أ 
َمزا  اُْزا ألنُزم يعرازون مملُزا أ ََ يعََزون مسزتقبَُا . ََ يََكزون  َكفز  .  َاٍزبُم  َلكزن ألن هزذا  قَزْال ََ كمْزرا . 

َمزا يطَبزون ألن ابرهزانُم يطَبون من ربُم َرهانزا َمزاازي قَزوبُم .   فسزُم َ وصزِة اا وصزْتُم َنزه اَتزارهم . 

ن  ََز َرسزم لُزم  ِزه مواقز  َقزدامُم عَز  طزول الطريز  . يتجزا يزواٍُُم اشزاهد  ثزم الاز  الزدقْ  الزذي َطزه لُزم أ 
َهل الكتاب الذين يعراون طبِعة   :التنزيل قري  أ لشُاوته مَِتُا أ ألنه من 

َكفرتم اه أ َشُد ) َاسزتكبرتم ? َّلن هللا    ازممن شاهد من َنزي َّلسزرائْل عَز  ممَزه أقل:ََريتم َّلن كان من عند هللا 
  يُدي القوم الظالَْن(. .

َاحد ََ َكمر من َني َّلسرائْل أ عرف َن طبِعة هزذا َقد َيكون  َاقعة حال أ  هزي طبِعزة الكتز   القزردن تكون هذه 
َايزا َقزد الَنزلة من عند هللا أ اَكم معراته لطبِعة التزوراة . ازممن .   َنُزا نزلز  ازي عبزد هللا اَزن سزالم . َرو  ر

َعبزد َرو كزذل  َن هزذه اآليزة مدنِزة توكْزدا هللا لزو  َن هزذه السزورة مكِزة  َقزد   َزن سزالم َّلنَزا َسزَم ازي الَدينزة . 

َلُا ََنُا لم تنزل  ِه . -رضي هللا عنه  -اي شأن عبد هللا  لنز َرو َنُا مكِة    . كَا 

َاقعة ََرى اي مك َقد َهل الكتاب عَ  قَةتكون َّلشارة َّلل     العُد الَكي . اي ة نفسُا . اقد دمن اع  
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َقالَ  ْْرا  مها َسَبُقوَنا ََ ََ َا ِلَهِذيَن دَمُنوا َلْو َكاَن  ِْهِ  الهِذيَن َكَفُر َا ِاِه َاَسَُِقوُلوَن َهَذا َّلْا ف َقِديمف   َّلَل َتُد ُْ ِإْذ َلْم َي ََ11)  

َهل كتاب أ مَِت َكان َهم  َحجْتزه ازي َسز  الَشزركْن األمْزْن .إليَانُم أ  ثزم نزوه ازه القزردن ازي مواضز   َمزن ه 
َاٍه اه الَشركْن الذين كانوا يكذَون افْر َ  كتاب منْر . عَم متعدوة أ َ   َ  هدى 

َهزل  اإلصزرار األسَوب اي الجدل: قل:ََريتم َّلن كان من عند هللا . . . الخ يراو ازه زعزعزة َهذا َالعنزاو ازي نفزوس 
َالتَزرج مزن الَضزي ازيمكزة أ َ  مزا وام َن هزذا القزردن يَتَزل َن يكزون مزن  . التكزذي  إثزارة التازوف ازي نفوسزُم 

َاي َل  لُزم َن يَتزاطوا لُزذا الفزرض أ الزذي  هذه عند هللا حقا كَا يقول مََد .  َََِزة . ازأ الَالة تكون العامبزة 
َمن األحزو  َّلذن َن يتريمزوا  َِل قد ي   أ َا َُم كل ما ينذرهم اه .  ََن يتزدَر ازي حزرص  األمزر ازي التكزذي  أ 

َبااصزة َّلذا َضزِ  َّللز  ذلز  َِزة .  َاحزدا ََ َكمزر مزن  ا حتَزال َازي حزذر أ قبزل التعزرض لتَز  العامبزة الَو َن 
هزذا التزذَا ااإليَزان . َْنَزا هزم الزذين ٍزاه القزردن  َيتبز  َهزل الكتزاب يشزُد ازأن طبِعتزه مزن طبِعزة الكتزاب قبَزه  

َبَفزتُم أ  زل َعَز  لسزانلُزم أ  َز لََز  صزار  أ يسزتَ   ٍر َتجزا َهزو ظَزم َزْن  ن . .  َيكفزَر ن  مزنُم أ يسزتكبَر
  َإحبا  األعَال:  َّلن هللا   يُدي القوم الظالَْن(. . هللا النقَة من

َاتب  شت  ا سالْ  أ لْواٍه شكول القَز  البشزري  َلقد َيأَزذ عَُْزا  َانَراااتزه سَ  القردن شت  السبل أ  َدااتزه   
َاي َسزالْ  القزردنالَ َيعالجُا اكل َسَوب .  َمز  الِقزْن  الَتنوعزة سال     َالزدعاة َّللز  هزذا الزدين . .  زاو لَزدعوة 

َاحزد من الجازم اأن هذا القردن َهزو   عند هللا اقد استادم َسَوب التشكِ    َسَوب الجزم لَفرض الزذي َسزَفنا . 

  َسالْ  اإلقناع اي اع  األحوال . . من

َعن هذا الدين    َِكزيذل  يَض َبعد عزن التكزذي   اعتزذارهم ي اي استعراض مقو   الَشركْن عن هذا القردن 
َاإلعراض عنه أ اعتذار الَستكبر الَتعالي عَ  الَتمنْن:   اه 

َا اه) َإذ لم يُتد َا لَذين دمنوا:لو كان َْرا ما سبقونا َّللِه .    هذا َّلا  قديم(. .:اسِقولون  َقال الذين كفر

َالَزوالي ازي ََل األمزر . اكزانسزارع  َلقزد مفَززا ازي نظزر الكبززراه  هزذا َّللز  اإلسزالم َسزب  َّللِزه نفزر مزن الفقزراه 
َراحوا يقولون:لو كان هذا الدين َْرا ما كان َ  َسزب  منزا َّللِزه . ازنَن أ ازي  هت ه الَستكبرين .  َعرف منا ازه أ 

َحسن   َعرف االاْر من هت ه ! , تقديرنا مكانتنا َسعة َّلوراكنا 

َالاْزر الززذي  . عَِزه لززِس كزذل  . اَزا كززان يَزنعُم عنززه َنُزم يشزكون  ِززه ََ يجَُزون الَز  الززذي يقزوم َاألمزر
َالَنزاا   - يقولزون  كَزا كزانوا -يَتويزه أ َّلنَزا كزان هزو الكبزر عزن اإلذعزان لَََزد  َاقزدان الَراكزز ا ٍتَاعِزة أ 

َاألٍزداو  األٍزوف ا قت اوية أ كَا كان هو ا عتززاز َاألٍزداو . اأمزا الزذين سزارعوا ااآلازاه  َمزا كزان عَِزه اآلازاه 
َاألشراف . اإلسالم َّلل    َسبقوا َّللِه اَم تكن اي نفوسُم تَ  الَواٍز التي منع  الكبراه 
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ََن َّلنزه ََن يسززتَعوا ل زو  الفطزرة أ  َهززل الكبزر َن يزذعنوا لََز  أ  َهزو الززذي  يسززََوا الُزوى يتعزاظم  االَجزة . 
َاإلعر  َاَتالا الَعاذير أيََي عَُْم العناو  االباطل عَ  الَ  ََهَه . اُم   يسزََون ََزدا َنُزم  َا وعاه اض أ 

َهزم يجعَزون مزن َاتُزم ماط زون    َإذ لزم ذ َا حولزه الَِزاة:   َيريزدَن َن يزدير ن حولزه  ََر  مَزورا لََِزاة كَُزا يزد

َا   اه اسِقولون:هذا َّلا  قديم(. . يُتد

َلزم يزذعنوا لزه .   َزد مزناال َد من عْ  اي الَ  ما وامزوا  ! طبعا َا ازه أ  ازي الَز  ألنُزم هزم    عْز  لزم يُتزد
َهززم اززي نظززر َنفسززُم أ ََ  َِززا يريززدَن َن اززه لَجَززاهْر أ مقدسززون مع ززومون    يوحززوا يجززوز َن ياط ززوا . 

  ياط ون !

َت زدي  هزذا َيازتم َالرسزالة اا شزارة َّللز  كتزاب موسز  أ  َزا سزبق  ك -لزه  القزردن هزذه الجولزة ازي قضزِة الزوحي 
  اإلشارة اي شُاوة الشاهد من َني َّلسرائْل:

 
 
ِمن اف  ََ َهَذا ِكَتابف مًَّ دِو ة  ََ ََ َرْح ِسزِنْنَ  لِوَسانا   َقْبَِِه ِكَتاُب ُموَس  َّلَماما  ََ َْ َُ ُبْشزَرى ِلَْ زوا ََ َُ ُْنِذَر الهِذيَن َظََ َّلنه  (12) َعَرِبِوا  لِو

ْوفف  الهِذيَن َقاُلوا َربًَّنا َّللاهُ ُثمه  ََ مْ  اْسَتَقاُموا َااَل  ُِ ْْ َزُنوَن   َعََ َْ   (13َََ  ُهْم َي

َهذا كتاب م دا لسانا عربِا أ لْنذر) َرحَة .  َبشرى لَََسنْن( الذين َمن قبَه كتاب موس  َّلماما    ظََوا 

َبااصزة كتزاب موسز  أ َقزد َالكتز  قبَزه أ  ب عِسز  َن كتزا ااعتبزار كزرر القزردن اإلشزارة َّللز  ال زَة َزْن القزردن 
َمزن َالعقْززدة ازي التزوراة .  ََصزل التشزري   َامتزداو لزه .  ََصزفه اأنزه رحَززة .  ثزم تكََزة  سزَي كتزاب موس  َّلماما(

َمزن ازي َهزذا كتزاب  , األرض َكزل رسزالة السزَاه رحَزة لزمرض  َازي اآلَزره . .   اكزل معزاني الرحَزه ازي الزدنِا 
َلََززنُج اإللُززي الززذي تسززَكهم ززدا لمصززل األَل الززذي تقززوم عَِززه ا . م ززدا لسززانا عربِززا(.  لززديانا  كَُززا   

ه البشرية َّللِه أ لتت ل َربُا الواحد الديانا  َلالتجاه األصْل الذي تٍو   . الكريم ٍَِعُا   

َرعايتزه َاإلشزارة َتزذكْرهم َنعَزة هللا عَزُْم أ  َبتزه لتمتنزان عَز  العزرب أ  َمظُرهزا  , لُزم َّللز  عر َعنايتزه َُزم   
َاَتِار لفتُم لتتضَن هذااَتِارهم لُذه الرسالة    العظِم . القردن أ 

ََظِفتُا: ثم   َِان لطبِعة الرسالة أ 

َبشرى لَََسنْن(. .)   لْنذر الذين ظََوا 

  ٍزاه الَتمنْن الَستقَِْن 14 - 13المال : الدرس
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َيفسر لُم هزذه البشزرى التزي َاي القزردن الكزريم َّللزُْم  يَََُزا نُاية هذا الشو  األَل ي ور لُم ٍزاه الََسنْن أ 
َا ستقامة َحده  َهو ا عتراف َربوبِة هللا  َمقتضِاته: عَ  أ اشرطُا أ    هذا ا عتقاو 

َل ز  َّلن َ  هزم يَزنزون . َ الجنزة َالزدين اُْززا أ  َصزَاب الزذين قالوا:ربنزا هللا . ثزم اسزتقاموا . اززال َزوف عَزُْم 
  ٍزاه اَا كانوا يعََون . .

هزي مزنُج كامزل لََِزاة أ  َّلنَزا ة تقزال . َزل َّلنُزا لِسز  مجزرو عقْزدة ازي الضزَْر .ربنزا هللا(. . لِسز  كََز) :َقولزة
َكزل َالجزة   َكزل حركزة  َكزل اتجزاه أ  َاألشززِاه أ  َيقزِم يشزَل كزل نشزا  اُْزا  َلَنزاس  َالشزعور أ  مْزانزا لَتفكْزر 

َاا  َلَر َاألحداث أ  وو . َالوشائج َلمعَال    اي كل هذا الٍو

َعَِه ا عتَاو .ربنا هللا(اَه الاباوة أ َ ) َمنه الاشِة    إلِه ا تجاه . 

