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مدَ الجماعدة المسدلمة  . المد نُ مَ ُح اث الس)رة زدُ المجيمدَ -وزُ هِا الجزء كله َلر با  -زُ هِه السورة  نَن
لدو,   عد  للنَدوب ود ورها الناشئة ; ح)ث َربد  َو ود  ود ورها الَدونُ   الدِر قد ره   لَدا زدُ دورة هدِا  , العدالمُ َو

 ضخم نب ُ من  نشاء َرور   ن  كام  شام  لَِه الَ اة   زُ نفوس هِه الجماعة   دور الَون ومل راَه . وهو

للبشدر ة ح داة  نسدان ة  لينشد  ح اة واقع ة عل  ُساس هِا اليردور    دم ََملده هدِه الجماعدة  لد  العدالم كلده ونقامة
   ع ادا كامَّل . يليضُ قائمة عل  ُساس هِا اليرور كِلِ . . وهو دور ضخم  كن

السداِلون مدن المَدا ر ن  مدنَم ُان ُولئِ المسلمون الِنن يع هم الل ر لَِا ال ور الضخم   ناسا من الناس . ولل 
وخلرت نفوسدَم لَدا   ووودلوا . . وودلوا  لد   , لج ن ةا واألنرار الِنن نضج  يمانَم   واُيم  َرورهم للعل) ة

واند مجت حق لديَم مدَ حق لدة الو دود   زاودبَوا وَدِا  رزدا مدن قد ر  ; الَب)در حق لدة و دودهم وحق لدة هدِا الو دود
زدُ قلدوبَم  يجد ون  َّل يج ون زُ ُنفسَم عو ا عنه   وَّل يج ون زُ خطاهم َخلفا عدن خطداه   وَّل ; الَون    زُ

ِدا  وال)دو, ارخدر ندوادون مدن حداد    نؤمندون     . . كانوا كما  اء عدنَم زدُ هدِه السدورةت َّل َجد  قومداش)ئا  َّل
ُو  خوانَم ُو عش)َرَم . ُولئِ كيب زُ قلوبَم اإليمان   ُوند هم ودروم منده  ُوناءهم ورسوله   ولو كانوا آِاءهم ُو

  . َُّل  ن  حدز  ا . رضدُ   عدنَم ورضدوا عنده . ُولئدِ نات َجرر من ََيَدا األنَدار خالد نن ز)َد و  خلَم  
  حز    هم المفلَون(. .

ِعد  ُن ُودبا اإلسدَّل,  وبخاودة -هدؤَّلء السداِل)ن كدانوا قلدة ِالق داس  لد  الجماعدة المسدلمة الميزاند ة العد د  ولَدن
الَدازُ   ولدم نيدنفي زدُ الجدو  اإلسدَّلم ة اللسد  اليرب دة ودخ  ف ه من لدم نيلدم مدن -حي  قب  الفيا  -قوة َرهب 
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درب   ف ه اإلسَّلمُ زيرة  و لة . كما دخ  من المنازل)ن مدن آ در المردلَة ُو العاف دة علد  دخد  زدُ الللدو    َو
 معسددارات ودد)ن المعسدار اإلسددَّلمُ والمعسددارات اللو ددة المناوئدة لدده زددُ كلدِ الَدد)ن . سددواء وكوِِدة ِدالفر   

الملد ر لَددا زددُ األرب  َددودا  الَب)ددر ب ددة النفددوس ونعدد ادها للد ور الَددونُالمشدرك)ن ُو ال)َددود ل وللدد  اقيضدت َر 
وزُ كبارها . . كانت حركدة ونداء هائلدة هدِه اليدُ قدا,  األمور ضخمة   ووبرا  و َّل   وعَّل ا ِط)ئا   زُ وغار

  ولددةاإلسددَّل, ص   ب وندداء النفددوس اليددُ َددنَم وبندداء المجيمددَ اإلسددَّلمُ وال رسددو  وَددا اإلسددَّل,   وقددا, وَددا

نللده  لد  ُ دراي األرب زدُ ودورة , اإلسدَّلم ة َللده   َو لدو, علد  مدنَج     َفَمده َو ميَركدة   َّل زدُ  ح دة َو
  وَائف وكلمات .

مدن األسدلو  اللرآندُ  و رزا  رزا من َلِ الجَود الضخمة   -وزُ هِا الجزء كله  -نشَ  زُ هِه السورة  ونَن
ُمدا نشدَ   انبدا مدن الردراو الطو د  ود)ن  ; والندزوات حد اث والعداداتُِلِ زدُ ونداء َلدِ النفدوس   وزدُ عدَّل  األ

  و َود ومنازل)ن . مشرك)ن اإلسَّل, وخرومه المخيلف)ن من

علد  ع)نده    يردنعَا هدِه السدورة ِردفة خاودة نشدَ  ودورة موح دة مدن رعايدة   للجماعدة الناشدئة ; وهدو وزدُ
معَددا زددُ ُخدد   -سددبَانه  - وو ددوده )رها الشددعور الَددُو رب)َددا ِمنَجدده   و شددعرها ورعانيدده   و بنددُ زددُ ضددم

ُعد ائَا خ  ده وهداهره ; ُوخدِها زدُ حمداه  لَدا خرائردَا   ُوودغر شدؤونَا   ُوخفد   واياهدا ; وحراسديه مدن ك)د  
رب دة وكنفه   وضمَا  ل  لوائه وهلده ; لال)د ها َرب دة َل)دم ِالجماعدة اليدُ َنضدور  لد  كندف  َو ُخَّلقَدا وعاداََدا َو

رزَ لواءه ليعري ِه زُ األرب  م عا . َنيسبو      ؤلف حزبه زُ األرب   َو    ل ه   َو

اَردا  السدماء ِداألرب  زيدرة  دم َبد ُ السدورة ِردورة عج)بدة مدن ودور هدِه الفيدرة الفر د ة زدُ َدار   البشدر ة . ومدن
 قد  سدمَ   قدو  مدن النداس مشداركة هاهرةت لجماعدة زدُ ودورة مباشدرة مَسوسدة   ومشداركيَا زدُ الَ داة ال)وم دة

شديَُ  لد  ِو َدا َو زدُ  السدماءَي خ  و  يسدمَ ََاوركمدا  ن   سدم َ ِرد)ر(. . زنشدَ  ,   اليُ َجادلدِ زدُ 
للمدُرة وهدُ ََداور  -سدبَانه  -حادم   زدُ قضد)يَا   وقد  سدمَ  ليلدرر شدان ندومُ ألسدرة ودغ)رة زل)درة مغمدورة  

 وهددُ قر بددة منَدا ل وهددُ وددورة َمددو الللددب وو ددود   وقربده وعطفددهََدد  َسددمعَا عائشددة  ولددم رسدو    ز)َددا  

  . ورعانيه

اليُ َع ش زدُ كندف    المسلمة وهم ُع اء الجماعة -زُ س اق السورة َوك)  ُن الِنن يَادون   ورسوله  نل)َا
وا ممدا ُحرداه   زدُ ارخدرة   مداخوكون ِمدا عملد المَد)ن مايدو  علد)َم الَبدت واللَدر زدُ األرب   والعدِا  -

  و  عل  ك  شُء شَ) (. .)! عل)َم   ونسوه هم وهم زاعلوه

دِك)ر َِضدور     دم منفدردون وَدا .  ُنَدم وشدَوده لَد  نجدوي زدُ خلدوة   يَسدب ُودَاوَا -سدبَانه  -َوك)د  َو
هُ وورة َمدو الللدب كدِلِ ِا  شُء عل م(. . و    و  معَم ُننما كانوات   م ننبئَم ِما عملوا نو, الق امة    ن

  وا َّلعه . ورقاويه وو ود   وحضوره   كما َملؤه
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قلددوبَم ِددالَزن والَددم  ومدد ء اليوك)دد  مل مددة ليَ ندد  الددِنن نينددا ون زددُ خلددواََم ليدد و)ر المااندد  للمسددلم)ن   وهددِا
وان ومعرد ة الرسدو  ونجدواهم ِداإل م والعد  , علد)َم واليدو ي . ََ ند  ِدان ُمدرهم ماشدوي   ُون عد)ن   مطلعدة

رب دة نفوسدَم  . عل)َدا مسدجلة   ُون   آخدِهم وَدا ومعدِوَم ونَدُ للمسدلم)ن عدن اليندا ُ ِغ)در البدر واليلدوي   َو
لو مَا وَِا   . الخرو  َو

  ص   ب  رسددو  يسدديطرد زددُ َرب ددة هددِه النفددوس المؤمنددة ; ف اخددِها ِدداد  السددماحة وبالطاعددة زددُ مجلددي  ددم
  والج  زُ هِا األمر واليوق)ر . [   ر . كما ياخِها ِاد  السؤا  والَ نث مَ الرسو  صومجالي العلم والِك

معَدم   و د ارون  و يدممرون  ِق دة السدورة ِعد  هدِا زينردري  لد  الَد نث عدن المندازل)ن الدِنن نيولدون ال)َدود ; ُمدا
ردورهم زدُ و)ن ; نيلدون ِدالَلف والَدِ  ُدِلِ حَّلزد)ن كدِا ارخدرة َممرهم ِالَدِ  والَلدف للرسدو  وللمدؤمن)ن . َو

نيلدون وَمدا زدُ الد ن ا مدا ندوا ََم مدن فضدب رسدو    والمدؤمن)ن ل مدَ  ُدانوا مدا ندوا ََم مدن عدِا      كمدا
ُنه ورسله هدم  ُيب يَادون   ورسوله كيب   عل)َم ُنَم زُ األكل)ن ُونَم هم األخسرون . كما الِنن َوك)  ُن

يسدديعظمه    -وبعددم المسددلم)ن  - اإلسددَّل, شددانَم   الددِر كددان ِعددم المنيسددب)ن  لدد الغددالبون . وكلددِ ََو نددا ل
المسدلم ََددت رايدة   وحدد ها   واَّلعيدزاِ ورعايددة    الردف ف َداز  علد  مودَدده معَدم   وَّل ندد ر  ضدرورة َم)دز

  نُ المرسو, .الساهرة للفئة اليُ يرنعَا عل  ع)نه   و َ)ئَا ل ورها الَو  حراسيه وح ه   واَّل مئنان  ل 

ِالفعد  ُولئدِ السداِلون  يمثلَدا خيدا, السدورة َجدُء َلدِ الردورة الوضد)ئة لَدز    . هدِه الردورة اليدُ كدان وزدُ
ِالددوا ِعدد  زددُ  َشدد)ر مددن المَددا ر ن واألنرددار . واليددُ كانددت اريددة الَر مددة لَددا كددُ ننيَددُ  ل)َددا ُولئددِ الددِنن مددا 

  الطر م ل

ُمدا وردت زدُ ُو  هدِا  . . . اريدة و, ارخدر ندوادون مدن حداد   ورسدوله . .(الد َّل َجد  قومدا نؤمندون ِدا  وال)د)
  اليل يم .