َ  تطَ  لَن عداه .) َ  َوف  َ  لشيه سواه أ    ربنا هللا(اال حساب ألحد 

َكل تقدير متجه َّللِه أ منظور  ِه َّلل  رضاه .) َكل تفكْر    ربنا هللا(اكل نشا  

َ  اهتداه) َ  سَطان َّل  لشريعته أ    . َّل  َُداه  ربنا هللا(اال احتكام َّل  َّللِه أ 

َنَن نَتقي اه اي صَتنا) وو مرتب  َنا  َكل ما اي الٍو وو    . اات ربنا هللا(اكل من اي الٍو

َ  عقْدة) َاقاِا  الَِاة . سَبِة ربنا هللا(. . منُج كامل عَ  هذا النَو أ   كََة تَفظُا الشفاه أ    اعْدة عن 

َا طززرا) َهززذه ََززرى . اا سززتقامة  ززةثززم اسززتقاموا(. .  َالمبززا  عَزز  هززذا الَززنُج وٍر اتاززاذ الَنُج:اسززتقامة  اعززد و 
َالازوالج أ ازال َ  ترتزاب افعزل الجزواذب  تتزأٍر  النفس َطَأنْنة القَ  . استقامة الَشزاعر  َ  تشز   َ  تضزطرب 

َهي عنِفزة َالَتثرا  .  َاا   َازي الط َمتنوعزة َالد َالسزَول عَز  الَزنُج الَاتزار .  َاسزتقامة العَزل  ريز  َكمْزرة . 
َمن هنال ! ََشوال مزال  َ ِه هوات  اا نَراف من هنا    َمعوقا    

َالزذين) َاَتِزاره .  زة اعزد معراتزه  َا سزتقامة عَِزه وٍر َا سزتقامة هزم  يقسزم ربنا هللا(. . مزنُج . .  هللا لُزم الَعرازة 
 َ َهزت ه  ازال َزوف عَزُْم  َ زِم الَززن  هزم ال زفوة الَاتزارة .  َ زِم الازوف  َاصزل .  يَزنزون(. .  َالَزنُج   . .

  ? الوصول َا ستقامة عَِه ضَان

 
 

َلِ  َ  َْ ا َكاُنوا َُ ََ َزاه ِا ٍَ ا  َُ اِلِديَن ِاْ ََ اُب اْلَجنهِة  ََ َُونَ  ََْص ََ   (14) َيْع

َل   َصَاب الجنة َالدين اُْا ٍزاه اَا كانوا يعََون(. .) َ  
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َمعنز  ا سزتقامة عَز   َتوضز  اُزي تشزْر َّللز  َن هنزال  . هزذا الَزنُج ازي الَِزاةكََزة يعََون(معن   ربنزا هللا(أ 
َالمبزا  ) :الَنُج عَال كان الاَوو اي الجنة ٍزاهه . عَال منبعما من ذل  َا طزراو  َمزن ا سزتقامة عَِزه  ربنا هللا(

.  

 َن   َّللزه َّل  هللا اشزُاوة ثزم نزدرل َن الكََزا  ا عتقاويزة ازي هزذا الزدين لِسز  مجزرو َلفزال تقزال االَسزان . َمزن
َلكنُززا مززنُج . ازز ذا ظَزز  مجززرو عبززارة اَِسزز  هززي َو اززي َركززان " لِسزز  عبززارة  ركززنا اإلسززالم الَطَززوب الَعززد

  اإلسالم !

َ   َلكنُزا ثزم نزدرل القَِزة الَقِقِزة لَمزل هزذه الشزُاوة التزي ينطز  َُزا الْزوم ماليزْن   َمزن   تتعزدى شزفاهُم أ 
َهم يَْون عَ  منُج َثنزي أ َْنَزا شزفاهُم تنطز  اَمزل هزذه الابزارة .  ٍاهَي يترت  عَُْا َثر اي حِاتُم .  شبه 

  شفاهُم الجوااه !

َاألَزالو أ كَزا تبَز   اي   َّلله َّل  هللا(. . ََ  ربنا هللا(. . منُج حِاة . . هذا ما ينبفي َن يستقر) َّلن الضزَائر 
  . . َتتَراه  عن الَنُج الكامل الذي تشْر َّللِه ممل هذه الابارة

َالكاار العاا لَُا 20 - 15:المانِة الوحدة   الَوضوع:الَتمن البار َوالديه 

َازي هزذا َمزا تنتُزي َّللِزه حززْن  , انَرااُزا الشزو  يسزْر مز  الفطزرة ازي اسزتقامتُا  َ َِزا تنتُزي َّللِزه حزْن تسزتقِم 
َيبدَ االوصِة  لُزذا بةَكمْرا ما ترو هذه الوصِة  حقزة لَكزالم عزن العقْزدة ازي هللا ََ م زاح . االوالدين تنَرف . 

َالبنزوة هزي ََل َشزِجة اعزد َشزِجة اإليَزان ازي َ هزا االرعايزة  القزوة الَدي  . ذل  َن َشِجة األَزوة  ََ َاألهَِزة أ 
َ هَزا هزي َاي هذا ا قتزران و لتان:َ َهزي الَقدمزة أ ثزم  . هزذه َالتشري  .  َلز   َالمانِزة َن دصزرة اإليَزان هزي األ

َث  تَُْا دصرة الدم اي   صورها . َ

َدصرةه َاي ازي طريقَُزا الَسزتقِم  الوالزدين ذا الشو  نَوذٍان من الفطرة:اي النَوذج األَل تَتقي دصرة اإليَان 
َاززي المززاني تفتزرا دصززرة َالنَززوذج األَل  النسز  الَُتزدي الواصززل َّللز  هللا .  عزن دصززرة اإليَززان أ ازال تَتقِززان . 

َن ْبه البشرى . َبُزذه الَناسزبة يعزرض المزاني م زْره النزار َ  َالنَوذج م ْره الجنة  ن زْبه اسزتَقاا العزذاب . 
َا ستكبار . العذاب صورة   اي مشُد من مشاهد القِامة أ ي ور عامبة الفسوا 

َثوااه عند هللا 16 - 15األَل: الدرس   نَوذج الَتمن البار َوالديه 

  اإلنسان َوالديه َّلحسانا . . ََصْنا

َراه كونزه َّلنسزانا .  ََزرى  َّلنسانْته أ َدَن حاٍة َّلل  َية صفةَصِة لجنس اإلنسان كَه أ قائَة عَ  َساس  اُي
َمزن كزل قْزد . ا زفة تقتضزي هزذا اإلحسزان َزذاتُا أ َزدَن  الوالديزة َهزي َصزِة ااإلحسزان مطَقزة مزن كزل شزر  
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َهي َصِة َربَا كانز  َاصزة َُزذا الجزنس َيضزا  صاورة حاٍة َّلل  َية صفة ََرى كذل  .  من َال  اإلنسان أ 
َالَشززاهد  ََ ي عززالم الطْززر. اَززا يعززرف ازز َمززا َّللُْززا َن صززفارها مكَفززة َرعايززة كبارهززا .  الَْززوان ََ الَشززرا  

 ربَزا اقز  تكَِز  اطزرة هزذه الاالئز  َن ترعز  كبارهزا صزفارها ازي اعز  األٍنزاس . اُزي َصزِة هزو الَََزول

  كان  َاصة اجنس اإلنسان .

َازي حزدي  الرسزول ] ص [ الوصزِة  َتتكزرر تزرو َصزِة الوالزدين  َ  ااإلحسزان َّللز  الوالزدين .ازي القزردن الكزريم 
َلَناسزبة حزا   معْنزة . ذلز  َن الفطزرة َ و َّل  نزاورة أ  َ و أ رعايزة تَقائِزة  َحزدها ازاأل تتكفزل َرعايزة الوالزدين لزم

 -َبالتضززَِة النبَْززة الكامَززة العجْبزة التززي كمْززرا مززا ت زل َّللزز  حززد الَززو   . ممْززر منداعزة َززذاتُا   تَتززاج َّللز 
َ  ر بززة حتزز  اززي الشززكران ! َمززا -األلززم  عَزز  اضززال َوَن مززن  َوَن انتظززار عززوض أ   الجْززل َززدَن تززروو أ 

َره منزدا  َّللز  األمزام أ  . الناشيه اقََا يتَف  َّلل  الاَ  . قََا يتَف  َّلل  الجْل الَضزَي الواهز  الفزاني ألنزه َزد
َهكذا َيرعاه !  َره    اة !الَِ تَضي يطَ  ٍْال ناش ا منه يضَي له َد

َالََضزن الززذي تزدرج  ِزه الفززرا  َاإلسزالم َلز  ازي َنائززه    َتتَقزز   الاضزر يجعززل األسزرة هزي الَبنززة األ َتكبزر   
َالطفزل الزذي يَزرم َالبناه .  َالتكاال  َالتعاَن  مَضزن األسزرة ينشزأ شزاذا غْزر طبِعزي ازي  مزن رصْدها من الَ  

َََل مزا يفقزده ازي َي  -ربِزة ازي غْزر مَزِ  األسزرة َالت الراحزة مَُزا تزوار  لزه َسزائل -كمْر مزن ٍوانز  حِاتزه 
َحزده اأمزه  , األسزرة مَضزن دَزر غْزر مَضزن هزو شزعور الَز  . اقزد ثبز  َن الطفزل افطرتزه يَز  َن يسزتأثر 

َازي الََاضزن ال زناعِة   العزامْن اتزرة َ  يطْز  َن يشزاركه اُْزا َحزد .  َلزْن مزن حِاتزه .  َن يتزوار  يَكزن األ
َتبزذر ازي  األم ة اَضزانة عزدة َطفزال أ يتَاقزدَن  َِزا َْزنُم أ عَز هزذا . َّلذ تقزوم الَاضزن ال زناعِة الَشزتركة أ 

َاحزدة ثاَتززة تشزرف عَِززه اتزرة مززن  كززذل  قَزوبُم َزذرة الَقززد ازال تنَززو َزذرة الَزز  ََزدا . يَتزاج الطفززل َّللز  سززَطة 
ي . اأمزا ازي الََاضزن َهزذا مزا   يتِسزر َّل  ازي مَضزن األسزرة الطبِعز . الشا زِة حِاتزه كزي يتَقز  لزه ثبزا 

َبزة عَزز  األطفزال . اتنشززأ ازال ال زناعِة  شا ززِاتُم تتزوار السززَطة الشا زِة الماَتززة لتفْزر الَاضززنا  االَنا

َالتجارب اي الََاضزن تكشز  ازي كزل يزوم عزن َيَرمون ثبا  الشا ِة . .  َصزَْة ازي ٍعزل  حكَزة ماَاَة أ 
  األسرة هي

 
 

َْْنا ز صه ََ نَسزاَن ََِواِلَدْيزهِ  ََ زُه ُكْرهزا  اإلِْ ََْتزُه َُمًّ ََ َضزَعْتهُ   َّلْحَسزانا  َح ََ را  َحتهز  َّلَذا ََ ُْ ِاَ زاُلُه َثاَلثُزوَن َشز َُزُه ََ َْ َح ََزغَ  ُكْرهزا  ََ ُه  ََ ََُشزده
ِزْعِنززي ََنْ  َْ َبََزَغ ََْرَبِعززَْن َسززَنة  َقزاَل َربِو ََ اِلززَديه  ََْشززُكرَ  ََ َعََزز  ََ ززَ  َعََزيه ََ َْ تَززَ  الهِتززي ََْنَع ََ ََنْ ِنْع زلَ  ََ ََ َصززاِلَا  َتْرَضززاُه  ََْع

يهِتي َّلنِوزي تُْبز ُ  ََْصَِْ  ِلي ِاي ُذرِو ِْز َ  ََ َْن   َّلَل َِ ْسزَِ َُ ِإنِوزي ِمزَن اْل َلِ زَ  الهزِذيَن َنَتَقبهزلُ 15ََ َْ مْ  ( َُ ُُ ُز  َعزْن َنَتجزاََ َُزوا ََ َِ ََْحَسزَن َمزا َع
ابِ  ََ ْم ِاي ََْص ُِ ْعَد ال ِو  اْلَجنهةِ  َعن َسِْوَ اِت   (16ْدِا الهِذي َكاُنوا ُيوَعُدََن  ََ

َل  اي َناه الَجتَ  السَِم أ الذي يستُدف اإلسالم َّلنشاهه عَ  الَبنة   الفطرة السَِم . َساس األ
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  يجزيُزا ََزدا َّلحسزان مزن  َالتزي القردن هنا تَ  التضَِة النبَْة الكريَة الواعبزة التزي تتقزدم َُزا األمومزة أ َي ور
َ و مَُا َحسنو    ا القِام َوصِة هللا اي الوالدين:األ

َا اله ثالثون شُرا(. .) َحََه  ََضعته كرها أ    حََته َمه كرها أ 

َالكزالل:  حََتزه َمزه كرهزا َتركْ  َالضزن   َالجُد  ٍَرسُا يكاو يجسم العناه  ََضزعته كرهزا(. . لكأنُزا  . األلفال 
َيَُز  ااألنفزاس ! َيتزنفس اجُزد أ  ب ينزوه اعز ه  َاَزر َيامزه أ  نُزاَّل دهة مجُد مكزَر َبااصزة ازي َ صزورة الََزل 

َد مه !   َصورة الوض  َطَقه 

َنبَُا اي َيتقدم   حسِة متثرة . . صورة عَم األٍنة ا ذا اه يكش  لنا اي عََِة الََل عن ٍسامة التضَِة 

َهزي َّلن َوة البويضزة اَجزرو تَقَُِزا االاَِزة الَنويزة تسزع  لاللت زاا اجزدار الزرحم .  . تَززا  اااصزِة َكالزة مزز
َتأكَزه   اْتزوارو وم األم َّللز  حْز  تسزب  هزذه البويضزة الََقَزة وائَزا ازي  , موضزعُا ٍدار الرحم الذي تَت   ازه 

َهزي وائَزة األكزالن لجزدار  ٍسَُا َركة من وم األم الفني اكل ما اي َتنَزو .  َتَت ه لتَِزا ازه  من َالصا    
َاألم الَسك ا مت اص الرحم . وائَة َتَتس أ لت   هذا كَه ومالَاوة الَِاة .  َتُضم  َتشرب   نقِزا ْنة تأكل 

َاززي اتزرة تكززوين عظزام الجنزْن يشززتد لَجْزر مززن وم األم  امت اصزه غنِزا لُزذه البويضززة الشزرهة النَُززة األكزول ! 
َهزذا كَزه قَْزل مزن  لِقزوم اتفتقزر َّللز  الجْزر . ذلز  َنُزا تعطزي مََزول عظامُزا ازي الزدم ازه عِكزل هزذا ال زفْر ! 

  كمْر !

ٍَزه مثز َلكزن د مُزا الُائَزة كَُزا   تقز  ازي  َهزو عََِزة شزاقة أ مَزقزة أ  َة  الفطزرة الوضز  أ  َ  تنسزي األم حزال
َمن  الَِاة نبتة ٍديدة َتَو  ! , تاِش المَرة . ثَرة التَبِة لَفطرة أ  َي    َتَتد . . َْنَا هي تذ

َعظَُا ازي الَزب ثم َالرعاية . حْ  تعطي األم ع ارة لََُا  َع زارة قَبُزاالرضاع  ازي الرعايزة .  ََع زاَُا ن أ 
 َ َو .   تَزل ََزدا  َو َذلز  ارحزة سزعْدة رحَِزة  ََكبزر مزا تتطَز  َّللِزه مزن  تكزره َهزي مز  هزذا  تعز  هزذا الولْزد . 

َينَو . اُذا هو   الَبْ  الوحْد ! ٍزاوها ٍزاه َن تراه يسَم 

َهو   اأن    ? الزهْد يفعل َّل  القَْل يبَغ اإلنسان اي ٍزاه هذه التضَِة أ مَُا يفعل . 

زل كزان ازي الطزواف حزامال َمزه يطزوف َُزا أ اسزأل َصدا َقد ٍزاهه ٍر هللا ] ص [ هزل  رسزول رسول هللا ] ص [ 
َاحدة ا . َ  َزارة    َوي  حقُا ? اأٍااه:ا   أ 

َاستجاشة الضَائر ا زورة التضزَِة َياَس ازي األم أ َّللز  مَمَزة  النبَْزة من هذه الوقفة َمام الوصِة االوالدين أ 
َاهتداه َالرشد أ م  استقامة الفطرة أ    :القَ  مرحَة النضج 
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َزعني َن َشكر نعَت  التي َنعَز  عَزي) َبَغ َربعْن سنة قال:رب َ ََن َعَزل  َعَز  حت  َّلذا ََغ َشده  َالزدي أ 
َإني من ََصَ  لي اي ذريتي أ َّلني تب  َّللِ  أ    . .(الَسََْن صالَا ترضاه أ 

َالرشززد أاألشززد يتززر  َبَززوا َاألربعززون هززي غايززة النضززج  َاألربعززْن .  َح َززْن المالثززْن  تكتَززل ٍَِزز  القززوى  َاُْززا ا
َه َهزد َالتفكر اي اكتَزال  َيتُِأ اإلنسان لَتدَر  َازي هزذه السزن تتجزه الفطزرة الَسزتقَِة السزََِة َّللز   . َالطاقا  أ 

َما اعد الَِاة . َراه الَِاة  َالَمل . َتتدَر ما    الَ ْر 

َهزيالقز َي زور َلز  أ َشزطر يكزاو  ازي ردن هنزا َزوالج الزنفس الَسزتقَِة أ  مفزرا الطريز  أ َزْن شزطر مزن العَزر 
ه َّلل  َهي تتٍو   :هللا دَره يتبدى . 

َالدي(. .) َعَ   َزعني َن َشكر نعَت  التي َنعَ  عَي    رب َ

َتفَزر وعوة قبَزه اُزي قديَزة العُزد  ديزهَال القَ  الشاعر َنعَة ربه أ الَسزتعظم الَسزتكمر لُزذه النعَزة التزي تفَزره 
َزعني(. . لْزنُ  َواٍزز   يعْنزه ازه أ الَسزتقل الَست زفر لجُزده ازي شزكرها . يزدعو ربزه َن ازأن يجَعزه كَزه: َ

َ  اهتَامه   مشاغل ََرى غْر هذا الواٍ  الضام الكبْر . اي الشكر   اال يفرا طاقته 

  ََن َعَل صالَا ترضاه(. .)

َإحسزانه َنََزرى . اُزو يطَز  العزون لَ َهذه ربزه . ارضز  ربزه  يرضزاه تواْز  َّللز  عَزل صزال  أ يبَزغ مزن كَالزه 
اه الذي يأمل  ِه َحده الٍر َهو    . هو الفاية التي يتطَ  َّللُْا . 

  ََصَ  لي اي ذريتي(. .)

ََن يزتنس َهزذه َهزي ر بزة القَز  الَزتمن ازي َن يت زل عََزه ال زال  ازي ذريتزه .  شزعوره ازأن ازي  قَبزه ثالمزة . 
َالذريزة ال زالَة َمزل العبزد عقبزه مزن َيطَز  رضزاه .  َالزذَائر .  . ال زال  يعبزد هللا  َهزي دثزر عنزده مزن الكنزوز 

َح لقَبه من كل زينة الَِاة .   يَتد من الوالدين َّلل  الذرية لِ ل األٍِال الَتعامبة اي طاعة هللا . َالدعاه ََر

  َاإلسالم: التوبة اه الاالس هلل أ هيَّلل  ربه . شفاعته التي يتقدم َُا َْن يدي هذا الدع َشفاعته

َإني من الَسََْن(. .)   َّلني تب  َّللِ  

اقزد َا ز  عنزه هزذا  , معزه شزأن العبزد ال زال  أ صزاح  الفطزرة السزََِة الَسزتقَِة مز  ربزه . اأمزا شزأن ربزه ذلز 
  القردن:

َز عزن سزْ اتُم ازي َصزَاب الجنزة .) َنتجزا َل ز  الزذين نتقبزل عزنُم َحسزن مزا عََزوا أ  ال زدا الزذي كزانوا  َعزد َ
  يوعدَن(. .
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َالَزمل َّللز  الجنزة ازالجزاه َز عنُزا .  َالسزْ ا  مففزورة متجزا َصزَاَُا األصزاله .  مز  اَسزاب َحسزن األعَزال . 
َلن ياَ  هللا َه اي الدنِا .  َعد َااه َوعد ال دا الذي  َاإلنعام . . . َعده ذل   َالوار    َهو ٍزاه الفِ  

  ار العاا َوالديهنَوذج الكا 17الماني: الدرس

َالضالل: اأما َالفسوا    النَوذج اآلَر اُو نَوذج ا نَراف 

ن من قبَي ?(. .) َقد ََ  القَر   َالذي قال لوالديه:َف لكَا ! َتعدانني َن ََرج 

َالولد العاا يجَد َرهَا ََل ما يجَد    ِااطبَُا االتزأا  االوالدان الاشزن الزوق : َف لكَزا !  الجزارح متمنان . 
َلزم يعزد مزنُم  ََرج . ثم يجَد اآلَرة االَجة الواعِة: َتعدانني َن . ن مزن قبَزي ? . . َي ذهبزوا  َقد ََز  القزَر

َالساعة مقدرة َلزم يقزل َحزد َّلنزه تجزئزة . َّلل  َحد . .  َالبع  ٍََة اعد انتُزاه ٍَزل الَِزاة الزدنِا .   يبعز  ٍََُا . 

َلِسز  عبمزا  كَُزا اعزد انتُائُزا  لَرحَزة . َّلنَزا هزو الَسزاب الاتزاميٍْل مض  اي عُد ٍْل ياتي . اَِسز  لابزة 
!  

َيفزعان مَا يقوله الولد العاا لربزه َالوالدان َيسَعان الكفر أ  َيزرتعش حسزَُا لُزذا الزتُجم  ; َلَُزا يريان الجَوو 
َهَا يستفْمان هللا . َيُتفان اه:   َيبدَ اي حكاية َيَ  َالتطاَل    َعد هللا ح (. .    دمن . َّلن 

 
 
َقدْ  لهِذيََا َرَج ََ َْ ا َََتِعَداِنِني ََْن َُ ََ ََْ   َقاَل ِلَواِلَدْيِه َُفوس لهُك ْيََزَ  دِمزنْ  ََ زا َيْسزَتِفَْماِن َّللاهَ ََ ََ ُه ِ  َّلنه  اْلُقُرَُن ِمن َقْبَِزي ََ ْعزَد َّللاه ََ

ِلزْنَ  َلِ زَ  الهزِذي (17) َح ٌّ َ َُِقوُل َمزا َهزَذا َّل ه َََسزاِطُْر اأْلََه َْ ََزْ  ِمزنَُ ََ ُم اْلَقزْوُل ِازي ََُمزمس َقزْد  ُِ ْْ م َن َحز ه َعََز ُِ زَن اْلِجزنِو  َقزْبَِ مِو
اِسزِريَن   ََ زْم َكزاُنوا  ُُ نزِس َّلنه ِلُكزلوس 18ََاإلِْ زا ف  ( ََ ُهزْم َ   َوَرٍَ ْم ََ ُُ زاَل ََ ْم ََْع ُُ َْ ِلُْزَواِو َُزوا ََ َِ زا َع َه َُزونَ  مِو َيزْوَم ُيْعزَرُض  (19) ُيْظََ ََ

َا َعََزز  النهزارِ الهزِذيَن َكَفزز ززا ََْذَهْبززُتمْ  ُر َُ َتْعُتم َِ َْ اْسززَت ْنَِا ََ ززا ُكنززُتْم  َاززاْلَْْومَ  َطِْوَبززاِتُكْم ِاززي َحَِززاِتُكُم الزدًّ ََ ززوِن ِا ُُ َن َعزَذاَب اْل ُتْجززَزَْ
ا ُكنُتْم َتْفُسُقوَن   اأْلَْرضِ  َتْسَتْكِبُرََن ِاي ََ ِب ََ ِو ََ   (20ِاَفِْْر اْل

َيَززج ازي ٍَززووه: الفزززع مزن هززول مزا قولَُزا  ِقول:مزا هززذا َّل  َسززاطْر ) يسززَعان . َْنَزا هززو ي زر عَزز  كفزره أ 
َلْن(. .   األ

  يعاٍَه هللا اَ ْره الََتوم: هنا

َاإلنس   َّلنُم) َل   الذين ح  عَُْم القول اي َمم قد ََ  من قبَُم من الجن    َاسرين(. . كانوا َ

ََمماله هو العقاب الذي َالقول َهزم الذي ح  عَ  هذا  ن . مزن  . كمْزر ينال الجاحدين الَكذَْن .  ََز  َُزم القزَر
 َ َعْزد هللا ال زاوا الزذي   ياَز   َاإلنزس . حسز   ََيزة َسزارة َكبزر ) . يتاَز  الجزن  َّلنُزم كزانوا َاسزرين(. . 
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َالِقززْن اززي َالناززِم اززي اآلَززرة . ثززم العززذاب الززذي يَزز  عَزز   . الززدنِا مززن َسززارة اإليَززان  ثززم َسززارة الرضززوان 
  ? الَنَراْن احدينالج

َعذاب العاا 19المال : الدرس   ثواب البار 

َالتقزدير َبعزد َالضزالْن أ ي زور وقزة الَسزاب  َالجززاه َّلٍَزا  لََُتزدين  َهزت ه  لكزل َِزان العامبزة  ازرو مزن هزت ه 
  عَ  حدة:

َهم   يظََون(. .) َلْواُْم َعَالُم أ  ا  مَا عََوا أ    َلكل وٍر

َلكل ا اَكل ته أ  َو ذل  اإلٍَال اي ٍزاه كل اري  .ارو وٍر   رو عََه أ اي حد

َلكن مجْ َُا اي هذا األسَوب أ الزذي , َبعد َاتَُا  يكزاو اُذان النَوذٍان عامان اي الناس أ  يَزدو شا زْن َزذ
َاق  . ََشد َّلحِاه لََمل كأنه  َق   َ  

َلكزن لزم ي ز  شزيه مزن هزذه َلقد َايا  َن كال منَُا يعني َّلنسزانا اعْنزه .  َايزا  َرو  ر َلز  اعتبارهَزا  . الر َاأل
َالنَزززوذج . يزززدل عَززز  هزززذا ا عتبزززار التعقْززز  عَززز  كزززل نَزززوذج . االتعقْززز  عَززز   صزززِفة َارويزززن مزززورو الَمزززل 

َل ز  الزذين نتقبزل عزنُم َحسزن مزا َعزد ال زدا الزذي  عََزوا األَل: َ َز عزن سزْ اتُم ازي َصزَاب الجنزة .  َنتجزا
 ل زز  الزذين حز  عَزُْم القززول ازي َمزم قزد ََزز  مزن قزبَُم مزن الجززنعَز  الماني: ََ  َالتعقْز  كزانوا يوعزدَن(. .