   ِطا  الظَار 4 - 1األو ت ال رس

شديَُ  لد      و  يسدمَ ََاوركمدا  ) ِو َدا َو   سدم َ ِرد)ر . الدِنن   ن ق  سمَ   قدو  اليدُ َجادلدِ زدُ 
ِورا    الَّلئُ َم    ن ُمَاََم  َّليظاهرون منَم من نسائَم ما هن ُمَاَ ول نَم   وننَم ل لولون منَدرا مدن اللدو  و

مددن نسدائَم  دم يعدودون لمدا قدالوا زيَر در رقبدة مدن قبد  ُن نيماسدا   كلَددم  يظداهرون  ونن   لعفدو ففدور . والدِنن
لدم يسديطَ  زمدن اسدا  زرد ا, شدَر ن مييداِع)ن مدن قبد  ُن نيم يجد  و  ِما َعملدون خب)در . زمدن لدم , ِه َوعظون 

لِ ح ود       عِا  ُل م(. . وللَازر ن زإ عا, سي)ن مسا)نا   كلِ ليؤمنوا ِا  ورسوله . َو

ُندت علدُ كظَدر ُمدُ . زيَدر, عل ده   وَّل َطلدم منده . :ف لدو  الر د  زدُ الجاهل دة يغضدب ألمدر مدن امُرَده ُدان
بل  هاِا   َّل هُ ح  له  ; وَّل هُ مطللة منه زيج  لَا  ر لا آخر . وكدان هدِا و)نَما الرَّلت الزو  ة زيلو, َو

  من العنت الِر ََّلق ه المُرة زُ الجاهل ة .  رزا
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للظَدار . قدا  اإلمدا,  حادم ُدان اإلسدَّل, وقعدت هدِه الَاد دة اليدُ َشد)ر  ل)َدا هدِه اريدات   ولدم يادن قد  شدرو زلمدا
مَمد  ودن  سدَاق   حد  نُ معمدر اودن عبد   ودن  احد  ن ُحم تحد  نا سدع  ودن  ودراو م و علدو    قاَّلتحد  نا ُودُ  

عن خو لة ونت  علبة . قالتتزُ و  وزُ ُوس ودن الردامت ُندز     , سَّل, حنظلة   عن نوسف ون عب   ون
ِشدُء  زرا عيده قالتتُندت عند ه   وكدان شد خا كب)درا قد  سداء خللده   قالتتزد خ  علدُ نومدا . المجادلة و ر سورة

دخدد  علدُ   زددإكا هددو   ددم ت علدُ كظَددر ُمددُ . قالدتت م خددر  زجلدي زددُ نددادر قومده سدداعة  زغضدب   زلا تُندد
 لددُ وقدد  قلددت مددا قلددت حيدد  يَاددم    َخلدد  نر دد نُ عددن نفسددُ   قالتتقلددتتَُّل والددِر نفددي خو لددة و)دد ه   َّل

زالل)يده عنددُ .  زغلبيده ِمددا َغلدب ِده المدُرة الشدد   الضدع     منده ورسدوله ز)ندا َِامده . قالددتتزوا بنُ   زامينعدت
زاسديعرت منَدا   اِدا    دم خر دت حيد   ئدت رسدو    ص   ب زجلسدت ود)ن   داراَُ قالدتت م خر دت  لد  ِعدم

  ب يلدو ت   ] له ما لل)ت منه   و علت ُشاو  ل ه ما ُلل  من سوء خلله . قالتتزجعد  رسدو    زِكرت ن يه  
زدُ قدرآن ; زيغشد  رسدو    ص    ندز  و  مدا ورحدت حيد يا خو لة اون عمِ ش   كب)ر زاَلُ   ف ه   قالدتتف

-قد  ُندز    ف دِ وزدُ وداحبِ قرآندا   . .  دم قدُر علدُ  خو لدة ب مدا كدان نيغشداه    دم سدرر عنده   زلدا  لدُت  يدا
شديَُ  لد      و  يسدمَ ََاوركمدا  ن   سدم َ ِرد)ر(. .  لد  َجادلدِ ت ق  سمَ   قو  اليُ ِو َدا َو  زدُ 

قالتتزللتتيدا  . " رقبدة َعدال ت  وللَدازر ن عدِا  ُلد م(. . قالتتزلدا  لدُ رسدو    ص   بت  مر ده زل عيدم قولده
زللددتتو   ندده لشدد   مددا لدده مددن ودد ا, . :قالددت رسددو    مددا عندد ه مددا يعيددم . قددا ت  زل رددم شددَر ن مييدداِع)ن   .

 يدا رسدو    مدا كا  عند ه . قالتتزلدا  رسدو    ص قالتتزللدتتو  . قا ت  زل طعم سي)ن مسا)نا وسلا من َمر  
نددا سدداع)نه ِعددرق آخددر . قددا ت  قدد  سددنع)نه   بت  زإنددا  ُوددبت ِعددرق مددن َمددر   . قالتتزللددت يددا رسددو    ُو

  ُوحسنت زاكهبُ زير قُ ِه عنه    م اسيووُ ِاون عمِ خ)را   . قالتتزفعلت .

 داءت َجادلده ف ده . وهدِا  اليدُ مدن حدوار ود)ن رسدو    ص   ب والمدُرة  هو الشان الِر سمَ   ما دار ف ده زَِا
ِو َدا    ل عطدُ هو الشان الِر ُنز    ف ه حامده مدن زدوق سدبَ سدماوات   هدِه المدُرة حلَدا   و در ا ِالَدا وبدا  

  المشالة العائل ة ال)وم ة ل هِه و رسم للمسلم)ن الطر م زُ مث 

الو دود ِاد  كلمدة مدن   نبدات سورة من سور اللرآنتُيا    الخال    الِر َيجاو هو الشان الِر َفييا ِه  وهِا
ِو َدا . ) :اإلعدَّلن ُلماَه   وهُ َينز  من المو األعلد  . . َفيديا ِمثد  هدِا قد  سدمَ   قدو  اليدُ َجادلدِ زدُ 

ه َد و)ره لملَدوت السدماوات َّلمُرة من عامة المسلم)ن   َّل يشدغله عدن سدماع الفردر . .(زإكا   حاضر هِا الشان
  وَّل يشغله عن الَام ف ه شان من شؤون السماوات واألرب ل ; واألرب

  هادِا معَددا    ُن ألمددر . .  نده ألمدر ُن يلدَ مثد  هددِا الَدادث العج)دب ; ُون َشدعر  ماعدة مددن النداس وننده
ِماََدد مسدديج)ب حاضددر شددؤونَا    ل)لَددا وودددغ)رها   معنددُ ِمشدداَّلََا ال)وم دددة   ا العاديددة . . وهدددو   . . أل

  اللَار الميَبر   الِر له ملِ السماوات واألرب وهو الغنُ الَم)  . , الجل)  العظ م , الميعا الَب)ر 
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خولدة  لد  رسدو     المجادلة تالَم  هلل الِر وسَ سمعه األووات . لل   اءت-رضُ   عنَا  -عائشة  َلو 
ِو َددا  عددز َلددو  . زددانز    ص   ب زدُ  انددب الب)دت   مددا ُسددمَ مدا و دد ت قدد  سدمَ   قددو  اليددُ َجادلدِ زددُ 

شيَُ  ل    . . . ارية .   َو

ردرزَا هدُ ف ده   -ُو خو لدة لليردغ)ر واليد ل)   -روايدة خولدة  وزدُ  لد  رسدو    ص   ب  وكهاوَدا للَدادث   َو
َلدِ الجماعدة الفر د ة زدُ َلدِ الفيدرة العج)بدة  مدن ح داة ودورة ومجادليَا له   ونزو  اللرآن ِالَام . . زُ هدِا كلده

 وانيظارهدا اليو  ده مدن السدماء زدُ كد  شدان مدن شدؤونَا واسديجاِة السدماء لَدِا , المباشدرة . وشعورها ويلِ الردلة

الرددغ)ر ألو دده  الطفدد  هددو نرعاهدا وهددُ َيطلددَ  ل ده َطلددَ -ع ددا     -الددِر يجعد  الجماعددة كلَدا  , اَّلنيظدار
  وراع ه ل

َسد)ر  نبدا  لد   ندب  واليو  ه زُ رواية الَادث زُ الن  اللرآنُ   زنج  عناور اليا )ر واإليَاء واليرب ة وننظر
علب عل ه   كما هو ُسلو  اللرآن يخلله َو   :الفر   مَ الَام َو

شديَُ  لد      و  يسدمَ ََاوركمدا  ) ِو َدا َو . وهدو   سدم َ ِرد)ر(.   ن ق  سمَ   قو  اليُ َجادلِ زُ 
  معامدا . وكددان يسدمَ لَمدا . للدد  سدمَ قددو   ُدان مطلدَ كو  يلداو عج)ددب . .  نَمدا لدم ََونددا وحد كما . . للدد 

ِو َا شيَُ المُرة . سمعَا َجادلِ زُ   ل    . وعلم اللرة كلَدا . وهدو يعلدم ََاوركمدا ومدا كدان ف ده . .  ن  َو
  . . ف ه منه زُ الَادث الِر كان    الثَما ِر)ر . يسمَ و ري . هِا شانه وهِه وورة سم َ  

   يلاعات ولمسات ََز الللو  . . وكلَا

  يلرر ُو  اللض ة   وحق لة الوضَ ز)َات  م

ل لولدون منَدرا مدن اللدو   وننَدم الِنن يظاهرون منَم من نسائَم ما هن ُمَاََم .  ن ُمَاََم  َّل الَّلئُ ول نَم .)
ِورا   ونن   لعفو ففور   (. .و

ََدون مَرمدة  حيد  عدَّل  لللضد ة مدن ُساسدَا .  ن هدِا الظَدار قدائم علد  ف)در ُود  . زالزو دة ل سدت ُمدا زَدو
 نَدا كلمدة منَدرة ننَرهدا الواقدَ .  . َلدا  ُداأل, . زداأل, هدُ اليدُ ولد ت . وَّل يمادن ُن َسديَ)  الزو دة ُمدا ِالمدة

َ ند    زدَّل َخديل  يجب ُن َل الَ اة وكلمة مزورة ننَرها الَم . واألمور زُ و, عل  الَم والواقَ   زُ وضوم َو
  َضطر  هِا اَّلضطرا  . .  ونن   لعفو ففور(ف ما سلف من هِه األمور . وَّل كلِ اَّلخيَّلط  

والدِنن يظداهرون ). الموضدوو َلر ر ُو  اللض ة عل  هِا النَو المَ د الواضا يجُء الَام اللضدائُ زدُ وبع 
  كلَم َوعظون ِه   و  ِما َعملون خب)ر(. . . نيماسا ا قالوا زيَر ر رقبة من قب  ُنمن نسائَم  م يعودون لم
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نظدا, الَدرو  زدُ الدرق  ُوقعَدا  عد    العيدم زدُ كفدارات مينوعدة   وسد)لة مدن وسدائ  اليَر در للرقدا  اليدُ وقد 
م يعدودون لمدا قدالوا(. . نخيدار ُث)درة زدُ معند ت   د ُقدوا   ل  ُ     ننيَدُ ووسدائ  شدي  هدِه واحد ة منَدا . وهندا 

حرموه عل  ُنفسَم ِالظَار . زَِا ُقر  ما نناسب السد اق . زيَر در رقبدة مدن  الِر منَا ُنَم يعودون  ل  الوطء
 لد  الظَدار الدِر َّل  العدودة  ل  حله . .  م اليعل)بت  كلَم َوعظون ِه(. . زالَفارة مِكر وواع  ِع , العودة قب 

  وخب)ر ووقوعه   وخب)ر ون)يَم ف ه . , َِق ليه وي  و  ِما َعملون خب)ر(. . خب)ريلو, عل  حم وَّل معر 

 
 

د ع َُن َزَمدن دن َقب  َر  نع م َييَداِعَع) نع مع  َ دَ ا,  َشد د   َزرع َِ  َنَيَماُسدا ُلدم  َيجع داع)نا  َكلعد دي ع)َن معس  َعدا,  سع َ  َزإع   دَيطع ن دوا َزَمدن ُلدم  َيس  مع ِعداُ ع  لعي ؤ 
ََازعرع نَ َوَرس   َِ ح   ود  ُهع َولعل  َِا َ  ولعهع َوَعل  بعي وا4َُلع َم   َع وَله  ك  وَن ُهَ َوَرس  ادُّ ََ نَن ي  َما (  عُن اُلِع م  َوَقد    َُ َع لع دن َقدب  نَن مع ُ بعَت اُلِع

ََازعرع نَ  َُنَزل َنا آَيات  َو) عَنات   )َن   َولعل  َع َِاَ  مُّ   (5َع

رب دة النفدوس  اليعل)دب يجدُء  وهدِا نب)ََدا قبد   َمدا, الَادم إليلداق الللدو    َو  لد  ق دا,   علد  األمدر ِخبَرده  َو
  ف هت الَام وعلمه ِظاهره وخاف ه .  م نياَِ و ان

  . . .(مسا)نا زمن لم يج  زر ا, شَر ن ميياِع)ن من قب  ُن نيماسا . زمن لم يسيطَ زإ عا, سي)ن)

  اليعل)ب للب ان واليو  هت  م

وما ز)َا من ربد  ُحدوالَم ِدامر  الَفارات كلِ ليؤمنوا ِا  ورسوله(. . . وهم مؤمنون . . ولَن هِا الب ان   وهِه)
لددِ  و ددرب    وقضددائه . . كلددِ ممددا يَلددم اإليمددان   ِا زددُ واقددَ الَ دداة .  َو ِدده الَ دداة ; و جعدد  لدده سددلطانا ِددار

 نَا . وهددو يغضددب علدد  مددن َّل نرعاهددا وَّل نيَددر  دونَدداتل لددف الندداس عندد ها َّل نيعدد و  ُقامَددا حدد ود  (. .

َ نَم وع ,  يمانَم وع , وقوزَم عن  ح ود  )   . . ُالمؤمن)ن وللَازر ن عِا  ُل م(. . ويع نَم َو

  هَّل  وكبت وخسارة الِنن يَادون   ورسوله 6 - 5الثانُت ال رس

لِ الوقت كاَه قنطدرة َدرب  و)نَدا  زُ سب خيا, ارية الساِلة   وهُالعبارة األخ)رةت  وللَازر ن عِا  ُل م(. . َنا َو
عل   ر لة اللدرآن زدُ اَّلنيلدا  مدن حد نث لَد نث زدُ  . ورسوله وب)ن ارية الَّلحلة اليُ َيَ ث عمن يَادون  

  َسلس  عج)بت

للَدازر ن عدِا  مَد)ن . و  و)ندات  ن الدِنن يَدادون   ورسدوله كبيدوا كمدا كبدت الدِنن مدن قدبلَم   وقد  ُنزلندا آيدات)
  و  عل  ك  شُء شَ) (. . , ونسوه نو, نبعثَم    م عا   ز)نبئَم ِما عملوا ُحراه  

الملطدَ الثدانُ ودورة  وهدِا الملطَ األو  زُ السورة كان وورة من وور الرعاية والعناية ِالجماعدة المسدلمة .  ن
ورسوله   ُر الِنن ياخِون لَدم موقفدا عند  الَد     نن يَادون من وور الَر  والنَاية للفر م ارخر . زر م الِ
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المَددادة ِمناسددبة ككددره قبلَددا لَدد ود   . زَددؤَّلء َّل يلفددون عندد  حدد     وككددر ارخددر زددُ موا َددة   ورسددوله ل
ِع)ن   ليفظ دَ عملَدم , ورسدوله لبد ا ود  عند  الَد  ارخدر الموا ده ل وهدو َمث)د  للميخاودم)ن الميندا فَم . مدوق َو

ِقه   و لف زُ َبجا عن  الَ    لَ ه ل الموا ه وساء موقف مخلوق نيَ ي ف ه خالله ورا

هددِا دعدداء علدد)َم .  ُن المَددادون المشدداقون الميبجَددونت  ُبيددوا كمددا كبددت الددِنن مددن قددبلَم(. . واألر ددا هددؤَّلء
للَدر والدِ  . والدِنن مدن قدبلَم  مدا والَبدت ا . نر د  حام . زَو المر   وهو الفعا  لمدا -سبَانه  -وال عاء من   

ُخِهم   ونَاله ونما ُن ياونوا الدِنن قَدرهم المسدلمون زدُ ِعدم المواقدَ  الِنن ُن ياونوا هم الغاور ن من األقوا,
  نزو  هِه ارية   كما ح ث زُ فزوة و ر مثَّل . َل مت اليُ

  وق  ُنزلنا آيات و)نات(. .)

ليلر در ُن هدِا المرد)ر  . . ارخدرة يَادون   ورسوله زُ ال ن ا ومر)رهم زُ هِه العبارة و)ن مر)ر الِنن َفر 
هددِه المرددائر َّل عددن  َدد  وَّل عددن فمددوب زددُ  نَّلقددون  وكا  ََفلددت وب اندده هددِه اريددات . وكددِلِ ليلر ددر ُنَددم

  الب)نات . اريات الَق لة   زل  وضَت لَم وعلموها وَِه

  الموحُ الموق  المربُ للنفوستيعرب مر)رهم زُ ارخرة مَ اليعل)ب   م

و  علدد  كدد  شددُء  . ونسددوه وللَددازر ن عددِا  مَدد)ن . نددو, نبعددثَم    م عددا   ز)نبددئَم ِمددا عملددوا ُحردداه  )
  شَ) (. .

 
 

 َ, َراه   َنو  ل وا َُح  م ِعَما َعمع  َ م  ُه  َ مع عا  َز) َنب عئ   َ وه  َوُه  َعَل  ك   ُه   َنب َعث  )َ   َوَنس  َع ء  َش  ُ َلدم  َمدا زعدُ  هَُ  ( ََُلم  ََدَر َُنُ 6  ع َش َيع 
َ ون  معن َر بع َما َي َوي  الُسَماَواتع َوَما زعُ األ  َسة   عَُّل ه وَ  ُنج  م  َوََّل َخم   َ م   َ ََّلَ ة   عَُّل ه َو َراِعع   َ س  َِ َوََّل  َسادع دن َكلعد َند  مع َوََّل َُد 

  َ َثَر  عَُّل ه َو َمَع  ُ َ, ال قعَ اَمةع  عُن هَُ  َما م  َُن نَ َُ ل وا َنو  م ِعَما َعمع  َ ء  َعلع َم   ِعا   ع  َُان وا   ُم ن َنب عئ   ُ   (7َش

الجمدوو . وهدو عدِا  يلدو, علد   رؤوس  دزاء اليدبجا . وهدُ مَاندة ندو, نبعدثَم    م عدا . مَاندة علد  والمَاندة
ُحراه ِعلمده الدِر َّل نند  عنده شدُء   وَّل يغ)دب عنده خدايت    ه زإنحم وب ان لما عملوا .  ن كانوا هم ق  نسو 

  . .(شَ)   و  عل  ك  شُء

ليلدُ وحضدوره . زَدو شداه   وشدَوده ودورة الرعايدة والعنايدة   ِردورة الَدر  والنَايدة   زدُ علدم   وا َّلعده   َو
وره وشدَوده المؤمندون . ول َدِر مدن َِضد زل طمدئن حاضر للعون والرعاية ; وهو شداه  حاضدر للَدر  والنَايدة .

  حضوره وشَوده الَازرون ل

  علم   الشام  لَ  ما يَ ث زُ الَون  7الثالثت ال رس

This file was downloaded from QuranicThought.com



الشدَود   َمدي  هدِا السد اق مدن َلر در حق لدةت  و  علد  كد  شدُء شدَ) (. .  لد  رسدم ودورة ح دة مدن و سيطرد
ار الللو ت   َُو

راِعَدم   وَّل خمسدة  َّل هدو  هدو ما زُ األرب   ما ياون من نجدوي  َّل دة  َّلَر ُن   يعلم ما زُ السماوات و  ُلم
ُدانوا    دم ننبدئَم ِمدا عملدوا ندو, الق امدة    ن   ِاد   ُننمدا سادسدَم   وَّل ُدند  مدن كلدِ وَّل ُُثدر  َّل هدو معَدم  

  شُء عل م . .

الللددب نددرود آزدداق  زيدد و   َّلقدده   اريددة ويلر ددر علددم   الشددام  لمددا زددُ السددماوات ومددا زددُ األرب علدد  َبدد ُ
الوسد َ الميطداو  . مدن ودغ)ر وكب)در    المد ي السدماوات ُور داء األرب مدَ علدم   المَد   ِاد  شدُء زدُ هدِا

  وخاي وهاهر   ومعلو, ومجَو  . .

لدر  حيد  َلمدي كوات المخدا ب)ن  دم زحدف َو لدِ األر داء   َو مدي َيد ر  مدن هدِه ارزداق َو قلدوبَم ِردورة مدن  َو
  ِ العلم اإللَُ ََز الللو تكل

وَّل ُُثدر  َّل هدو معَدم  كلدِ يادون مدن نجدوي  َّل دة  َّل هدو راِعَدم   وَّل خمسدة  َّل هدو سادسدَم   وَّل ُدند  مدن مدا
  ُننما كانوا . .

و لدة َدَرعش مددرة    الللدو  حق لدة زدُ كاََدا   ولَنَدا َخدر  زدُ ودورة لفظ دة عم لدة اليددا )ر . ودورة َيدر  وهدُ
اني مرة   وه اخيلد   َّل دة َلفيدوا ل شدعروا ِدا  راِعَدم . وح)ثمدا  وح)ثما ُ ماخوكة ِمَضر   الجل)  المانوس .َو

هندا   زدا  ِا  سادسَم . وح)ثمدا كدان ا ندان نينا  دان زدا  هندا  ل وح)ثمدا كدانوا ُُثدر ل شعروا ا يمَ خمسة َلفيوا
  ل

مَضدر مدانوس نعدم . .  وهدو َّل وهدو ندَرعش و َيدز . . .حالدة َّل نثبدت لَدا قلدب ; وَّل يلدوي علد  موا َيَدا    نَا
  ولَنه كِلِ  ل)  ره)ب . مَضر  ت هو معَم ُننما كانوا . .

   م ننبئَم ِما عملوا نو, الق امة(. .)