َلْزواُْم , َاإلنس زا  مَزا عََزوا  َلكزل وٍر َهزم   يظََزون(.  , َعَزالُم َّلنُم كانوا َاسرين(. . ثم التعقْز  العام: 
َكَُا توحي اأن الَق وو هو النَوذج الَكرر من هت ه   . َهت ه . 

  َتقريعُم صورة لعذاب الكفار 20الراا : الدرس

ه َمام مشُد شاَس لُم اي يوم الَساب الذي كانوا يجَدَن: ثم ٍَُا لٍو   يقفُم 

َاسزتَتعتم) َا عَز  النزار . َذهبزتم طْبزاتكم ازي حِزاتكم الزدنِا  ن عزذاب  . َُزا َيزوم يعزرض الزذين كفزر ازالْوم تجزَز
َبَا كنتم ن اي األرض افْر الَ  أ    . .(تفسقون  الُون اَا كنتم تستكبَر

َلكنه يتضَن لفتة عَِقزة عريضزة . َّلنزه مشزُد العزرض عَز  النزار . ُدَالَش َقبْزل  َازي سري  حاسم أ  مواٍُتُزا 
َاسززتَتعتم ) سززوقُم َّللُْززا أ يقززال لُززم عززن سززب  عرضززُم عَُْززا َسززوقُم َّللُْززا: َذهبززتم طْبززاتكم اززي حِززاتكم الززدنِا 

َها اززي الَِززاة , َُززا(. . اقززد كززانوا يََكززون الطْبززا  َّلذن َا ل َززرة منُززا شززْ ا    َلكززنُم اسززتنفد الززدنِا أ اَززم يززدَر
غْزر  , االَتزاع غْر حاسبْن اُْا ل َرة حسزااا . اسزتَتعوا َُزا اسزتَتاع األنعزام لََ زول عَز  الَزذة َُا َاستَتعوا

َ  متزورعْن اُْزا عزن َ  شزاكرين هلل نعَتزه أ  َلزم  ازاحش ناظرين اُْا ل َزرة أ  َمزن ثزم كانز  لُزم ونِزا  ََ حزرام . 
َا تَ  الَََة تكن لُم َاشتر َوه َّل  هللا ! الااطفة دَرة .    عَ  األرض َذل  األمد الُائل الذي   يعَم حد
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َبَا كنتم) ن اي األرض افْر الَ  أ  ن عذاب الُون اَا كنتم تستكبَر   . .(تفسقون  االْوم تجَز

 
 

اْذُكرْ  ََ   ََْ ََ َقْد  ا َعاوس َّلْذ ََنَذَر َقْوَمُه ِااأْلَْحَقاِف ََ ََ َا َّل ه َّللاهَ  لنًُّذرُ ا ََ َِْفِه ََ ه َتْعُبُد ََ ِمْن  ِْْن َيَدْيِه ََ ُِْكْم  َّلنِوزي ِمن ََ زاُف َعََز ََ ََ
ْ َتَنزا21َعَذاَب َيْومس َعِظزِمس   ٍِ زا َتِعزُدَنا َّلن ُكنزَ  ِمزنَ  ِلَتْأِاَكَنزا ( َقزاُلوا ََ ََ ِتَنزا َاْأِتَنزا ِا َُ زاِوِقْنَ  َعزْن دِل زا (22) ال ه ََ اْلِعَْزُم  َقزاَل َّلنه
ا ََََُِوُفُكم مه ََ ِ َُوَن   َُْرِسَْ ُ  ِعنَد َّللاه َُ َلِكنِوي َََراُكْم َقْوما  َتْج   (23ِاِه ََ

َحزده . َكل ألحزد مزن عبزاوه ازي كمْزر ََ  َلِسز  عبد يستكبر اي األرض ا نَزا يسزتكبر افْزر حز  . االكبريزاه هلل 
َعذاب الُون هو الجزاه العدل عَ  ا ستكبار ٍَززاه الفسزوا عزن  اي قَْل .  األرض . اجزاه ا ستكبار الُوان . 

َلََتمنْن . َّلل  منُج هللا َطريقه ا نتُاه َلرسوله    هذا الُوان َيضا . ا ن العزة هلل 

َم ززْرهَا اززي النُايززة   َهكززذا الَشززُد الَززتثر  َبُززذا ينتُززي هززذا الشززو  مززن السززورة اعززرض ذينزز  النَززوذٍْن 
َهزي لَسزة لَقَز  البشزري تسزتجِش الفطزر  . طاعتزه عزن مزنُج هللا أ الَسزتكبرين عزن لََكزذَْن ازاآلَرة أ الفاسزقْن

  . الَأمون  السََِة القويَة  رتِاو الطري  الواصل

  الوحدة مقدمة الَوضوع لقطا  من ق ة هوو م  عاو 28 - 21المالمة: الوحدة

مزن ٍانز  غْززر  البشزري  تأَزذ القَزز الشزو  ٍولزة ازي مجززال دَزر أ تازدم القضزِة التززي تعالجُزا السزورة أ َ  َهزذا
َ ن . . ٍولة اي م رع عاو َقفزوا مزن  َم ارع الجوان  التي عالجُا الشوطان األ َقزد  القرى غْرها حول مكة . 

َََُْم هوو  َاعترضزوا اعتراضزاتُم  الَشزركْن موق  -عَِه السالم  -رسولُم  َََزُْم مََزد ] ص [  مزن رسزولُم 
ٍََاَُم نبزُْم اَزا َو َظِفتزه . ثزم ََزذهم مزا ََزذهم مزن العزذابازه مزن  يَْز  أ  َحزد َو اشزريته   َوب النبزوة ازي حزد

َغنز   - ثزراوهم َلزم يفزن عزنُم -َكزانوا َقزوى  -حْن لم يسزَعوا النزذير . اَزم تفزن عزنُم قزوتُم  , الَدمر  -َكزانوا 
ََا دتُم  ََا ارهم   -َززعَُم  -َها تقربزا تفزن عزنُم دلُزتُم التزي اتازذ َلزم -َكزانوا َذكِزاه  -َلم ينتفعوا اسَعُم 

  َّلل  هللا .

َممزالُم    زِقفُم َمزام م زْرهم هزم َنفسزُم . ثزم َمزام  مزن يقز  الَشزركْن ازي مكزة َمزام م زارع َسزالاُم َكزذل 
ََز  السزنة اإللُِزة التزي   َ  الا  الماَ  الَطرو الَت ل .  الرسالة القائَة عَ  َصَُا الواحد الذي   يتفْر 

َتبزد تتَزول َر أ مَتزدة الفزرَع ضزاربة ازي َعَزااَ  تتبزدل .  َاحزدة عَز   ; الزمزان َا شزجرة العقْزدة عَِقزة الجزذ
َاَتالف الَكان . ن    اَتالف القَر

َومارهم 25 - 21األَل: الدرس   تكذي  عاو لُوو 

َمزن ََفزه  -َاذكزر ََزا عزاو َّلذ َنزذر قومزه ااألحقزاف ) َا َّل  هللا . َّلنزي  َ  -َقزد ََز  النزذر مزن َزْن يديزه  تعبزد
  ََاف عَِكم عذاب يوم عظِم(. .
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صززَة الزوو َْنززه  لِ زور يززذكره القزردن هنززا ا زفته . صززفة األَزوة لقومززه . -عَِززه السزالم  -عزاو هززو هزوو  َََزو
َهزي ذا  ال زَة َزْن  َتَسزن َبْنُم أ َصَة القرااة التي كان  كفَْزة ازأن تعطفُزم َّللز  وعوتزه أ َبزه .  ظزنُم َُزا 

َقومه الذين يقفون م   َالا ومة . الَالحاة نه موق مََد ] ص [ 

َقززد كانزز  منزازل عززاو عَزز  َاألحقزاف َهززو الكمْزز  الَرتفز  مززن الرمززال .  الَتفرقززة اززي  الَرتفعززا  ٍَزز  حقزز  . 
  يقال اي حضرمو  . -ٍنوب الجزيرة 

َإنزذاره لقومزه ااألحقزاف . -سبَانه  - وهللا ه نبِه ] ص [ َن يزذكر ََزا عزاو  رسزل لْتأسز  ازأ  لزه مزن ال يزذكره يٍو
َيزذكره َهزو ََزوهم .  الَشزركْن ازي مكزة اَ زْر الفزاَرين مزن زمالئُزم  لْزذكر لقزي ممََزا يَقز  مزن َّلعزراض قومزه 

َمن   . حولُم ََممالُم أ عَ  مقربة منُم 

َلم يكن ََل نذير لقومه . اقد سبقته الرسل َّلل  َقوامُم َقد   . . َنذر ََو عاو قومه أ 

َمن ََفه)   (. .َقد ََ  النذر من َْن يديه 

َازي الَكزان . االنزذارة مت زَة أ َسَسزَة الرسزالة قريبزا َبعْزدا عنزه ازي الزمزان  َ   . مَتزدة منزه  َاألمزر لزِس َزدعا 
  غريبا . اُو معُوو مألوف .

َا َّل  هللا . َّلنزي ََزاف عَزِكم-مزا َنزذر ازه كزل رسزول قومزه  - َنزذرهم َعبزاوة هللا  عزذاب :  َ  تعبزد يزوم عظزِم(. . 
َالَاالفزةَحده عقْدة اي ا َمزنُج ازي الَِزاة    تنتُزي َّللز  العزذاب العظزِم ازي الزدنِا ََ ازي اآلَزرة أ  عنُزا لضَْر 

ََعظم . َاإلشارة ََ اَُْا عَ  السواه . َهو َشد    َّلل  الْوم  عذاب يوم عظِم(. . تعني حْن تطَ  يوم القِامة 

َاإلنذار اعذااه ? اَاذا ِه َّلل  هللا أ    كان ٍواب قومه عَ  التٍو

  لوا:ٍَ تنا لتأاكنا عن دلُتنا ? اأتنا اَا تعدنا َّلن كن  من ال اوقْن !(. .قا)

َاسزتعجال العزذاب الزذي ينزذرهم ازه أ سزوه َالتَزدي لَنزذير أ  َعزدم الفُزم أ  َإصزرار  َا سزتُزاه الظزن  َالتكزذي  . 
َاعتزاز !   عَ  الباطل 

َاززي تجزززروه مززن كزززل اأمززا َازززي هزززوو النبززي اْتَقززز  هززذا كَزززه اززي َوب النبزززي أ  عنزززد حزززده    الوقززوف اوعززاه أ 
َلكني ََََفكم ما َرسَ  اه .    قوما تجَُون(. . َراكم يتعداه: قال:َّلنَا العَم عند هللا . 

َ  كِز  َّلنَا َلس  َعَم مت  يَْن موعزده أ  شزكَه . اعَزم ذلز  عنزد  يكزون  َنذركم االعذاب كَا كَف  َن َنذركم . 
َإنَززا َنززا مبَززغ عززن هللا .   َوعززي َ  قززدرة هللا .  ََيززة  مزز  عََززا  َتََقززون .  َلكنززي َراكززم قومززا تجَُون( هللا . .  

ََي ٍُل َشد من استقبال َالتكذي  ? النذير حَاقة  َاأل  القري  اَمل هذا التَدي    الناص  
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زا َه ْم َقزاُلوا َهزَذا َعزاِرضف  َاََ ُِ ِوَيزِت َْ ْسزَتْقِبَل ََ ُه َعاِرضزا  مًّ َْ ِطُرَنزا َرََ َْ زْل ُهزَو َمز مًّ زا َعزَذابف ََِلزِمف  ََ َُ  (24ا اْسزَتْعَجَُْتم ِازِه ِريز ف ِاْ
وا َ  ُيزَرى َّل ه  تُزَدمِورُ  َُ زا َاَأْصزَب َُ مْ  ُكزله َشزْيهس ِازَأْمِر َربِو ُُ ْجزِرِمَْن   َمَسزاِكُن َُ َلَقزدْ 25َكزَذِلَ  َنْجزِزي اْلَقزْوَم اْل زا َّلن  َمكهنهزاُهمْ  ( ََ ََ ِ ِ

َعََْنزا لَ  ٍَ عا  مهكهنهزاُكْم ِ ِزِه ََ َْ زْم َسز ََْاَ زارا   ُُ ْم َََ  ََْاَ زاُرُهمْ  ََ ُُ ُع َْ ْم َسز ُُ زا ََْغَنز  َعزْن ََ ََْاِ زَدة  َا زن َشزْيهس َّلْذ َكزاُنوا  َََ   ََ م مِو ُُ ََْاِ زَدُت
ُدََن ِامَياِ  َّللاهِ  ََ َحااَ  َيْج ِزُئون   ََ ُْ م مها َكاُنوا ِاِه َيْسَت ُِ َِ26)  

َقو  َيجَل َصزال ازي هزذا الَقزام  الَق زووة مه من ٍزدل طويزل أ لَِضزي َّللز  النُايزةالسِاا هنا ما كان َْن هوو 
َا ستعجال .     روا عَ  التَدي 

َويتُم قالوا:هذا عارض مَطرنا . َل هو ما استعجَتم) َه عارضا مستقبل َ ريز  اُْزا عزذاب َلزِم أ تزدمر :ازه اََا َر
  لقوم الَجرمْن(. .نجزي ا كذل  كل شيه اأمر ربُا أ اأصبَوا   يرى َّل  مساكنُم .