زلدز  . .  ن مجدرد حضددور   وسدماعه ُمددر هائد  . زَ د   كا وهدِه لَدِا الَضددور  ُدان لمسددة ُخدري َر ددف َو
ِده ل خفدوه   سد عرب علد   و نعزلدون  حسدا  وعلدا  و وك د   كا كدان مدا يسدره الميندا ون والسدماو مدا ِعد ه مدن 

  زُ كلِ ال)و, المشَود ول األعل  األشَاد نو, الق امة و نبئَم   ِه زُ المو

نيَُ   ارية ِرورة عامة كما و ُتت َو

    ِا  شُء عل م .  ن
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الواحد ة . األسدال)ب  اريدة ِه األسدال)ب المنوعدة زدُ عرضدَا زدَُسديلر حق لدة العلدم اإللَدُ زدُ الللدو    وَد وهادِا
  من شي  المسالِ وال رو  ل عل ه اليُ َعمم هِه الَق لة زُ الللب البشرر   وهُ َ خ  وَا

 
 

دوا ََُلدم    َ وَن لعَمدا ن  دَوي   دُم َيع دود  دوا َعدنع الُنج   َ نَن ن  ِع َن ِعداإل ع    َعن ده   ََدَر  عَلد  اُلد دو ع َوَ َيَنداَ و  دَ)تع الُرس  َوانع َوَمع رع  َونعَكا مع َوال ع د  

َِ ِعددهع ُه  َوَ ل ول دوَن زعددُ ََ  عد َ  ِعَمدا َلددم  ي  م   َ داؤ وَ  َحُ)ددو  َع دد دُنم   َُنف سع ََ م  َ   َ ددب  و َنا ُه  ِعَمدا َنل ددو   َحس  ِ ع ا َلدو ََّل ي َعدد ََ َن ددَلو  َزبعددئ َي  َير 
)ر      (8ال َمرع

حضدور   وشدَوده زدُ َلدِ الردورة  لَق لدة اليلر در العم)دم كلدِ ندازل)ن ليندا )َم ِالبا د ك, الم 8الراِدَت الد رس
ُددانوا نيندا ون ف مدا و)دنَم ِدالمؤامرات ضد  الرسدو  ص   ب وضدد   الدِنن المدؤ رة المرهوبدة َمَد  ليَ ند  المندازل)ن  

  مَ اليعج)ب من موقفَم المر بت . ِالم ننة الجماعة المسلمة

ومعرد ة الرسدو    ونكا  والعد وان ن نَدوا عدن النجدوي  دم يعدودون لمدا نَدوا عنده   و يندا ون ِداإل مَدر  لد  الدِن ُلدم
لدوَّل يعدِونا   ِمدا نلدو  ل حسدبَم  َدنم يردلونَا زبدئي :ُنفسدَم  اءو  ح)دو  ِمدا لدم يَ دِ ِده     و لولدون زدُ

  المر)ر .

ِاَّلسددديلامة  لَددم األمددر كانددت هدددُ النرددا َددوحُ ِددان خطدددة رسددو    ص   ب مددَ المنددازل)ن زدددُ ُو  واريددة
زدُ الم ن دة وبدوح)َم . ُونَدم ِعد   ال)َدود واإلخَّل    ونَ)َم عن ال سائي والمؤامرات اليُ ند ورونَا ِاَّلَفداق مدَ

الخ  ة   وزُ اليد و)ر السدُء للجماعدة المسدلمة   وزدُ اخي دار  دسائسَم هِا كانوا نلجون زُ خطيَم اللئ مة   وزُ
  يعرون وَا ُوامر الرسو  ص   ب و فس ون عل ه ُمره ُومر المسلم)ن المخلر)ن . اليُ  الطرق والوسائ

 داؤو  ح)دو  ِمدا  ونكا ُنَا َوحُ ِان ِعضدَم كدان نليدور زدُ ود غة اليَ دة ف َورهدا  لد  معند  سدُء خفدُت ُما
نَدم يلولونتالسدَّل, علد ام . وهدم نوهمدون ُ . عل ام السا, -كما كان ال)َود يلولون  -لم يَ ِ ِه   . كان يلولوا 

ُو ُيدة ود غة ُخدري هاهرهدا ودررء وبا نَدا لئد م ل وهدم يلولدون  ! دندنَم ِمعند  المدوت لَدم ُو ِمعند  َسدامون زدُ
 ز)َدا حلدا لعاقبندا   علد  قولندا هدِا . ُر زدُ ََ)ديَم   ُو زدُ مجالسدَم اليدُ نيندا ون  نب دا زدُ ُنفسدَمتلو كدان

  و  ورون ال سائي والمؤامرات .

ُنفسدَم   وبمجالسدَم  زدُ مدن سد اق السدورة مدن مطلعَدا ُن   قد  ُخبدر الرسدو  ص   ب ِمدا كدانوا يلولونده وهاهر
نده مدا يادون مدن نجدوي  َّل دة  َّل هدو  ; المجادلدة ومدؤامراََم . زلد  سدبم زدُ السدورة  عدَّلن ُن   قد  سدمَ للمدُرة  ُو

ت ُولئدِ المندازل)ن وهدو حاضدر مجالسدَم ل وبمدا يلولونده عل  مدؤامرا رسوله راِعَم . . ال  . مما نوحُ ِانه ُ لَ
  . ُِلِ زُ ُنفسَم

  رد عل)َم ِلوله َعال ت  م
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  حسبَم  َنم يرلونَا زبئي المر)ر(.)

زضدا مدا كدانوا ِلولونده  وكدِلِ هِه المؤامرات الخ  ة   ونزشداء نجدواهم اليدُ عدادوا  ل)َدا ِعد ما نَدوا عنَدا   وكشف
طب)دم لَق لدة علدم   ِمدا زدُ السدماوات ومدا زدُ  َرد نم   ِما نلو (. . هدِا كلده هدو زُ ُنفسَمت  لوَّل يعِونا َو

لَد  ا يمداو . وهدو نوقدَ زدُ نفدوس المندازل)ن ُن ُمدرهم مفضدوم   كمدا  وشدَوده األرب   وحضدوره لَد  نجدوي  
  ِاَّل مئنان والو وق . للمؤمن)ن نوحُ

َر)ن منالنَُ عن النجوي المَرمة  10 - 9الخامي  ال رس   الش طان وساوس ونِاحة النجوي الط)بة َو

الينددا ُ ِمددا نينددا   ِدده  عددن نليفددت  لدد  الددِنن آمنددوا   يخددا بَم وَددِا الندد اءت يددا ُنَددا الددِنن آمنددوا ل)نَدداهم وهنددا
    و ب)ن لَم ُن النجوي عل  هِا النَدو هدُ مدن  َلوي  المنازلون من اإل م والع وان ومعر ة الرسو    و ِكرهم

  زل ست َل)م ِالمؤمن)نت , آمنوا اء الش طان ل َزن الِنن يَ

ندا وا يدا ُنَدا الدِنن آمندوا  كا َندا )يم زدَّل َيندا وا ِداإل م والعد وان ومعرد ة الرسدو   ) ِدالبر واليلدوي   واَلدوا    َو
     وعل الِنن آمنوا ول ي ِضارهم ش)ئا  َّل ِإكن   ل َزن  الِر  ل ه ََشرون .  نما النجوي من الش طان

 
 
ا َيا نَن آَمن دوا  عَكا َََنداَ ) ي م  َزدََّل َََيَنداَ و  ِع ا اُلد ََ ا ِعدال بعر ع  ِعداإل ع  مع  َُنُّ دو ع َوَََنداَ و  دَ)تع الُرس  َوانع َوَمع رع دَوي  َوال ع د   ر  َوالُيل  َواَُل دوا ُهَ اُلدِع

وَن   َشر   َ َوي  (  عُنَما9 عَل  هع َ  َن الُش  طَ  الُنج  م  مع نَن آَمن وا َوَل  َي ِعَضدار عهع ز َن اُلِع  َ  عَُّل ِعدإعك نع ُهع َوَعَلد  ُهع َزل َ)َيَوُكد ع  َشد) ئا   انع لعَ 
معن ونَ    (10) ال م ؤ 

  زل)يوك  المؤمنون(. .  

ا ََدز  عند م نيجمعدون  ُن ِعدم المسدلم)ن ممدن لدم َنطبدَ نفوسدَم ِعد  َِاسدة الينظد م اإلسدَّلمُ   كدانوا و بد و
الدِر َّل َلدره  ب عدة الجماعدة اإلسدَّلم ة   وروم  األمدر األمور   ل)ينا وا ف ما و)نَم و يشاوروا ِع)د ا عدن ق دادََم .

ُدد  ُرر وكدد  زَددرة وكدد  اقيددرام علدد  الق ددادة اويدد اء   وعدد , اليجمعددات  عددرب الينظدد م اإلسددَّلمُ   اليددُ َليضددُ
ندؤكر  ومدا جمعدات كدان ند ور ز)َدا مدا قد  ندؤدر  لد  البلبلدة  ُمدا نبد و ُن ِعدم هدِه الي . الجماعدة الجانب دة زدُ

  داَرَم للمسدائ  الجار دة  مجدرد ولَدن -ولدو لدم يادن قرد  اإلندِاء قائمدا زدُ نفدوس الميندا )ن  -الجماعدة المسدلمة 
  ونل  ع , الطاعة . , اإلنِاء ونو اء ارراء ز)َا عل  ف)ر علم   ق  نؤدر  ل 

ددا )رهت يددا ُنَدداننددادنَم   ِرددفيَم ال وهنددا جعدد  للندد اء وقعدده َو آمنددوا . . ل)نَدداهم عددن  الددِنن يددُ َددربطَم ِدده   َو
و بد)ن لَدم مدا نل)دم وَدم مدن الموضدوعات اليدُ نيندا    . ِاإل م والع وان ومعرد ة الرسدو  - كا َنا وا  -الينا ُ 

نا وا ِالبر َل)دم مد لولَما . وا . .(واليلوي  وَا المؤمنونت  َو  لبرتالخ)در عامدة . واليلويتال لظدةلي و)ر وسدائلَما َو
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ف َاسدبَم ِمدا كسدبوا .  ,  ل ده هلل سبَانه   وهُ َّل َدوحُ  َّل ِدالخ)ر . و دِكرهم ِمخازدة   الدِر يَشدرون  والرقاِة
  وهو شاه ه ومَر ه . مَما سيروه ُوخفوه .

قا تُندت آخدِا و)د   , َدِرم اإلمدا, ُحم تحد  نا وَدز وعفدان   قاَّلتُخبرندا همدا,   عدن قيدادة   عدن ودفوان ودن قدا 
زدُ النجدوي ندو, الق امدة و قا تسدمعت  يلدو  اون عمر    ك عرب له ر     زلا تُ   سدمعت رسدو    ص   ب

ف ضددَ عل ده كنفده   و سديره مددن النداس   و لدرره وِنوبده   و لددو   , رسدو    ص   ب يلدو ت   ن   ند نُ المدؤمن
 عدري كندب كدِا و حيد   كا قدرره وِنوبده   وُري زدُ نفسده ُنده قد  هلدِكنب كدِا و َُ َُعري لهتَُعري كنب كِا و

الَفدار والمندازلون ف لدو   ُومدا زإنُ ق  سيَرَا عل ِ زُ ال ن ا ُونا ُففرها لِ ال)و, .  م يعط  كيدا  حسدناَه .:قا 
  الظالم)ن   . عل  األشَاد هؤَّلء الِنن كِووا عل  ربَم   َُّل لعنة  

هدم منَدا   ومردلَيَم  اليدُ ُ والمسدارة والي سدي ِداللو  زدُ خ  دة عدن الجماعدة المسدلمة  ننفدرهم مدن اليندا   دم
ف لدو  لَدمت ن رؤ دة المسدلم)ن للوسوسدة  . الشدئون  مردلَيَا   و نبغدُ َُّل يشدعروا ِاَّلنفردا  عنَدا زدُ شدان مدن

خلدم  دوا مدن عدد , الثلدة ;  قلدوبَم والَمدي واَّلنعدزا  ِالَد نث َبددث زدُ ُون الشد طان يغددرر الَدزن واليددو ي   َو
نبلد  زد)َم  لدن نفدوس  خدوانَم و د خلوا  ل)َدا الوسداوس والَمدو, . و طمدئن المدؤمن)ن ِدان الشد طان ل َزندوا الميندا )ن
  ما نر  ت

وعلددد    زل)يوكددد   -  َّل ِدددإكن   - نمدددا النجدددوي مدددن الشددد طان ل َدددزن الدددِنن آمندددوا   ولددد ي ِضدددارهم شددد)ئا )
  المؤمنون(. .