َوَزن الجزو حزولُم َتقول َاحتزبس عزنُم الَطزر أ  َايا :َّلنه َصاب القزوم حزر شزديد أ  َالجفزاف . ثزم  مزن الر الَزر 
زوا ٍََر َهزم يَسزبون اُْزا الَزاه:  قزالوا  يسزتقبَونُا ساا هللا َّللُْم سَااة أ افرحوا َُزا ارحزا شزديدا أ  َويزة أ  ازي األ

  هذا عارض مَطرنا(. .

َهزي الزري   شزيه ََسان الواق :  َل هو ما استعجَتم اه:ري  اُْا عذاب َلِم تدمر كل الرو ٍَاههم ازأمر ربُزا(. . 
مززا تززذر مززن شززيه َتزز  عَِززه َّل  ٍعَتززه ):صززفتُا ال رصززر العاتِززة التززي ذكززر  اززي سززورة ََززرى . كَززا ٍززاه اززي

  كالرمِم(.

َهزي الَقِقزة الكونِزة التزي (ربُزا يه ازأمرالقردنزي ي زور الزري  حِزة مدركزة مزأمورة االتزدمْر:  تزدمر كزل شز َالزنس
َكزل زوو حزي .  زه لَزا  قزوة يَفزل القزردن ا شزعارها لَنفزوس . اُزذا الٍو َتتٍو َكَُزا تزدرل عزن ربُزا  َاعِزة .  مزن قزواه 

َاإلنسان َحد َيفزت  قَبزه لََعرازة الواصزَة أ يسزتطِ   هذه تكَ  اه من لدنه .  َحزْن يزتمن حز  اإليَزان أ  القوى . 
ََن تتجزاَب معزه أ تجزاَب األحِزاه الَدركزة القزوى  َن يعزي عزن ََن يتجزاَب معُزا أ  افْزر  , الكونِزة مزن حولزه أ 

َح َاإلورال . افزي كزل شزيه ر َلكننزا   نزدرل هزذا ألننزا  , َحِزاة ال زورة الظزاهرة التزي يعراُزا النزاس مزن الَِزاة 
َالَقززائ  . َاألشززكال عززن البززواطن  ألسززرار الََجوبززة ااألسززتار أ مززن حولنززا حااززل اا َالكززون  مَجوبزون اززالظواهر 

 َ   األا ار . تراها تدركُا الب ائر الَفتوحة 

ََمززا  هززم َو  الززري  مززا َمززر  اززه أ ازدمر  كززل شززيه  اأصززبَوا   يززرى َّل  مسزاكنُم(. . َمززا َقزد ََمززا َنعززامُم 
ََما متاعُم اَم يعد شيه منه يرى . َّلنَا هي الَسزاكن َيزة موحشزة أ   ويزار ا قائَزة َشِاوهم  َ  نزااخ نزار َا ُْزا 

َقدر مطرو اي الَجرمْن . سنة . .  كذل  نجزي القوم الَجرمْن(. .   ٍارية 

  تعقْ  عَ  ومار عاو 26الماني: الدرس
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َالازراب يَتفز  َّللز  َممزالُم الَاضزرين أ يََزس قَزوبُم اَزا تزرتعش َعَز  َلقزد مكنزاهم  منزه مشزُد الزدمار  القَوب: 
ٍَعَنا لُم سَ ََا دة . َِا َّلن مكناكم  ِه .  ََا ارا  َ  َا زدتُم مزن شزيه  اَا عا  َ  َا ارهم  َغن  عنُم سَعُم 

ن(. . . . َّلذ كانوا يجَدَن اميا  هللا   َحاا َُم ما كانوا اه يستُزَو

َالعَزم  . . َّلٍَزا  الزذين ومزرتُم الزري  الَزأمورة االتزدمْر . مكنزاهم  َِزا لزم نَكزنكم  ِزه . . هزت ه َالَزال  مزن القزوة 
ََا دة َالَتاع .  ََا ارا  َمزرة  َالقردن -َدتْناهم َسَاعا  َمزرة االَز   َمزرة ازالفتاو  يعبر عن قوة اإلورال مزرة االقَز  
َالَزدارل لزم تزنفعُم ازي شزيه . -تعنزي اإلورال ازي صزورة مزن صزوره  َكَُزا االعقزل . َنُزم  َّلذ َلكزن هزذه الَزواس 

َالجَزززوو ام َحجبوهزززا  َّلذ كزززانوا يجَزززدَن اميزززا  هللا(. .  َيفقزززدها  الَزززواس يزززا  هللا يطَزززسعطَوهزززا  َالقَزززوب أ 
َحاا َُم ما كانوا َاإلورال .   َالنور  َاإلشراا  َالباله . . اه الَساسِة    يستُزئون(. . من العذاب 

َ  ذَ مزال َالعبزرة َقَز  أ َ  يفتزر ذَ قزوة اقوتزه أ  َب زر  َ  ذَ عَزم اعََزه .  , اَالزه التزي يفْزدها كزل ذي سزَ  
َالَالاُذه قوة من قوى الك َتتزركُم    يزرى َّل   َالعَزم ون تسَ  عَ  َصَاب القوة  َالَتزاع أ اتزدمر كزل شزيه أ 

  التي يأَذ َُا الَجرمْن . اسنته مساكنُم(حْن يأَذهم هللا

 
 
َلَقدْ  ْاَنا اآْلَيا ِ  ََ َصره َن اْلُقَرى ََ زمْ  ََْهََْكَنا َما َحْوَلُكم مِو ُُ ُعزوَن   َلَعَه َا ِمزن ُوَنِ ( َاََزْوَ  َنَ ز27َيْرٍِ ُقْرَبانزا   َّللاهِ  َرُهُم الهزِذيَن اتهَازُذ

َما ْم ََ ُُ َذِلَ  َّلْاُك ْم ََ ُُ ة  ََْل َضًَّوا َعْن َُ   (28َيْفَتُرََن   َكاُنوا دِل

َهزو يسزَطُا َالري  َاز  النظزام الكزوني الزذي قزدره هللا أ  َهزي ماضزِة ازي  حزْن قوة وائبة العَزل أ  يسزَطُا لَتزدمْر 
َاز  النزاموس الَرسزوم . ازال طريقُزا الكزوني كَزا يعتزرض الَعترضزون  -لازرا النزوامِس الكونِزة  حاٍزة أ تعَزل 

َكزل  هزو ا زاح  النزاموس الَرسزوم -َاهَزْن  َكزل اتجزاه أ  َكزل حركزة أ  َكزل حزاوث  صزاح  القزدر الَعَزوم . 
َكل شيه أ   حسااه أ واَل اي ت َِم الناموس . مَسوب شاس أ 

النزاموس الَرسزوم لُزا  نطزاا نِزة مسزارة ازأمر ربُزا أ ماضزِة تزتوي مزا قزدره لُزا ازيكفْرهزا مزن القزوى الكو  َالزري 
َممَُا قوة البشر الَسارة لَزا يريزده هللا وو كَه .  الَسزار لُزا مزن قزوى الكزون مزا َراو هللا تسزاْره لُزا .  . َُزا َلٍَو

زوو أ لْزتم مزا َراوه هللا َُزم يزتوَن  َحْن يتَرل البشزر ا نَزا َرهزم ازي هزذا الٍو َحريزة َّلراوتُزم و  ازي َاز  مزا يريزد . 

َكززل َا َتِززار ٍزززه مززن النززاموس الكَززي ينتُززي َّللزز  التناسزز  الكززوني العززام .  مقززدر تقززديرا   ينالززه  شززيه الَركززة 
َ  اضطراب .   نقس 

َتُديدهم 28 - 27المال : الدرس   وعوة الكفار لتعتبار من م ارع السااقْن 

َغْر عاو:هذا الشو  االعبرة الكَِة لَ ار  َياتم   ع من حولُم من القرى من عاو 
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عزون . اَزو  ن زرهم) َهَكنا ما حولكم مزن القزرى أ َصزرانا اآليزا  لعَُزم يٍر َا مزن وَن هللا قربانزا  الزذين َلقد  اتازذ
َما كانوا َذل  َّلاكُم  ن  دلُة ! َل ضَوا عنُم .    . .(يفتَر

َثَزوو ازالَجر ازي شزَالُا  . الجزيزرة حقاف اي ٍنزوبَهَ  هللا القرى التي كذَ  رسَُا اي الجزيرة . كعاو ااأل َقد
َكانز  ازي طزريقُم َمزدين  َكزانوا ازالَِن .  ن َُزا ازي رحَزة  َّللز  . َسزبأ  َكزانوا يَزَر َكزذل  قزرى قزوم لزو   الشزام . 

  ال ِ  َّلل  الشَال .

َلكزنُم مضزوا ازي َلقزد َيموبزون .  عزون َّللز  ربُزم  َزذهم العزذاب اأ , ضزاللتُم نزوع هللا ازي دياتزه لعزل الَكزذَْن يٍر
ََنواعا أ تتَدث َُا األٍِال من اعدهم أ َكزان مشزركو مكزة يتسزامعون  َيعراُا األلِم أ َلوانا  َرائُزم .  الاَ  مزن 

ن دثارها غاوين َيَر   . رائَْن َُا أ 

ا تنجزُْم دلُزتُم التزي كزانو  َن يَفزتُم َّللز  الَقِقزة الواقعزة . اقزد ومزر هللا عَز  الَشزركْن قزبَُم ََهَكُزم وَن  َهنزا
َنُا مززن وَن هللا أ زاعَززْن َنُززم يتقربززون َُززا َّللِززه َنقَتززه:  اَززو  ن ززرهم  . يتاززذ َهززي تسززتنزل غضززبه  سززبَانه . 

َا من وَن هللا قربانا   .(دلُة الذين اتاذ

َحزدهم   يعرازون طريقزا َّللزُْم َصززال أ َّلنُزم َتركززوهم  َهم  َزل ضزَوا عزنُم(. .  َا  اضزال لززم ين زر عَز  َن يأَززذ
َهم من  َينجد   اأس هللا .َْدهم 

ن(. .) َما كانوا يفتَر   َذل  َّلاكُم 

َالتزدمْر . . اَزاذا اُو َتَ  حقِقته . . الُالل  َذل  ممله .  َهو ااتراه .  الَشزركون الزذين يتازذَن  ينتظزر َّلا  . 
َهذا هو الَ ْر ? َهذه من وَن هللا دلُة َدعوى َنُا تقربُم من هللا زلف  ?   هي العامبة 

َالدعوة عَ  لسان الجن 35 - 29الرااعة: الوحدة   الَوضوع:اإليَان 

 
 
ِإذْ  ُعوَن اْلُقْردنَ  ََ َِ َن اْلِجنِو َيْسَت ا َصَرْاَنا َّلَلَِْ  َنَفرا  مِو َه م َاََ ُِ لهْوا َّلَل  َقْوِم ا ُقِضَي ََ َه َُه َقاُلوا ََنِ ُتوا َاََ   (29) مًّنِذِرينَ  َحَضُر

السزورة   اسزِاقة ق زة النفزر مزن  تعالجُزا مجزال القضزِة التزي الشزو  األَْزر ٍولزة ٍديزدة ازي هزذا الوحزدة مقدمزة
َا َان زراوا َّللز  قزومُم منزذرين  , ااإلن ا  الجن الذين استَعوا لُذا القردن أ اتناو َاطَأنز  قَزوبُم َّللز  اإليَزان أ 

َالضزالل . سزِاقة الابزر ازي هزذا هللا يزدعونُم َّللز  َنُم اإلعزراض  َيَزذر َالنجزاة أ  َنُم ازالففران   , لَجزالا َيبشزر

َت وير مس القردن لقَزوب الجزن هزذا الَزس الزذي يتَمزل ازي َن زتوا(عندما طزرا َسزَاعُم ):قزولُم َُذه ال ورة أ 
َ َِا وعوهم َّللِه كل هزذا مزن شزأنه َن يَزرل قَزوب البشزر أ الزذين ٍزاه القزردن  . أ يتَمل  َِا حكوه لقومُم عنه أ 

َهو َّليقاع َازي الوقز  ذاتزه تجزيه اإلشزارة َ  ش  أ يَف  هذه  متثر لُم اي األصل .  القَوب لفتة عنِفة عَِقة . 
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َهزذا القزردن عَز  لسزان الجزن أ ازتعَن هزذه الَقِقزة التزي يزدركُا ال زَة َّللز  َيففزل عنُزا  الجزن َزْن كتزاب موسز  
َ  ياف  ما اي هذه الَفتة من َّليَاه عَْ  متف  م  ما ٍاه   السورة . اي البشر . 

َو لتززه عَزز  قززدرةمززا يززرو اززي كززالم الجززن مززن  كززذل  الظززاهرة اززي ََزز   هللا اإلشززارة َّللزز  كتززاب الكززون الَفتززوح أ 
َهي َالبع  .  َاألرض الشاهدة اقدرته عَ  اإلحِاه  َا   َبُا يجَدَن . القضِة السَا   التي يجاول اُْا البشر 

َا عَ  النار(. َبَناسبة َيوم يعرض الذين كفر   . البع  يعرض مشُدا من مشاهد القِامة  

َتزركُما َاي َعزدم ا سزتعجال لُزم .  َهزو  لمٍزل لاتام تجيه الوصِة لَرسزول ] ص [ اال زبر عَزُْم  الَرسزوم . 
  قري  قري  كأنه ساعة من نُار . . لَبالا . . قبل الُالل !

َحقِقة الجن 33 - 29األَل: الدرس   تَُْد الدرس 

َه قالوا) َلزوا َّللز  قزومُم منزذرين  قضزي :َن زتوا . اََزاَإذ صرانا َّللِ  نفرا من الجن يستَعون القزردن أ اََزا حضزر
َإلز  طريز  مسزتقِم  م دقا . قالوا:يا قومنا َّلنا سَعنا كتااا َنزل من اعد موس  أ لَا َزْن يديزه أ يُزدي َّللز  الَز  

َمزن   يجز  َدمنزوا . يا قومنزا ٍَْبزوا واعزي هللا َيجزركم مزن عزذاب َلزِم .  اَزِس  واعِزات ازه يففزر لكزم مزن ذنزوبكم 
َنهاَعجز ا َلِس له من و َلِاه ي األرض أ  َا   , َ َا َن هللا الزذي ََز  السزَا َل ز  ازي ضزالل مبزْن . ََ لزم يزر َ

َلم   ااَقُن اقاور عَ  َن يَْي الَوت  ? ََ  َّلنه عَ  كل شيه قدير(. . يعي َاألرض 

وحي . ت ززدي  الزز:الكامززل تتضززَن َسززس ا عتقززاو -مزز  َشززوعُم عنززد سززَاع القززردن  -النفززر مززن الجززن  َمقالززة
َا عتزراف ازالَ  الزذي َالقزردن .  َحزدة العقْزدة َزْن التزوراة  َمزا ينتُزي َّللز  الَففزرة  يُزدي َ َاإليَزان ازاآلَرة  َّللِزه . 

َالزرب  َزْن . األعَال َما ينتُي َّلل  العذاب من َحزده لَابزاو .  َ يتزه  َقدرتزه عَز  الاَز  َ  ََز  َاإلقرار اقوة هللا 

َهي األسس ا َإحِاه الَوت  . .  َالقضزايا التزيالكون  ازي سزائر َشزواطُا . .  تعالجُزا لتي تتضَنُا السزورة كَُزا أ 
  اإلنسان . عالم كَُا ٍاه  عَ  لسان النفر من الجن . من عالم دَر غْر

َعن الَاوثة . . َيَسن   قبل َن نستعرض هذه الَقالة َن نقول كََة عن الجن 

َحكايزة مزا ذكر القردن لَاوث صرف نفر من الجن لِسزتَعوا القزردن َّلن َمزا اعَزوا . . هزذا  قزالوا مزن النبزي ] ص [ 
َقززوع الَززاوث . َلتقريززر  ٍَززوو الجززن أ  َن الجززن هززت ه يسززتطِعون َن يسززتَعوا  َلتقريززر َحززده كززاف َذاتززه لتقريززر 

َلَكفززران أ  رسززول لَقززردن ََفظززه العربززي الَنطززوا كَززا يَفظززه َلتقريززر َن الجززن ََزز  قززاََون لتيَززان  هللا ] ص [ 
 َّلنسزان َلِس هنالز  مزن حاٍزة َّللز  زيزاوة تمبْز  ََ توكْزد لُزذه الَقِقزة   اَزا يََز  . . َلَضالل لَُدىمستعدَن 

  ثبوتا . -سبَانه  -َن يزيد الَقِقة التي يقررها هللا 

  نَاَل َّليضاح هذه الَقِقة اي الت ور اإلنساني . َلكنا
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َالاالئ   َّلن َنَزن نازِش ازي  َصزفة الَجُولة لنا كنُاهذا الكون من حولنا حاال ااألسرار أ حاال االقوى  ََثزرا . 
َنجُل َاألسرار . نعرف منُا القَْل أ  َازي كزل يزوم نكشز  اعز  هزذه األسزرار  منُزا َحضان هذه القوى  الكمْزر . 

َنتعزرف َّللز  َنزدرل اعز  هزذه القزوى أ  َتزارة اَجزرو دثارهزا  اعز  أ  َتزارة ا زفاتُا .  َاتُا .  هزذه الاالئز  تزارة َزذ
وو من   . حولنا اي الٍو

َدااونزا َنَزن َيازِش ََناونزا  ٍََزداونا مزا نززال ازي ََل الطريز  . طريز  الَعرازة لُزذا الكزون أ الزذي نازِش نَزن 
األرضزي الزذي   يبَزغ َن يكزون شزْ ا يزذكر ازي  الكوكز  ََحفاونزا أ عَز  ذرة مزن ذراتزه ال زفْرة ال زفْرة . . هزذا

َزنه !   حجم الكون ََ 

ن اقز  عجائز   ََسزة يعزد االقِزاس َّللز  معزارف البشزرية قبزل -ََل الطريز   َنَزن ازي -عرانزاه الْزوم  َمزا قزَر
ن عزن شزيه َلزو قزال قائزل لَنزاس قبزل ََسزة قزَر َسزرار الزذرة التزي نتَزدث عنُزا  مزن َضزام مزن عجْبزة الجزن . 

  من الجن قطعا ! غرااة الْوم لظنوه مجنونا أ ََ لظنوه يتَدث عَا هو َشد

َو طاق َنَن َنكش  اي حد َاز نعرف  هزذه الاالازة أ  مقتضزِا  تنا البشرية أ الَعدة لَاالاة اي هزذه األرض أ َ
َلِكزون  ذلزو  أ كَِزا نقزوم َواٍز  الاالازة ازي األرض . .  لنزا َاي وائزرة مزا سزاره هللا لنزا لِكشز  لنزا عزن َسزراره أ 

َكشوانا اي َمَُزا سزار لنزا مزن  -ية َي االبشزر  -مَُا امتزد َنزا األٍزل  -َاي مداها  طبِعتُا َ  تتعدى معراتنا 
َاز  حكَزة  . األرض   تتعدى تَ  الدائرة . وائرة ما نَتاٍزه لَاالازة ازي هزذه -َكش  لنا من َسراره  الكون  قوى 

َتقديره .   هللا 

قزد تعتبزر َسزرار الزذرة  مَزا كمْرا أ َسنعرف كمْرا أ َستتفت  لنا عجائز  مزن َسزرار هزذا الكزون َطاقاتزه أ َسنكش 
َو الزدائرةاالقِزاس َّللِزه ل َلكننزا سزنظل ازي حزد َو قزول هللا  الَرسزومة ابزة َطفزال !  َازي حزد  -لَبشزر ازي الَعرازة . 

َتْتم من العَم -سبَانه  َما َ َغْوب   يعََُا َّل  َّل    وو من َسرار   قَْال(. . قَْال االقِاس َّلل  ما اي هذا الٍو

ََسزائل ال َالقه َو أ  َو تَمَْه لعََزه غْزر الََزد َاي حد َوة َعرازة البشزريةَقْومه .  َلزو َن مزا ازي ) اقولزه: الََزد
َالبَر   من اعده سبعة َاَر ما نفد  كََا  هللا(. . يَده األرض من شجرة َقالم 

َبت وره ََ عدم ت وره . -َالَالة هذه  -لنا  اَِس وو شيه ََ نفِه .  عزالم الفْز  الَجُزول أ  مزن َن نجزم ٍَو
َقواه أ لَجرو َنه وو  َنَزن لزم نزدرل اعزد كزل  العقَزي َارج عن مألوانزا َمن َسرار هذا الٍو ََ تجاربنزا الَشزُووة . 

ٍََُزتُا َطاقاتُا َاحنا ! , َسرار ٍَسامنا  ََر   اضال عَ  َّلورال َسرار عقولنا 

ََسزرار لِسز  َقزد ازي َرنزامج مزا  واََزة تكزون هنالز  َسزرار لِسز  واََزة ازي َرنزامج مزا يكشز  لنزا عنزه َصزال . 
ألن هززذا   يفْززدنا اززي َظِفززة  , ٍَززووه ال يكشزز  لنززا َّل  عززن صززفته ََ َثززره ََ مجززرويكشزز  لنززا عززن كنُززه أ ازز
  الاالاة اي األرض .
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َالقززوى أ عزن طريزز  كالمزه از ذا   عززن طريز  تجاربنززا  - كشز  هللا لنززا عزن القززدر الَقسزوم لنززا مزن هززذه األسزرار 
ازي هزذه الَالزة َن نتَقزز  هزذه الُبزة اززالقبول  اسزبَْنا -َمعارانزا ال زاورة مزن طاقتنززا الَوهوبزة لنزا مززن لدنزه َيضزا 

َالتسَِم . نتَقاها كَزا َ  نزنقس منُزا ألن الَ زدر الوحْزد الزذي نتَقز  عنزه ممزل هزذه  هزي َالشكر  ازال نزيزد عَُْزا 
َلِس هنال  م در دَر نتَق  عنه ممل هذه لم الَعراة   ! األسرار يَنَنا َّل  هذا القدر َال زياوة . 

ز  َنُزا تعبْزر عزن الَزاوث نفسزههزذا الزنس القردنز َمزن َاألٍر َمزن ن زوص سزورة الجزن أ  َمزن الن زوص  , ي أ 
َمن األثزار النبويزة ال زََِة عزن الَزاوث أ نسزتطِ  َن نزدرل اعز   هزذا األَرى الَتناثرة اي القردن عن الجن أ 

َ  زياوة . .   الَقائ  عن الجن . . 

عزن دوم:  َنزا  الَزدي  وا مزن النزار . لقزول َّلََزِس ازيالَقائ  تتَاس اي َن هنال  ََقزا اسزَه الجزن . ماَز هذه
َإََِس من الجن لقزول َََقته من طْن(. .  تعزال :  َّل  َّلََزِس كزان مزن الجزن افسز   هللا َْر منه ََقتني من نار 

  عن َمر ربه(. . اأصَه من َصل الجن .

َمنُزا َنزه يز ََن َ  يزراه النزاس أ  النزاس رى هذا الاَ  له َ ائس غْر َ ائس البشزر . منُزا ََقتزه مزن نزار أ 
َنُم(. . َقبَْه :  َّلنه يراكم هو-َهو من الجن  -لقوله تعال  عن َّلََِس    من حْ    تر

ٍََناس . لَقول الساَ :  َّلنه ََن َقبَْه . . .(. يراكم له تجَعا  معْنة تشبه تجَعا  البشر اي مبائل    هو 

معززا:  اعبطززوا  َإََززِس لقولززه تعززال :آلوم -نززدري َيززن    -لززه قززدرة عَزز  الَِززاة اززي هززذا الكوكزز  األرضززي  ََن
َمتاع َّلل  حْن(. . َلكم اي األرض مستقر    اعضكم لبع  عدَ 

َا لسزََِان عَِزه السزالم كزانوا يقومزون لزه اأعَزال ازي األرض تقتضزي َالجن َوين االقزدرة  َن الذين سزار يكونزوا مزز
  عَ  الَِاة اُْا .

زدناها  ََنزا ذا الكوكز  لقزول هللا تعزال  حكايزة عزن الجزن:لزه قزدرة كزذل  عَز  الَِزاة َزارج هز ََن لَسزنا السزَاه اٍو
ََنا كنا نقعد منُا مقاعد   اَن يستَ  اآلن يجد له شُااا رصدا . . , لَسَ  مَ   حرسا شديدا َشُبا أ 

ِزه الضزالْن مزنُم  ََنزه َهزو مزأذَن ازي تٍو ااقة أ لَن زوص السز - هللا غْزر عبزاو -يََز  التزأثْر ازي َّلورال البشزر 
َغْزر  ألغوينُم َلقوله تعال  اي حكاية حوار َّلََِس الَعْن: قال: بعزت  ٍََعزْن َّل  عبزاول مزنُم الَاَ زْن(. . 