  عل ه المؤمنون ل نيوك  يوكلون  َّل عل    . زل ي وراء كلِ َوك    ول ي من دون   منَّل ن زالمؤمنون 

بعددث  الر بددة وردت األحادنددث النبو ددة الَر مددة ِددالنَُ عددن الينددا ُ زددُ الَدداَّلت اليددُ َوقددَ وقدد  زعددزو الثلددة َو َو
  اليو يت

قا تقدا  رسدو   - رضدُ   عنده - عدن عبد   ودن مسدعود -ِإسدناده  -زُ الرَ َ)ن من ح نث األعمدش   اء
  . " يَزنه   ص   بت   كا كنيم  َّل ة زَّل نينا   ا نان دون واحبَما زإن كلِ

 
 
وا زعُ ال َمَجالعيع  َيا  َ َ م  َََفُس نَن آَمن وا  عَكا قع)َ  َل ا اُلِع ََ وا َُنُّ  َ و  َزاز َسد دز  وا َزانش  دز  َ دم  َونعَكا قع)دَ  انش  َسداع ُه  َل َع َيف  َزد نَن  ُه   ا َنر  ِع اُلد

ل َم َدَرَ ات   نَن ُ وَ وا ال عع َ م  َواُلِع ن َمل وَن َخبع)َر   َوُه   آَمن وا مع نَن آَمن وا  عَكا11ِعَما ََع  ا اُلِع ََ م وا َود) َن  َناَ ) ي م   ( َيا َُنُّ دوَ  َزَلد  ع الُرس 
 َِ ُ م  َودَ َقة  َكلعد دَوا َ دم  وَ  َخ) درَ  َندَ ر  َنج  د مَ ُل وا َزدإعُن ُهَ َفف دوَر ُرحع د   در  َزدإعن ُلدم  ََجع ََ م وا َود) َن َندَ ر   (12) َُ   ي م  َُن َ َلد  ع دَفل  ََُُش 

ُ م  َوددَ َقات  َزددإعك   دَوا َ ددوا َلددم   َنج  َ م  َزدَاقع م وا الُرددََّلَة َوآ َعل دوا َوََدداَ  ُه  َعَلدد   دداةَ  ََف  ددولَ  الُزَُ ه  َوُه  َخبع)ددَر ِعَمددا َوَُ ع ع دوا ُهَ َوَرس 
َمل ونَ    (13) ََع 
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هندا  مردلَة زدُ كيمدان سدر  ََدون  ُد  رف َ   كما ُنه ََف  حا م إلِعاد ك  الر ب والشداو  . زامدا ح)دث وهو
َديم . وهددِا يادون عدادة ود)ن اللددادة  اليشداور   ُو سدير عدورة   زدُ شدان عددا, ُو خدا    زدَّل مدانَ مددن زدُ سدر َو

يادون َجمعدا  انب دا ِع)د ا عدن علدم الجماعدة . زَدِا هدو الدِر نَد  عنده  ُن عدة . وَّل يجدِوالمسدئول)ن عدن الجما
 الدِر وهِا هو الِر يفيت الجماعة ُو نوقَ زُ وفوزَا الشِ وزل ان الثلة . وهِا هو . الرسو  اللرآن ونَ  عنه

مدا نر د  زدُ الجماعدة  الوسد)لة ند وره الشد طان ل َدزن الدِنن آمندوا . ووعد    قدا َ زدُ ُن الشد طان لدن نبلد  وَدِه
دممر  ُ  المؤمنة   ألن   حارسَا وكالئَا ; وهو شاه  حاضر زُ منا اة   وعالم ِمدا ند ور ز)َدا مدن ك)د  ودس َو

 َّل ِدإكن  (. . وهدو اسديثناء ََفظدُ ليلر در  َّلقدة المشد)ئة زدُ كد  مدو ن ) . ولن يضر الشد طان المدؤمن)ن . .
  بل  المش)ئة حرة وراء الوع  والجز, . .والجز,   لي الوع  من موا ن

الخب)در . وهددو الشدداه   العلد م وعلد    زل)يوكدد  المؤمندون(. . زَددو الَدارس الَددامُ   وهدو اللددور العز دز   وهددو)
وعد  َِراسدة المدؤمن)ن . زدار  مان)ندة ِعد  هدِا  وقد  الَاضدر الدِر َّل يغ)دب . وَّل يادون زدُ الَدون  َّل مدا نر د  .

  ُور يل)ن و

  َو  ه المسلم)ن  ل  آدا  المجالي 11السادست رسال 

  ياخِ الِنن آمنوا ِاد  آخر من آدا  الجماعةت  م

ق) تانشدزوا زانشدزوا   نرزدَ    ونكا يا ُنَا الِنن آمنوا  كا ق)د  لَمتَفسدَوا زدُ المجدالي زازسدَوا يفسدا   لَدم .)
وا العلم در ات .   ا َعملون خب)ر(. .ِم و  الِنن آمنوا منَم والِنن َُو

ممدا يجعد  و)نَدا وبد)ن  , من ِعم الروايدات اليدُ حادت سدبب ندزو  اريدة ُن لَدا عَّلقدة واقع دة ِالمندازل)ن و ظَر
  اريات قبلَا ُُثر من اَرباط واح  زُ الس اق .

عند  رسدو   ضدنوا ِمجالسدَم ملدبَّل قيادةتنزلدت هدِه اريدة زدُ مجدالي الدِكر   وكلدِ ُنَدم كدانوا  كا ُروا ُحد هم قدا 
    ص   ب زامرهم   َعال  ُن يفسا ِعضَم لبعم .

وزدُ المادان  , الردفة ملاَد  ودن ح انتُنزلدت هدِه اريدة ندو, الجمعدة . وكدان رسدو    ص   ب نومئدِ زدُ وقدا 
ُهد  ود ر مدن المَدا ر ن واألنردار . زجداء نداس مدن ود ر وقد  سدبلوا  لد  المجدالي زلداموا  ُهد  ض)م . وكان يار, 

النبدُ ورحمدة   وبركاَده   زدرد النبدُ ص   ب علد)َم .  دم سدلموا  ُنَدا  ا  رسدو    ص   ب زلالواتالسدَّل, علد امح
علد   يَملَدم زردوا عل)َم زلاموا عل  ُر لَم ننيظرون ُن نوسَ لَم . زعري النبُ ص   ب ما كلِ عل  اللو, ِع 

ُهدد   المَدا ر ن ا  لمدن حولده مدنالق دا,   زلدم يفسدا لَدم . زشدم كلدِ علدد  النبدُ ص   ب زلد واألنردار مدن ف)در 
ُهد   ِع ة و رتقم يا زَّلن . ُونت يا زَّلن . زلم نز  يق مَم النفر الِنن هم ق ا, و)ن ن يه من المَدا ر ن واألنردار 

مدن مجلسده   وعدري النبدُ ص   ب الَراهدة زدُ و دوهَم . زلدا  المنازلونتُلسدديم  ُقد م ود ر . زشدم كلدِ علد  مدن
ُوحبدوا  مجالسدَم واحبام هِا يع   و)ن الناس و و  مدا ُرننداه قد  عد   علد  هدؤَّلء ل  ن قومدا ُخدِوا ُن َزعمون 
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  ب قدا ت  رحدم   ر دَّل يفسدا ألخ ده  ]   اللر  من نب)َم   زاقامَم ُو لي من ُِطا عنه . . زبلغنا ُن رسو 
  ونزلت هِه ارية نو, الجمعة .اللو, إلخوانَم .  ف فسا   . . زجعلوا يلومون ِع  كلِ سراعا  

الر د  مدن ماانده  الر د  ودَت هدِه الروايدة زإنَدا َّل َينداز  مدَ األحادندث األخدري اليدُ َنَد  عدن ُن يقد م ونكا
وسدعوا   .  مجلسه ل جلي ف ه . كما  اء زُ الرَ َ)نت  َّل يق م الر   الر   من ف جلي ف ده   ولَدن َفسدَوا َو

 ر اللداد, ح)دث انيَد  ِده المجلدي . زدَّل نيخطد  رقدا  النداس ل اخدِ مااندا زدُاسديلرا ضدرورة ورد كدِلِ مدن ومدا.

  ! الر ر

نرزدَ ز)رزدَ . وهدِا  ُن ََم علد  اإلزسدام لللداد, لد جلي   كمدا ََدم علد    اعدة األمدر  كا ق)د  لجدالي زارية
  . اللاد, األمر يجُء من اللائ  المسئو  عن َنظ م الجماعة . َّل من

سداما   واسديلب   اَسدَ سَة زُ النفي قب   يجداد الفسدَة زدُ المادان . وميد  رحدب الللدبهو  يجاد الف والغرب َو
زامدا  كا ُري اللائد  ُن هندا  اعيبدارا  . واَر دام الجالي  خوانه ِالَب والسماحة   زازسا لَم زُ المادان عدن رضد 

ا ر و مان)ندة ِدا  . يجدب ُن َرعد  عدن  واع دة نفدي ورضد  خد زالطاعدة مدن اَّلعيبدارات يليضدُ  خدَّلء المادان
 هدُ مرع دة كدِلِ   مدن عد , َخطدُ الرقدا  ُو  قامدة الر د  للر د  ل اخدِ ماانده . وننمدا الَل دة مدَ ِلداء اللواعد 

  السماحة والنظا, يلررهما اإلسَّل, . واألد  الوا ب زُ ك  حا  .

ِفسدَة مدن   لَدم  ليالمجدا  ر لدة اللدرآن زدُ اسيجاشدة الشدعور عند  كد  ََل د    زإنده يعد  المفسدَ)ن زدُ وعل 
مددن المادان و خلوندده عدن  اعددة ألمدر الرسددو   نرزعدون  وسدعةت  زازسدَوا يفسددا   لَدم(. . و عدد  الناشدز ن الددِنن

دوا العلدم در دات(. . وكلدِ  دزاء زانشدزوا ورزعدة زدُ الملدا,ت  ونكا ق)د  انشدزوا  نرزدَ   الدِنن آمندوا مدنَم والدِنن َُو

  ر ِالق ا, .وق امَم عن  َللُ األم َواضعَم

ُن اإليمدان الدِر ند زَ :َعلمَم ُانت المناسبة مناسبة قر  من الرسو  ص   ب ليللُ العلم زُ مجلسه . زارية وق 
و ط دَ ; نؤديدان  لد  الرزعدة عند    در دات .  ز)يسدَ  ل  زسَة الر ر و اعة األمر   والعلدم الدِر نَدِ  الللدب

ويركدده ورزعددوا عندده َّلعيبددار رآه الرسددو  ص   ب  و  ِمددا َعملددون  َطوعددوا وزددُ هددِا ملاودد  لرزعددة الماددان الددِر
  ِه عن علم ومعرزة َِق لة ما َعملون   وبما وراءه من شعور مانون . يجزر  خب)ر(. . زَو

عل مَدا الفسدَة والسدماحة والطاعدة وهادِا َدِنبَا   َو اليشدو م واَّلسيجاشدة .  ِاسدلو  نيدول  اللدرآن َرب دة النفدوس َو
  وحساس ة زُ الضم)ر . . , ِاليَال   الَرف ة   ولَنه ََو  زُ الشعور زال نن ل ي

  دزَ الر قة عن  منا اة الرسو   م نس  كلِ 13 - 12الساَِت ال رس

علد  الخلدوة ورسدو    ص  َدزاحم يعلمَم اللرآن ُدِا آخر زُ عَّلقيَم ورسو    ص   ب ز)ب و ُنده كدان هندا  ُِلِ
ُو ل سديميَ ِداَّلنفراد ِده مدَ عد , اليلد نر لمَدا,  ; وُريده ان يخره ; و اخدِ ف ده َو )َده  ب ل َ  ه ك  زرد زُ ش
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الشدعور ِق مدة وقيده   وبج يدة الخلدوة ِده   ُونَدا َّل ََدون  َّل ألمدر كر ِدا  .  وعد , رسدو    ص   ب الجماع دة ;
  ب و ليطدَ  ]   يخلدو ورسدو  ُن يشعرهم وَِه المعانُ ويلر ر ضر بة للجماعة من ما  الدِر نر د  ُن   زشاء

  المنا اة والخلوةت يطلب من وقيه الِر هو من حم الجماعة . زُ وورة و قة يل مَا قب  ُن

ُو َدر . زدإن لدم َجد وا زدإن  لَدم يا ُنَا الِنن آمنوا  كا نا )يم الرسو  زل موا و)ن ن ر نجواُم و قة . كلدِ خ)در)
    ففور رح م(. .