َلكنا َبأي َواة .   هذا من الن وص الََاثَة .  ه  َيٍو   نعرف كِ  يوسوس 

َيفُم لفته أ َد لة استَاع نفر من الجن لَقردن ََنه   َالتأثر اه . َُهَا يستطِ  َن يسَ  صو  اإلنسان 
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ََنزا منزا الَسزََون  ََنزه َلَضزالل َد لزة قزول هزذا النفزر ازي سزورة الجن:  القاسزطون . اَزن َسزَم  َمنزا قاَزل لَُزدى 
ََما القاسطون اكانوا لجُنم حطبا(. . َا رشدا أ  َل   تَر اإليَزان   ل ذهاَُم َّلل  قومُم منذرين يزدعونَُ َبدلْل اأ

َه اي ٍَد َه اعد .َعََ , نفوسُم أ اعدما    وا َن قومُم لم يجد

َهو حسبنا أ َال زياوة عَِه لِس عَُْا من َهذا   . ولْل هو القدر الَستِقن اي َمر الجن أ 

ز  الَاوث الزذي تشزْر َّللِزه هزذه اآليزا  أ كَزا تشزْر َّللِزه سزورة الجزن كَُزا عَز  اأما َايزا   , األٍر َرو   ِزه ر اقزد 
  متعدوة نمب  َصَُا:

َى  -ه ا سزناو -البازاري  ََزرج َر َ  عزن ََزي عوانزة .  َمسزَم عزن شزْبان َزن ازر َحَزد اززي  اإلمزام عزن مسزدو أ 
َقزال اإلمزام الَزاار ََزو اكزر ازي كتاازه و ئزل النبوة:ََبرنزا ََزو  البُْقزي مسنده قال:حزدثنا عفزان أ حزدثنا ََزو عوانزة 

ي أ ََبرنززا مسززدو أ َززن عبْززد ال ززفار أ حززدثنا َّلسززَاعْل القاضزز َحَززد الَسزن عَززي َززن َحَززد َززن عبززدان أ ََبرنززا
قال:امزا قزَر رسزول هللا  -رضزي هللا عنَُزا  -اشر عن سعْد َن ٍبْزر أ عزن اَزن عبزاس  ََي حدثنا ََو عوانة عن

َ  ردهزم . انطَز  رسزول هللا ] ص [ ازي طائفزة مزن َصزَااه عامزدين َّللز  سزوا  [ ص ] َقزد  . عكزال عَز  الجزن 
ََرسزَ  عَزُْم َبزْن َبزر السزَاه أ  عز  حْل َزْن الشزِاطْن  َّللز  قزومُم أ اقالوا:مزا لكزم ?  الشزِاطْن الشزُ  أ اٍر

ََرسَ  َبْن َبر السَاه  َبزْن َبزر السزَاه َّل  شزيه حزدث أ  عَْنا اقالوا:حْل َْننا  الشُ  . قالوا:ما حزال َْزنكم 
َبْن َبر السَاه . اانطَقوا يضربون  األرض ااضربوا اي مشارا  َا ما هذا الذي حال َْنكم  َانظر  اي َمفاربُا أ 

َبززْن َبززر السززَاه . اان ززرف َمفاربُززا أ يبتفززون مززا هززذا الززذي حززال َْززنُم  َل زز  مشززارا األرض  النفززر الززذين  َ
َهو َناَة عامدا َّلل  سزوا  ُوا نَو تُامة َّلل  رسول هللا ] ص [  َهزو ي زَي اأصزَااه صزالة الفجزر  , عكزال تٍو

عزوا َّللزز  الززذي حزال َْزنكم  وهللا . اََزا سزَعوا القزردن اسزتَعوا لززه أ اقالوا:هزذا َبزْن َبزر السززَاه . اُنالز  حزْن ٍر
َقالوا يا َلزن نشزرل َربنزا َحزدا(. .) قومنا قومُم: هللا عَز   ََنززل َّلنا سزَعنا قردنزا عجبزا يُزدي َّللز  الرشزد اممنزا ازه أ 

َحي َإنَا َ َحي َّللي َنه استَ  نفر من الجن(. .    قول الجن . َّللِه نبِه ] ص [:  قل:َ

َالترمذي َََرج َو  َََو وا هزل صزَ   -عنزه  هللا رضي -عن عَقَة أ قال:قَ   َن مسعوو  -ا سناوه  - مسَم 
َلكنززا كنززا ذا  لَْززة أ افقززدناه االتَسززناه اززي  معززه النبززي ] ص [ مززنكم َحززد لَْززة الجززن ? قال:مززا صززَبه َحززد منززا 

َالشزعاب . اقَنا:اسزتطْر أ ََ اغتْزل . َويزة  هزو ٍزاه مزن قبزل اشزر لَْزة ازا  َُزا قزوم . اََزا َصزبَنا از ذا  ابتنزا األ
 اقزدنال اطَبنززال اَززم نجزدل ابتنززا اشزر لَْززة اززا  َُزا قززوم . اقزال:ا َتززاني واعززي الجزن هللا حزراه . اقَنا:يززا رسزول

َدثززار نْزرانُم . ازذهب  الززاو اقزال:ا لكزم كززل  َسزألوه معزه أ اقزَر  عَزُْم القزردن ا . قال:اززانطَ  َنزا اأرانزا دثزارهم 
َار مزا عظم ذكر اسم هللا تعال  عَِه أ يق  َااكم ا . اقزال ]  يكزون  اي َيديكم َ َثزة عَز  لزد َكزل اعزرة ََ ر لََزا أ 

  طعام َّلَوانكم ا . . ا نَُا ص [ ا اال تستنجوا ََُا

َاه اَن هشام اي السْرة  -ساا اَن َّلسَاا :َقال َج َبر النفر من الجن اعزد َبزر - َِا ر رسزول هللا ] ص [  َزر
َعَز  الَسزََْن ازي مكزة  َاشتداو د مو  عَه ََي طال  أَّلل  الطائ  يَتَس الن رة من ثقِ  أ اع األذى عَِزه 
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َإغزرائُم َرو ثقِز  لزه روا قبَِزا أ  زه َّللز  ربزه  السزفُاه .  َاألطفزال ازه أ حتز  َومزوا قدمِزه ] ص [ االَجزارة . اتٍو
َهزواني ا َتُال َذل  َقَة حَْتزي أ  اس . يزا َرحزم النز عَز  الَتثر العَْ  الكريم:ا الَُم َّللِ  َشكو ضع  قوتي أ 

ََن  ربي . َّلل  من تكَني ? َّلل  يتجَُنزي ? َم َّللز  عزدَ مَكتزه َمزري ?  اعْزد الراحَْن أ َن  رب الَستضعفْن 
َلكزن ٍَُز  الزذي َشزرق  لزه الظََزا  أ  عااْتز  َّلن لزم يكزن از  عَزي غضز  ازال َازالي أ  ََسز  لزي . َعزوذ َنزور 

َ   من َن تنزل َي غضب  أ , َاآلَرة َصَ  عَِه َمر الدنِا ََ يَزل عَزي سزاط  . لز  العتبز  حتز  ترضز  . 
  قوة َّل  ا  ا . َ  حول

َّللز  مكزة أ حزْن يز س مزن َبزر ثقِز  . حتز  َّلذا كزان  راٍعزا ثزم َّلن رسزول هللا ] ص [ ان زرف مزن الطزائ :قزال
َهزم  اَر َناَة قام من ٍوف الَْل ي َي أ َتعزال  .  ر لزي  َِزا ذكز -ازه النفزر مزن الجزن الزذين ذكزرهم هللا تبزارل 

َلوا َّلل  قومُم منزذرين . قزد نفر سبعة - ٍََزاَوا َّللز   دمنزوا من ٍن ن ْبْن . ااستَعوا له . اََا ارا من صالته 
َإذ ٍَل:   َّللِ  نفرا مزن الجزن يسزتَعون القردن(َّللز   صرانا ما سَعوا . اقس هللا َبرهم عَِه ] ص [ قال هللا عز 

َيجزركم مزن عزذاب َلزِم(. . َحي َّللزي َنزه اسزتَ  نفزر مزن الجن(َّللز  دَزر الق زة تعزال َقزال قوله تعال :    :  قزل:َ
  . السورة من َبرهم اي هذه

َلكزن قولزه:َّلن َيعقز  َهزذا صزَِ  .  َايزة اَزن اسزَاا اقوله:  كزان اسزتَاعُم  الجزن اَزن كمْزر ازي التفسزْر عَز  ر
رضزي هللا  -ن عبزاس ول عَِزه حزدي  اَز كَزا تَ  الََْة  ِه نظر . ا ن الجن كان اسزتَاعُم ازي اَتزداه ا يَزاه أ

ٍَزه ] ص [ َّللز  الطزائ  -عنَُزا  ََر َذلز  قبزل الُجزرة اسزنة ََ سزنتْن كَزا  كزان الَزذكور أ  اعزد مزو  عَزه . 
َغْره . وهللا   .(َعَم قرره اَن َّلسَاا 

َلز  عزن َهنزال َايزة األ َايزا  الر َنَزن نعتَزد مزن ٍَِز  هزذه الر َايزا  ََزرى كمْزرة .  رضزي هللا  -عبزاس  اَزن ر
َهززي ) ُززا هززي التزي تتفزز  تَامززا مز  الن ززوص القردنِززة:ألن -عنَُزا  َحي َّللزي َنززه اسززتَ  نفزر مززن الجززن(. .  قززل:َ

َلزم يشزعر َُزم . ثزم َّلن هزذه  االَاوث قاطعة اي َن الرسول ] ص [ َّلنَا عَم ََنه لم ير الجن  عن طري  الوحي أ 
َايزة هزي َتتفز  معُزا ازي هزذه النقطزة ر  األقزوى  الر َالتازريج .  يقويُزا مزا  كَزا َايزة اَزن اسزَاا .مزن ناحِزة اإلسزناو 

َقبَْه من حْ    َنُم عراناه من القردن من صفة الجن:  َّلنه يراكم هو    . .(تر

  هذا غناه اي تَقْ  الَاوث . َاي

َوعوتُم لقومُم 33 - 29األَل: الدرس   َّلسالم الجن 

َه قالوا:َن ززتوا . ا) َلززوا َّللزز  قززومُم  قضززي ََززاَإذ صززرانا َّللِزز  نفززرا مززن الجززن يسززتَعون القززردن أ اََززا حضززر
  منذرين(. .
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َكزان ازي  م زاواة كزان َّلذن تزدَْرا مزن هللا َن ي زرف هزت ه النفزر مزن الجزن َّللز  اسزتَاع القزردن أ   لقزد عزاَرة . 
َينجزو مزن  قبزل تقدير هللا َن تعرف الجن نبأ الرسالة األَْرة كَا عرا  مزن ََن يزتمن اريز  مزنُم  رسزالة موسز    

  لشِاطْن اإلنس . معدة ن الجن كَا هيالنار الَعدة لشِاطْ

َعشزرة  -النس مشُد هزذا النفزر  َيرسم َقز   , القزردن َهزم يسزتَعون َّللز  هزذا -َهزم مزا َزْن ثالثزة  َي زور لنزا مزا 
َالاشزوع . َالرعبزة  َالتزأثر  َعزة  َتَقزي هزذه الكََزة ظزالل ) ازي حسزُم منزه أ مزن الر َه قالوا:َن زتوا(. .  اََزا حضزر

  . ا ستَاعالَوق  كَه طوال مدة 

َلوا َّلل  قومُم منذرين(. .)   اََا قضي 

منتبُزْن حتز  النُايزة  صزامتْن كتَ  ت ور األثر الذي انطب  اي قَوبُم من اإلن زا  لَقزردن . اقزد اسزتَعوا َهذه
َة لزم يَبمزوا َن سزارعوا َّللز  قززومُم أ َمشزاعرهم منزه مزا   تطْز  السززكو   َقزد . اََزا انتُز  الزتال حََز  نفوسزُم 

َحفَز  مشزاعره اَزتثر قزاهر  َاإلنزذار ََ التَكت ازي َّلَالغزه عَِه أ َهزي حالزة مزن امزتم حسزه اشزيه ٍديزد أ  ازه . 
َاهتَام: يداعه غالب أ َإَالغه ل َرين اي ٍد  َا حتفال اشأنه أ    واعا َّلل  الَركة اه 

َإلز  طريز  مسزتقِم(.  َّلل  قالوا:يا قومنا َّلنا سَعنا كتااا َنزل من اعد موس  أ م دقا لَا َْن يديه أ يُدي) الَ  
.  

 اي كتاب موس  ي دا َّلل  قومُم مسارعْن يقولون لُم:َّلنا سَعنا كتااا ٍديدا َنزل من اعد موس  أ َلوا

 

 

ْعَنا ِكَتااا  َُنِزَل ِمن َاْعِد ُموَس  َقاُلوا َِ قا   َيا َقْوَمَنا َّلنها َس إِ  ُمَ دِو ز ِو ََ ََ ِدي َّلَل  اْل ُْ َْْن َيَدْيِه َي ا ََ ََ ْسزَتِقِمس  َلز  َطِريز س لِو  (30) مًّ

ِ ََدِمُنزوا ِازهِ  ُْبزوا َواِعزَي َّللاه ٍِ زْن َعزَذابس ََِلزِمس   َيْفِفزرْ  َيزا َقْوَمَنزا ََ ُيِجزْرُكم مِو زن ُذُنزوِبُكْم ََ َمزن31َلُكزم مِو ِ   ه  ( ََ ُيِجزْ  َواِعزَي َّللاه
َِْس َلزُه ِمزن َلز ْعِجززس ِازي اأْلَْرِض ََ َُ َِْس ِا َِنزهِ  َاََز َلِ  ُو ِبزْنس  ََ َلِ زَ  ِازي َضزاَللس مًّ َْ ا ََنه 32َِزاه َُ َلزْم َيزَرَْ ََ ََززَ   َّللاهَ  ( ََ ََ الهزِذي 
نه  ُِ َلْم َيْعَي ِاَاَِْق اأْلَْرَض ََ اََاِ  ََ ََ ْوَت  ََََ  َّلنهُه َعََ  ُكلِو َشْيهس  ِاَقاِورس  السه ََ َِْي اْل َْ   (33) َقِديرف  َعََ  ََْن ُي

سَاع ديزا  مزن هزذا القزردن أ قزد  اَجرو ون كتاب موس  أ اأوركوا ال َة َْن الكتاَْناُم َّلذن كانوا يعرا . َصوله
َلكززن َ  لكتااززه أ  تشززي اأنُززا مززن ذلزز  النبزز  الززذي نبزز  منززه كتززاب موسزز  .  طبِعتُززا   يكززون اُْززا ذكززر لَوسزز  

َقُم آليا  -نسبِا  - البعْدين َشُاوة هت ه الجن  و لزة مزن القزردن أ ذا  عن متثرا  الَِاة البشرية أ اَجرو تذ

  َذا  َّليَاه عَْ  .