زردرزه دراهدم . وكدان  دنندار -كمدا رور عنده  -زَدان معده  -كدر,   و َده  -اإلمدا, علدُ  عمد  وَدِه اريدة وقد 
شدم علد  المسدلم)ن . وعلدم   كلدِ مدنَم .  األمدر ُلما ُراد خلدوة ورسدو    ص   ب ألمدر َرد ق ود رهم ل ولَدن

م ونزلدت اريدة اليال دة ورزدَ هدِا الخلدوة اليدُ يطلبونَدا . زخفدف   عدنَ ِق مدة وكان األمر ق  ُدي فانيه   ُوشعرهم
و )ََم  ل  العبادات والطاعات المرلَة للللو ت ; اليَل    َو

 
 

م ُمدا ه دم ََُلم   َع َب ُه  َعَل)  ما  َفضع ا َقو  نَن َََوُلو  َ م   َََر  عَل  اُلِع دن َلم دوَن   م ع دِع ع َوه دم  َيع  ََ لعف دوَن َعَلد  ال   َ م  َوَ   َ دن   ََُعد ُ  (14َوََّل مع

َمل دونَ  م  َساء َمدا َكدان وا َيع   َ ن ا   عُن اِا  َش ع َِ م  َع  َ دم   (15) ُه  َل  َ وا َعدن َسدبع) ع ُهع َزَل ُندة  َزَرد ُّ م      َ ِ وا َُي َمداَن َِا َ  اََُخد د)َن  َعد َع مُّ
ه دم16  م  َوََّل َُو ََّلد   َ دَوال  م  َُم   َ َُ َعن  نع دنَ  ( َلن َ غ  َلئعد م ع دا َخالعد  وَن  ُهع َشد) ئا  ُ و  ََ ا   الُندارع ه دم  زع) ََ د ,َ  (17َِ َُو  م  ُه   َندو   َ َنب َعدث 

َ م   لعف وَن َل  َ لعف وَن َله  َكَما َي  َ َسب ونَ  َ مع عا  َفَ   َ و وَن   َوَ  داكع ََ م  ه دم  ال   َ ء  َََُّل  عُن  ُ م  َعَل  َش  َ َوكَ  (18َُُن  َ دَي م  الُشد  َطان   اس  َع َعَلد) 
َِ َزَانَساه م   َلئع َر ُهع ُ و  ك  ز      كع وَن   حع ر  َ  الُش  َطانع ه م  ال َخاسع ز    (19الُش  َطانع َََُّل  عُن حع

دا   ) زداق موا الردَّلة وآَدوا الزكداة ُو  عدوا  علد ام ُُشفليم ُن َل موا و)ن ن ر نجدواُم ود قات و زدإك لدم َفعلدوا َو
  .   ورسوله . و  خب)ر ِما َعملون(.

إلعد اد هدِه الجماعدة  اليربو دة هاَ)ن ارني)ن والروايات اليُ ككرت ُسبا  نزولَما نجد  لوندا مدن ُلدوان الجَدود ُوز
  المسلمة زُ الرغ)ر والَب)ر من شئون الشعور والسلو  .

  ك, المنازل)ن لمواَّلََم ال)َود ومياِعيَم الش طان 19 - 14الثامنت ال رس

و يوعد هم ِازيضدام ُمدرهم    , ِنن نيولون ال)َود   ف رور ِعم ُحوالَم ومواقفَميعود الس اق  ل  المنازل)ن ال  م
  من ك  َ و)راََمت الرفم وسوء مر)رهم   وانيرار ال عوة اإلسَّلم ة ُووَاوَا عل 

الَدِ  وهدم يعلمدون . ُعد   علد  َر  ل  الِنن َولوا قوما فضدب   علد)َم و مدا هدم مدنَم وَّل مدنَم   و َلفدون  ُلم
ُيمانَم  نة زر وا عن سدب)      زلَدم عدِا  مَد)ن .  اَخِوا لَم عِاِا ش ن ا    نَم ساء ما كانوا يعملون .  

  م عدا ُوَّلدهدم مدن   شد)ئا . ُولئدِ ُودَا  الندار هدم ز)َدا خالد ون . ندو, نبعدثَم   وَّل لن َغندُ عدنَم ُمدوالَم
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علد)َم الشد طان زانسداهم   سديَوك َُّل  نَم هدم الَداكوون . ف َلفون له كما يَلفون لَم و َسبون ُنَم عل  شُء .
  الخاسرون . . هم ككر     ُولئِ حز  الش طان   َُّل  ن حز  الش طان

َد   علدد  ُنَدم كددانوا  - ال)َدود وهدم -الَملدة اللو ددة علد  المندازل)ن الددِنن نيولدون قومددا فضدب   علدد)َم  وهدِه
ُما َ   عل  ُن سدلطة اإلسدَّل, كاندت قد  عظمدت  ; عل)َم مَ ُل  ُع ائَميمعنون زُ الَ)  للمسلم)ن   و يممرون 

 عن ما نوا ََم رسو    ص   ب والمؤمنون ِما ياشفه   من َ و)راََم - ف ضطرون    َِ)ث يخازَا المنازلون  

قدوا  ; وهدم - ومدؤامراََم اكوون زدُ هدِه ُنَدم كد يعلمدون   لد  الَلدف ِالَدِ  إلنَدار مدا ننسدب  لد)َم مدن مدؤامرات ُو
ِمدا ننَشدف مدن دسائسدَمت اَخدِوا ُيمدانَم  ندة ُر  مؤاخدََِم األيمدان .  نمدا هدم نيلدون ِايمدانَم مدا نيوقعونده مدن

  للر  عن سب)    ل دسائسَم وقاية . وبِلِ يسيمرون زُ

ون(. .  زلَدم عدِا  يعملد ُدانوا نيوع هم مرات زُ خَّل  هِه ارياتت ُع    لَم عِاِا ش ن ا .  نَم سداء مدا و 
  ُولئِ ُوَا  النار هم ز)َا خال ون(. . . ش)ئا مَ)ن(. . لن َغنُ عنَم ُموالَم وَّل ُوَّلدهم من  

ندو, نبعدثَم   ) :للنداس مشدَ هم ندو, الق امدة زدُ وضدَ مدزر مَد)ن   وهدم يَلفدون هلل كمدا كدانوا يَلفدون  و ردور
قد  َاود  زدُ ك دانَم   حيد  ل رداحبَم  لد  ندو,  النفداق  لد  ُن  م عا ف َلفون له كما يَلفون لَم(. . ممدا يشد)ر

الِر يعلم خفايدا الللدو  وكوات الرد ور ل  و َسدبون ُنَدم علد  شدُء(. .  . الجَّل  الق امة . وزُ حضرة   كر
  َّل يسين ون  ل  شُء . ُر شُء ل هواء وهم عل 

  ِالَِ  األو)  الثاوتت  َُّل  نَم هم الَاكوون(. . و  مغَم

والللدب الدِر ننسد  ككدر  . ياشف عن علة حالَم هدِه . زلد  اسديول  علد)َم الشد طان كل دة  زانسداهم ككدر  (.  م
الدِر يلدف ََدت لوائده   و عمد  ِاسدمه    للشد طان   يفس  و ديمَم للشدرت  ُولئدِ حدز  الشد طان(. . الخدال 

   ت  َُّل  ن حز  الش طان هم الخاسرون(. . ل  الخسران الخال ننيَُ و نفِ فاياَه . وهو الشر الخال  الِر

طمددئن  ُعد ائَم حملددة شد ن ة عن فددة َناسدب الشددر واألكي والفيندة اليددُ ندد ورونَا للمسدلم)ن مددَ وهدُ المدداُر ن . َو
عال   -قلو  المسلم)ن . و     عل  ُع ائَم المسيور ن ل الَملة نيول  عنَم -سبَانه َو

 
 
وَن هَُ   عنُ  ادُّ ََ نَن ي  َِ زعُ اأَلَكل ع)َن  اُلِع َلئع وَله  ُ و  لعُ  عُن ُهَ َقوعرغ َعزع َز   ََُيبَ  (20 َوَرس  لعَبُن ََُنا َور س    (21ُه  أَلَف 

يداوون  لد  ال)َدود شدعورا مدنَم ِدانَم  المندازلون  ُدان ُولئدِ ولمدا   الغالب ُوعد اؤه ُكلدون  21 - 20الياسَت ال رس
ر د  . و ط زدإن   ن)ئسدَم مدنَم   و لدرر ُنده كيدب علد  ُع ائده الِلدة  . والمشدورة لبدون عند هم العدون قوة َخش  َو

  ولرسوله الغلبة واليما)نت لنفسه والَز مة   وكيب
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  قدور عز دز(. . وهدِا وعد    ن  ن الِنن يَادون   ورسوله ُولئِ زُ األكلد)ن . كيدب   ألفلدبن ُندا ورسدلُ .)
قد  نبد و ُح اندا مدن الظداهر الدِر يخدالف هدِا الوعد   ممدا والدِر َّل ود  ُن يادون علد  الدرفم   الرادق الِر كدان

  الرادق .

زدُ   زدُ هدِه األرب ;  العل)د ة وقدَ ِالفعد  ُن اإليمدان واليوح)د  قد  فلبدا علد  الَفدر والشدر  . واسديلرت زالدِر
ن ددة   وبعدد  الرددراو الطو دد  مددَ الَفددر الشددر  والو  عقبددات ودانددت لَددا البشددر ة ِعدد  كدد  مددا وقددف زددُ  ر لَددا مددن

كمدا  -زيرات عاد ز)َا اإللَاد ُو الشدر   لد  الظَدور زدُ ِعدم ِلداو األرب  هنا  والشر  واإللَاد . ونكا كانت
ُن  علد  زدإن العل)د ة زدُ   هلدت هدُ المسد طرة ِردفة عامددة . زضدَّل -الدد و  الملَد ة والو ن دة  زدُ يلدَ ارن

ِوا  مؤكد    ألنَدا ف)در ودالَة للبلداء . والبشدر ةزيرات اإللَداد والو ن دة  لد زدُ كد  ندو,  لد  ُدلدة   ند ة  ََيد ر   
  . واليوح)  ََ ر  ل  اَّلعيلاد زُ   واليما)ن لعل) ة اإليمان

 )د  مَد ود ُو زدُ رقعدة  زدُ نيعامد  مدَ وعد    علد  ُنده الَق لدة الواقعدة . زدإكا كدان الواقدَ الردغ)ر والمدؤمن
الدِر نو د  زيدرة زدُ األرب لَامدة خاودة . لعلَدا  . ِ الَق لدة   زَدِا الواقدَ هدو البا د  الزائد مَ ودة يخالف َلد

  زُ وقيه المرسو, .   اسيجاشة اإليمان ونها يه ليَل)م وع 

ُهد  وح)ن ُعد اء اإليمدان علد   زدُ ودورها المينوعدة    اإليمدان ننظدر اإلنسدان ال)دو,  لد  الَدر  الَائلدة اليدُ شدنَا 
ولد  زدُ ِعضدَا مدن عندف الَملدة علد   , ميطاولدة ن ضدغ  ومدن ك)د  ِاد  ودنوي الَ)د  زدُ عَدودمدن ِطدش ومد

ِاقَدم المؤمن)ن ُن قيلوا وشردوا وعدِووا وقطعدت وسدلطت علد)َم  م دَ ُندواو النَايدة .  دم ِلدُ اإليمدان زدُ قلدو   ُر
 , عل)َدا ُ األمدم الَا مدةمن اَّلنَ ار   و َمُ شعوبَم كلَا من ض او شخر)يَا وكوبانَدا زد يَم)َم المؤمن)ن  

َطمده . . حد)ن ننظدر  لد  هدِا الواقدَ زدُ المد ي  اإلنسدان ومن خضوعَا للطغ ان الغاشم  َّل ر ثما َنلم عل ه َو
  كاَه و ون حا ة  ل  اَّلنيظار الطو   لل الواقَ الميطاو  يج  مر اق قو    َعال  . يج ه زُ هِا

َظَدر زدُ الو دود   ُون  ُن عد    هدو الَق لدة الَائندة اليدُ َّل ود ُية حا  زَّل يخدالج المدؤمن شدِ زدُ ُن و  وعل 
ُون هدِا هدو الَدائن والدِر َّل ود  ُن يادون .  . الغدالبون  الِنن يَادون   ورسوله هدم األكلدون   ُون   ورسدله هدم

  ! وليَن الظواهر ف)ر هِا ما ََون 

  ءََم من ُع ائهالثناء عل  حز    زُ وَّلئَم هلل وبرا 22العاشرت ال رس

زدُ النفدوست َّل َجد  قومدا  لإليمدان النَاية َجُء اللاع ة الثاوية اليُ يلف عل)َا المؤمنون   ُو الم)زان ال ق)م وزُ
ولدو كدانوا آِداءهم ُو ُونداءهم ُو  خدوانَم ُو عشد)َرَم .  , ورسدوله نؤمندون ِدا  وال)دو, ارخدر ندوادون مدن حداد  

 ُون هم وروم منده   و د خلَم  ندات َجدرر مدن ََيَدا األنَدار خالد نن ز)َدا . رضدُ ناإليما ُولئِ كيب زُ قلوبَم

  عنَم ورضوا عنه . ُولئِ حز    . َُّل  ن حز    هم المفلَون(. .  
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واليجدرد مدن كد  عدائم  , الميم)دز المفاضلة الَاملة و)ن حدز    وحدز  الشد طان   واَّلنَ داِ النَدائُ للردف  نَا
  . الواح    واَّلَرباط زُ العروة الواح ة ِالَب وك   اك  

  َّل َج  قوما نؤمنون ِا  وال)و, ارخر نوادون من حاد   ورسوله(. .)

وودا ألعد اء    ورسدوله  عد    لر د  مدن قلبد)ن زدُ  وزده   ومدا يجمدَ  نسدان زدُ قلدب واحد  ودندنتودا هلل زمدا
  . يجيمعان هما معا زَّلورسوله ل زإما  يمان ُو َّل  يمان . ُما 

 
 
وَن َمدن   ََّل  درع ن دَوادُّ خع ,ع ار  ن دوَن ِعداُ ع َوال َ)دو  مع مدا  ن ؤ  د   َقو  دوَله  َوَلدو  َكدان وا آَِداءه م  َُو  َُو َنداءه م  َُو   َحدادُ  ََجع م   ُهَ َوَرس   َ دَواَن َُو    عخ 

يَمدانَ  م  اإل ع َع َِ َكيَدَب زعدُ ق ل دوبع َلئعد م  ُ و   َ د)َرََ دا َوَُُندَ ه م َعشع ََ يع  َ دن ََ درعر مع م  َ ُندات  ََج   َ ل  خع ن ده  َو  د   وم  م ع دار   وعدر  ََ َن  دا  األ  ََ نَن زع) َخالعد ع
وا َعن ه   م  َوَرض   َ َُ ُه  َعن  َِ  َرضع َلئع وَن   ُ و   َ لع َ  ُهع ه م  ال م ف  ز  ز    ُهع َََُّل  عُن حع   (22حع

  ُو  خوانَم ُو عش)َرَم(. .ولو كانوا آِاءهم ُو ُوناءهم )

مَدادة وخردومة ود)ن  هندا  الد , واللراِدة هدِه َيلطدَ عند  حد  اإليمدان .  نَدا يمادن ُن َرعد   كا لدم ََدن زدرواِ 
المشدرك)ن مدامور وَدا حد)ن َّل ََدون هندا  حدر   للوالد نن اللوائ)نتلدواء   ولدواء الشد طان . والردَبة ِدالمعروي

 كا كاندت المَدادة والمشداقة والَدر  والخردومة زلد  َلطعدت َلدِ األواودر  امداز ود)ن حدز    وحدز  الشد طان .
ُودو ِادر ِليد   الرد نم ِالعروة الواح ة وبالَب  الواح  . ولل  قي  ُوو عب)د ة ُِداه زدُ ندو, ود ر . وهدم ََرب  اليُ َّل

 ة والَددارث وحمددزة وعلددُ وعب)دد عمددر ولدد ه عبدد  الددرحمن . وقيدد  مرددعب وددن عم)ددر ُخدداه عب)دد  وددن عم)ددر . وقيدد 
آودرة الد نن والعل)د ة . وكدان هدِا ُولد  مدا اَرلد   ل ده   لد  ُقربداءهم وعشد)َرَم . ميجدردنن مدن عَّلئدم الد , واللراِدة

    . م)زان َرور الرواِ  والق م زُ

  ُولئِ كيب زُ قلوبَم اإليمان(. .)

ِوا  لد زَدو وَّل انطمداس ف ده وَّل  , اند  ار ه وَّلمثبدت زدُ قلدوبَم و)د    مايدو  زدُ ود ورهم و مد)ن الدرحمن . زدَّل 
  فموب ل

  ُون هم وروم منه(. .)

 َّل وَدِا الدروم الدِر  الندور يمادن ُن يعزمدوا هدِه العزمدة  َّل ودروم مدن   . ومدا يمادن ُن َشدرق قلدوبَم وَدِا ومدا
  يم هم ِاللوة واإلشراق   و رلَم ِمر ر اللوة واإلشراق .

  ار خال نن ز)َا(. .و  خلَم  نات َجرر من ََيَا األنَ)
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  الفان ة . ُعراضَا ما َجردوا زُ األرب من ك  راِطة وآورة ; ونفضوا عن قلوبَم ك  عرب من  زاء

  رضُ   عنَم ورضوا عنه(. .)

 دو راب وديدَ . .  وزدُ وورة وض)ئة راض ة مطمئنة   َرسم حالدة المدؤمن)ن هدؤَّلء   زدُ ملدا, عدا  رف دَ . وهِه
ِده ; زيلدبلَم زدُ كنفده   ُوزسدا  ُنفسدَم اضدون عدن ربَدم . انلطعدوا عدن كد  شدُء ووودلواربَم راب عدنَم وهدم ر 

  هِا اللر  ُونست ِه وا مانت  ل ه . . نفوسَم لَم زُ  ناِه   ُوشعرهم ورضاه . زرضوا . رض)ت

  ُولئِ حز   (. .)

الفاعلدة زدُ األرب  . لمنَجده لمَللدة ماعيه . الميجمعة ََت لوائده . الميَركدة ِق ادَده . المَي يدة وَ يده . ا زَم
  ما ق ره وقضاه . زَُ ق ر من ق ر   .

  َُّل  ن حز    هم المفلَون(.)

  يفلا  كن  كا لم يفلا ُنرار   المخيارون و ومن

 رايدة الَدم ورايدة البا د  .:ا نيد)ن َنلسدم البشدر ة  لد  حدزب)ن ا ن)نتحدز    وحدز  الشد طان . ونلد  رانيد)ن وهادِا
ونمدا ُن يادون مدن حدز  الشد طان زَدو واقدف ََدت  , الَدم زإما ُن ياون الفرد من حز    زَو واقف ََت راية

  َّل يخيلطان وَّل نيم عان لل ميم)زان راية البا   . . وهما وفان

ُهد  وَّل قراِدة   وَّل و دن وَّل  دني   وَّل عردب ة وَّل قوم دة . َّل والعل)د ة ُنمدا هدُ العل)د ة    . نسب وَّل ودَر   وَّل 
و م دَ الدواقف)ن ََدت هدِه الرايدة  خدوة زدُ   .  زَدو وحد ها . زمدن انَداِ  لد  حدز    ووقدف ََدت رايدة الَدم

خيلف ُو انَم   خيلف َخيلف ُلوانَم َو خيلف ُسرهم   ولَنَم نليلون زدُ الراِطدة اليدُ َؤلدف حدز   َو عشائرهم َو
زلدن َربطده  , رايدةالبا   مدن اسديَوك عل ده الشد طان زوقدف ََدتالفدوارق كلَدا ََدت الرايدة الواحد ة . و  زيِو     

من ُرب   وَّل من  ني   وَّل من و ن وَّل من لون   وَّل مدن عشد)رة وَّل مدن نسدب  َّل ِاح  من حز    راِطة .
  . .  م عا لل  ُنبيت الوش جة األول  اليُ َلو, عل)َا هِه الوشائج زانبيت هِه الوشائج . . وَر وَّل من

و ددواك  المرددلَة  واللراِددة يَدداء هددِه اريددة ِاندده كددان هنددا  زددُ الجماعددة المسددلمة مددن َشدد ه ُواوددر الدد ,  ومدَ
ِ,   والمفاضدلة اللا عدة  م)زان والر اقة   مما َعالجه هِه ارية زُ النفوس   وهُ َضَ اإليمدان وَدِا الَسدم الجدا

ُ الجماعدة المسدلمة   ممدن َجدردوا وخلردوا ودورة لطائفدة كاندت قائمدة كدِلِ زد َرسدم . .  َّل ُنَدا زدُ الوقدت كاَده
  كلِ الملا, .  ل  ووولوا

زدُ واقعدة المدُرة الفل)درة اليدُ  األمدة الرورة هُ ُنسب خيا, للسورة اليُ و ُت ويرو ر رعاية   وعنانيه وَدِه وهِه
  ِو َا ل وشان سمَ   لَا وهُ َجاد  رسوله ص   ب زُ شانَا
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ود)ن حدز    وحدز   والمفاضدلة األمدة مثد  هدِه الرعايدة هدو اَّلسديجاِة الطب ع دة . هلل الدِر نرعد  هدِه زاَّلنلطداو
    لل ور الَونُ الِر كلفَا  ياه . اخيارها الش طان هُ األمر الِر َّل ننبغُ ف)ره لومة اليُ
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 الَشر سورة
 

َر بع َوه َو ال َعزع ز   َسُباَ  ع َما زعُ الُسَماَواتع َوَما زعُ األ  َع م    عُ ََ   (1  ال 

  الَشر سورة

زدُ السدنة الراِعدة مدن  -حدُ مدن ُح داء ال)َدود  -وندُ النضد)ر  حدادث هدِه السدورة زدُ نزلدت لسدورة الَشدر مل مدة
 ولماكا وقدَ و ومدا كدان زدُ ُعلاِده مدن َنظ مدات زدُ الجماعدة اإلسدَّلم ة . . َرو َدا ? الَجرة . َرف ك   وقَ

علب عل   ِطر لة الجماعدة َرب دة ح دة  َلدِ األح اث والينظ مات ِطر لة اللدرآن كدِلِ زدُ َرب دةاللرآن الخاوة   َو
  ِاألح اث واليو )َات واليعل)بات .