َما َحس  ضَائرهم  ِه أ اقالوا عنه: ثم َا عَا َالج مشاعرهم منه أ    عبر
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َإل  طري  مستقِم(. .)   يُدي َّلل  الَ  

َق  َ  ت زَد َ َالُزدى ازي هزذا القزردن هائزل ضزام أ   يقز  لزه قَز  غْزر مطَزوس    َح غْزر معانزدة  لزه الَ   ر
 َ َمززن ثززم لَززس هززذهَ  مسززتكبرة  َوة اززالُوى الجززام  الَ ززِم .  َهَززة أ ازز ذا هززي تنطزز  َُززذه  القَززوب  مشززد ألَل 

َتعبر عَا مسُا منه هذا التعبْر .   الشُاوة أ 

َاٍبا ثم   النذارة   َد َن يتويه: اي مضوا اي نذارتُم لقومُم اي حَاسة الَقتن  الَندا  أ الذي يَس َن عَِه 

َيجركم من عذابيا قومنا ٍَْبوا واعي هللا) َدمنوا اه أ يففر لكم من ذنوبكم أ    . .(َلِم  

ٍَزن   اقزد ل هزذا الكتزاب َّللز  األرض وعزوة مزن هللا لكزل مزن ََفتزه مزن َّلنزس  َا نزَز َا اعتبزر مََزدا ] ص [  َاعتبزر
َاسززتَاع المقَززْن َتززه لُززذا القززردن  َا قززومُم:  يززا قومنززا ٍَْبززوا واعزز:لززه واعِزا لُززم َّللزز  هللا اَجززرو تال َدمنززوا انززاو ي هللا 

  اه(. .

َا سزتجااة هلل يكزون معَُزا غفزران الزذن  َدمنوا َعرازوا َن اإليَزان  َا  َاإلٍزارة كذل  ازاآلَرة أ  مزن العزذاب .  بشزر
َا َُذا الذي عراوه .   ََنذر

َي  َلكززن السزِاا يززوحي اززأن َيزر التززالْتْن هَززا مززن  اآليتزْن اَززن َّلسززَاا َن مقالزة الجززن انتُزز  عنزد هززذه اآليززة . 
َبااصة اآلية التالِة:مقو  َنَن نٍر  هذا       النفر َيضا . 

َل   اي) َلِاه . َ َنه َ َلِس له من و   مبْن(. . ضالل َمن   يج  واعي هللا اَِس اَعجز اي األرض أ 

َاإليَزان . اُي َراٍز  َن يبْنزوا لُزم  اا حتَزال تكََة طبِاِة لنزذارة النفزر لقزومُم اقزد وعزوهم َّللز  ا سزتجااة  قزوي 
ََن الززذي  َن  ََززِم العامبززة .  َيذيقززه  يسززتجْ  عززدم ا سززتجااة  َيوقزز  عَِززه الجزززاه .    يعجززز هللا َن يززأتي اززه 

ََن هزت ه الَعرضزْن ضزالون ضزال  يجزد العذاب األلِم   ازال َنه ََ يعْنونزه .  َلِزاه ين زر  َْنزا لزه مزن وَن هللا َ

  عن ال را  الَستقِم .

َل ز  الزذيناآليزة التزي اعزدها يَتَزل كمْز َكزذل  يسزتجْبون هلل   حاسزبْن    را َن تكزون مزن كالمُزم أ تعجْبزا مزن َ
َ  ٍزاه:   َنُم سِفَتون أ ََ َنه لِس هنال حساب 

َلم يعزي ااَقُزن اقزاور عَز  َن يَْزي) َاألرض  َا   َا َن هللا الذي ََ  السَا ََز  . َّلنزه عَز   ? الَزوت  ََ لم ير
  كل شيه قدير(. .
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َكمْزرا مزالفتة َّلل  كتاب الك َهي َرو ذكزره ازي ََل السزورة .  السزِاا القردنزي ممزل هزذا  يتضزَن ون الَنظور أ الذي 
َقزول ممَززه يجززيه اززي اْززتم التطززاَ  َزْن م ززدرين عَزز  الَقِقززة  , ق ززة التناسز  َززْن قززول مباشزر اززي السززورة أ 

  الواحدة .

َا َكتزاب َا   لََزس البشزري َِسزر  َيزوحي ألرض .الكزون يشزُد االقزدرة الَبدعزة اَتزداه لُزذا الاَز  الُائل:السزَا
َهذا اإلحِاه هو الَق وو . َصِاغة َالجواب َقوى  القضِة اإلحِاه اعد الَو  .    اي َسَوب ا ستفُام 

 

 

َيْومَ  ََ وِ  ََ َا َعََ  النهاِر َََلَِْس َهَذا ِااْل َُقوا اْلَعَذاَب اِ  َقاُلوا ُيْعَرُض الهِذيَن َكَفُر َربِوَنا َقاَل َاُذ ا ُكنُتْم َتْكُفُرَنَ ََََ  ََ ََ (34)  

َغْزره ازي  . .(قزدير ازي تقريزر هزذه الَقِقزة . ثزم يجزيه التعقْز  الشزامل:  َّلنزه عَز  كزل شزيه َدكزد اتضزم اإلحِزاه 
  نطاا هذه القدرة الشامَة لكل شيه كان ََ يكون .

  اعتراف الكفار االَ  يوم القِامة 34الماني: الدرس

  َساب كأنه شاَس لَعْون:ذكر اإلحِاه يرتسم مشُد ال َعند

َربنزززا .) َا عَززز  النزززار . َلزززِس هزززذا ازززالَ  ? قزززالوا:ََ   َقوا العزززذاب اَزززا كنزززتم :قزززال َيزززوم يعزززرض الزززذين كفزززر ازززذ
ن(. .   تكفَر

َا عَ  النار(. . يبدَ َيوم يعرض الذين كفر   الَشُد حكاية ََ مقدمة لَكاية:  

َإذا الَوارالسام  اي انتظار َص  ما سِكون أ َّلذا الَشُد  َبْنَا ض: قائم يشاس َذاته .    اي الَشُد الَعَر

  َلِس هذا االَ  ?(. .)

َيسزتعجَون أ َيزا َيسزتُزئون  تتَزوى َعنزاقُم عَز   َالْزوم لزه مزن سزتال ? َزل يزا لُزا مزن قارعزة لَزذين كزانوا يكزذَون 
ن .   الَ  الذي كانوا ينكَر

َاي ارتِاع: َالجواب َاي مذلة    اي َزي 

َربنا(. .)  .  ََ  
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َ  يستَعون  هكذا َربنا(. . ربُم الذي كانوا   يستجْبون لداعِه أ  َ  يعترازون لزه َربوبِزة . ثزم  لنبِه هم يقسَون: 
َه !   هم الْوم يقسَون اه عَ  الَ  الذي َنكر

َينتُي الَوار: عندئذ َيقض  األمر أ  َالتقري  أ    يبَغ الستال غاية من الترذيل 

َقوا العذاب اَا كنتم ت) ن(. .قال:اذ   كفَر

َرو غطاها [ . . كَا يقال ! الجريَة ظاهرة . الجاني معترف . ا ل  الجَِم ]   ! كََة 

َ  رو . لقد كانوا َسرعة َ  مجال ألَذ  ن  الَشُد هنا مق ووة . االَواٍُة حاسَة أ    . ينكَر

َقون ! ااآلن َاآلن يذ   يعتراون . 

َلي العزم 35المال : الدرس ِه الرسول لَ بر كأ   من الرسل تٍو

َعَز  مشزُد اإليَزان مزن ََنزاه عزالم َعَ  َا أ  َازي َتزام السزورة  . دَزر هذا الَشُد الَاسزم ازي م زْر الزذين كفزر
َعن القردن ُْزا لَرسزول  . . الكزريم التي عرض  مقو   الكاارين عن الرسول ] ص [  يجزيه اإليقزاع األَْزر . تٍو

َ  يستعجل َهو منُم قري : اقد َرى , لُم ] ص [ َن ي بر عَُْم أ    ما ينتظرهم أ 

ن مزا يوعزدَن  ااصبر َ  تسزتعجل لُزم أ كزأنُم يزوم يزَر َلزو العززم مزن الرسزل أ  يَبمزوا َّل  سزاعة مزن  لزم كَزا صزبر َ
  نُار . َالا . اُل يَُ  َّل  القوم الفاسقون . .

َالظزالل أ َكزل َراههزا عزالم مزن ال زور  َكزل عبزارة  َاإليَزاها  أ  انيَالَعز كََزة ازي اآليزة ذا  رصزْد ضزام   
َالقِم .   َالقضايا 

َ  تستعجل لُم . . ااصبر َلو العزم من الرسل .    كَا صبر َ

ِه َعان  من قومه ما عان  . تٍو َهو الذي احتَل ما احتَل أ    َهو يقال لَََد ] ص [ 

 

 

ُسِل َََ  َتْسَتْعِجل َااْصِبرْ  ُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرًّ َْ ا َصَبَر َُ ََ مْ  َك ُُ َن َمزا ُيوَعزُدََن َلزْم َيََْبمُزوا َّل ه َكز له ْم َيزْوَم َيزَرَْ ُُ زارس  َسزاَعة   َأنه َُ زن نه مِو
ََُ  َّل ه اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  ُْ ْل ُي َُ   (35) ََاَلاف َا
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َاحدا اعد الذي َمن كل َسباب األرض  َالَامي  ٍَرو من الولي  َالعزم  . َاحد نشأ يتَِا أ  َالجزد .  َاألم .  األب . 
َا َلدعوته.  َََس هلل  َج الو ِة الَنون .  َهزو  مجروا لز من كل شاغل . كَا هو مجرو من كزل سزند ََ ظُْزر . 

َمزرة يستن زر القبائزل الَشركْن الذي لقي من َقاربه من َمزرة  َهزو الزذي َزرج مزرة   َشد مَا  ق  من األاعدين . 

َازي اعز  الَزرا  ااسزتُزاه السزفُ َاألاراو َُزم لزهازرو ازي كزل مزرة َزال ن زرة .  ٍَر حتز  تزدم  قزدماه  االَجزارة اه 
ه َّلل  ربه َذل  ا َتُال   النبْل . الااش  الطاهرتان أ اَا يزيد عَ  َن يتٍو

َ  َبعد َلوا العزم من الرسل  ِه ربه: ااصبر كَا صبر َ   لُم . . تستعجل ذل  كَه يَتاج َّلل  تٍو

اززي تجروهززا  [ اج نفززس كزنفس مََززد ] صَّلنززه لطريز  شززاا طريزز  هززذه الزدعوة . َطريزز  مريززر . حتز  لتَتزز َ 
َازي صزفائُا َشزفااْتُا . َازي ثباتُزا َصزالَتُا أ  َعززدم  تَتزاج َانقطاعُزا لَزدعوة أ  ِزه الربزاني اال زبر  َّللز  التٍو

  ا ستعجال عَ  َ وم الدعوة الَتعنتْن .

َإن . نعم َإن صعوبته لتَتزاج َّللز  صزبر .  لتَتزاج َّللز  ٍرعزة  تزهمرار  َإن مشقة هذا الطري  لتَتاج َّلل  مواساة أ 
  حَوة من رحْ  العط  اإللُي الَاتوم .

َ  تستعجل لُم . .) َلو العزم من الرسل    ااصبر . كَا صبر َ

َتسَِة . . ثم تطَْن: تشجِ  َتأسِة    َت بْر 

ن ما يوعدَن لم يَبموا َّل  ساعة من نُار(. .)   كأنُم يوم يَر

َإنُا حِاة َا َّلنه َراههزا  . طفة تَ  التي يَكمونُا قبْل األَزرةَمد ق ْر . ساعة من نُار .  َإنُزا لتااُزة   تتزرل 
َاألثر اي النفوس َّل  ممََا تتركه ساعة من ثزم يالقزون الَ زْر الََتزوم . ثزم يَبمزون ازي األَزد  . . نُزار من الوق  

َما كان  تَ  َم .  َالعذاب األلِم: الساعة الذي يد   َّل  َالغا قبل َن يَ  الُالل 

  ل يَُ  َّل  القوم الفاسقون(. .َالا . اُ)

َلِ زبر الداعِزة عَز  مزا يَقزاه . اَزا هزي .   سزاعة مزن نُزار . ثزم يكزون مزا  َّل  َمزا هللا يريزد ظََزا لَابزاو .   . 
  يكون . . .

َل : الوحدة َهم صزفا  15 - 1األ َقتزال الكفزار  الَزتمنْن الَوضزوع: َاآلَزرة  َااتزراا الفزريقْن ازي الزدنِا  َالكزاارين 
    َحكامهَبع

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