ده الروايدات عدن وقب  الَدادث الدِر نزلدت  كلدِ ُن نسيعرب النرو  اللرآن ة زدُ السدورة   نعدرب شد)ئا ممدا ككَر
اليددُ َينددز  ِشددانَا النرددو    زيفدددُ  األحدد اث السددورة ِشددانه ; لنددري م)ددزة العددرب اللرآنددُ   وبعدد  آمدداده وراء

ميدددد  وراءهددددا وحولَددددا مجدددداَّلت ُوسددددَ ُوشددددم  مددددن مليضدددد ات َلددددِ األحدددد اث  زددددُ ِمليضدددد ات األحدددد اث   َو
  والماان . ِالزمانالمَ ودة

وممدا ندِكر عنَدا  . األحدزا  وقعة ونُ النض)ر زُ ُوائ  السنة الراِعة من الَجدرة ِعد  فدزوة ُحد  وقبد  فدزوة ُانت
 لدد   -رضدُ   عدنَم  -وعمدر وعلدُ  ِادر سدو    ص   ب كهدب مدَ عشدرة مدن كبدار ُودَاِه مددنَم ُودوُن ر 

قي)لد)ن َِادم مدا كدان و)نده وب)دنَم مدن عَد  زدُ ُو  مل مده  ديدة مَلة ونُ النض)ر   يطلب منَم المشاركة زُ ُداء
 ا علد)َم   و)نمددا كدانوا ند ورون ُمدراوندُ النضد)ر ِالبشددر واليرحدا  ووعد وا ِداداء مد نَددود علد  الم نندة . زاسديلبله

َم . زلدا  َّلفي ا  لدبعمت نَم لدن  ِعضدَم رسو    ص   ب ومن معه . وكان ص   ب  السا  ل   د ار مدن و)دَو
عل ده ودخرة   ز)ر َندا منده و زانيد    ز)للدُ َج وا الر   عل  مث  حاله هِه . زمدن ر د  مدنَم يعلدو هدِا الب)دت  

زردع  ل)للدُ عل ده ودخرة كمدا قدا  . زدالَم رسدو    ص   ب  . زلا تُندا لدِلِ لِلِ عمرو ون  َاش ودن كعدب .
ُانمدا ل لضدُ ُمدرا . زلمدا فدا  اسديبطاه مدن معده   زخر دوا مدن المَلدة يسدالون  زلدا, مدا نب)دت ال)َدود مدن فد ر .

  ُنه دخ  الم ننة . زعلموا عنه  

الدِر و)نده وب)دنَم .  األمدان نة مدنَم   ونلدم عَد رسو    ص   ب ِاليَ)ؤ لَر  ونُ النض)ر لظَور الخ ا ُومر
ال)بده األعد اء  زدُ -مدن وندُ النضد)ر  -وكدان قد  سدبم هدِا  قدِاو كعدب ودن األشدري  هجداء رسدو    ص   ب َو
َدالف وك)د  ضد  النبدُ ص  النض)ر عل ه . وما ق)  من ُن كعبا ورهطا من ونُ اَرلوا ِافار قدر ش اَردا  َدممر َو

وب)نده . ممدا  عد  رسدو    ص   ب يداكن لمَمد  ودن مسدلمة زدُ قيد  كعدب ودن  و)دنَم َد   ب مدَ ق دا, كلدِ الع
  . زليله األشري .
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وزددم اللاعدد ة  .  لدد)َم ُددان اليب))ددت للغدد ر ورسددو    زددُ مَلددة ونددُ النضدد)ر لددم نبددم مفددر مددن نبددِ عَدد هم زلمددا
يَدب الخدائن)ن(. . زيجَدز رسدو    ص    َّل   اإلسَّلم ةت ونما َخازن من قو, خ انة زانبِ  لد)َم علد  سدواء  ن

ل فددارقوا  دواره و جلددوا عددن المَلددة علدد  ُن  -وق)دد  عشددرة  -ُيددا,   َّل دة ب وحاودر مَلددة ونددُ النضدد)ر   ُومَلَددم
عبد    ُرسدَم وعلد  -وكَّلء عنَم عل  ِساَ)نَم ومزارعَم . ولَن المندازل)ن زدُ الم نندة  و ق موا ياخِوا ُموالَم  
منعدوا زإندا  , والملاومدة ُرسلوا  ل)َم يَرضونَم عل  الدرزم -  ُرس النفاق ون ُوُ ون سلو  وقدالوا لَدمتُن ا بيدوا َو

ليم قاَلنا معام   ونن ُخر يم خر نا معام . , لن نسلمام . ونن قَو

 ُهدد  الَيددا تلئن ُخددر يم مددن هددِا يلددو    َعددال ت ُلم َددر  لدد  الددِنن نددازلوا يلولددون إلخددوانَم الددِنن كفددروا وزددُ
ليم و  يشدَ   نَدم لَداكوون . لدئن ُخر دوا َّل يخر دون  لننردرنَم لنخر ن معام وَّل نط َ ف ام ُح ا ُود ا   ونن قدَو

لوا َّل  ولئن نرروهم ل)ولن األدِار  م َّل ننررون . ألنيم ُش  روبة زُ و ورهم من , ننررونَم معَم   ولئن قَو

  كلِ ِانَم قو, َّل يفلَون . . .(. ,  

ُن يدا مَمد  قد  كندت :زندادوه )َود زُ الَرون ; زامر رسو    ص   ب ِلطدَ نخد)لَم واليَر دم ز)َدا .ال زيَرن
ع)بده علد  مدن ودنعهتزما ِدا  قطدَ النخ)د  َر لَدا َنَد  عدن الفسداد َو وزدُ الدرد علد)َم ندز  قولده َعال ت مدا  ? َو

  )ن(. .فبإكن   ول خزر الفاسل ُوولَا قطعيم من ل)نة ُو َركيموها قائمة عل 

زدُ قلدوبَم الرعدب      ول  الَردار سديا وعشدر ن ل)لدة   ندئي ال)َدود مدن ود ق وعد  المندازل)ن لَدم   وقدِي ولما
وقد  ككرندا سدببه وهروزده  -وندُ ق)نلداو   دَّلء زسالوا رسدو    ص   ب ُن يجلد)َم و ادف عدن دمدائَم   كمدا سدبم

  ل  ُن لَم ما حملت اإلو  من ُموالَمع - والعشر ن زُ َفس)ر سورة األحزا  زُ الجزء الَادر

 
 

م   ه دوَ  َيدارعهع دن دع يَدا ع مع َع َُه د ع ال  دن   وا مع نَن َكَفدر  ِع دَرَ  اُلد ر َُخ  َُو ع  اُلدِع دم ألع  َ دوا َوَهنُّدوا َُُن ر    درع َمدا َهَنندي م  َُن َيخ  ش  ََ م   ال   َ  ُمدانعَعي 

ََاه م  ُه  معن  َح) ث   َن ُهع َزَا م م ع  َ ون  ب وا  َلم  ح ر  َيسع  َ م َي  َ رعب دوَن و ) دوََ دَب ي خ  م  الرُّع  َع ََِي زعدُ ق ل دوبع م   َوَق َع ن نع)َن  ِعَان د ع مع َوَُن د عر ال م دؤ 
َِ َرارع   وا َيا ُ ولعُ األ  َيبعر  ن َ ا َوَلو ََّل  (2َزاع  م  زعدُ الد ُّ  َ َو ُِ م  ال َجََّلء َلَعد َع دم   َُن َكَيَب ُه  َعَل)   َ د َوَل خع َِا   الُندارع  زعدُ ار  ( 3َرةع َعد

م  َشاقُّوا هَُ   َ َِ ِعَاُن وَله   َكلع َلا ع   َوَرس  ن   ال عع   (4َوَمن ي َشاق ع ُهَ َزإعُن ُهَ َش ع

زَدان الر د  مدنَم نَد , و)يده  . اإلود  السدَّلم . زا داوَم رسدو    ص   ب زداحيملوا مدن ُمدوالَم مدا اسديللت ِده  َّل
َّل يلدَ زدُ ُند ر المسدلم)ن ; وكدان المسدلمون قد  هد موا  حيد   َملده علد  هَدر ِع)دره ; ُو يخربدهعن خشبة ِاِه ف

  حرونا زُ ُيا, الَرار . اَخِت وخربوا ِعم الج ران اليُ

ُهد  الَيدا  مدن وزُ ألو  الَشدر مدا هننديم  ديدارهم هِا يلو    زُ هِه السورةت هو الِر ُخدر  الدِنن كفدروا مدن 
مدن ح)دث لدم يَيسدبوا   وقدِي زدُ قلدوبَم الرعدب      ُنَدم مدانعيَم حردونَم مدن     زاَداهمُن يخر دوا وهندوا 
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َم ِان نَم ُون ر  زاعيبروا يا ُولُ األِردار . ولدوَّل ُن كيدب   علد)َم الجدَّلء لعدِوَم زدُ , المؤمن)ن يخربون و)َو

  ش ن  العلا (. .   من يشاق   زإنولَم زُ ارخرة عِا  النار . كلِ ِانَم شاقوا   ورسوله و  ال ن ا

خ)بدر سدَّل, ودن ُودُ   ل  منَم من سار  ل  خ)بر   ومنَم من سار  ل  الشا, . وكان من ُشرازَم ممن سار وكان
ككدرهم ِعدد  كلدِ زدُ َال)دب المشددرك)ن  ورد الَل)دم   وكناندة ودن الرب دَ وددن ُودُ الَل)دم   وحدُ وددن ُخطدب   ممدن

زُ سورة األحزا   وكان لبعضدَم كدِلِ ككدر زدُ زديا خ)بدر " حزا  ووقعة ونُ قر ظةعل  المسلم)ن زُ فزوة األ
   زُ سورة الفيا  .

 مدا  . زلسدمَا رسدو   وَّل ُمدوا  وندُ النضد)ر ز)ئدا خالردا هلل وللرسدو  ; لدم نو دف المسدلمون عل ده ِخ)د  وكاندت
ر ن همدا سدَ  ودن حن د    ُوودو زل)د األنردار   ص   ب علد  المَدا ر ن خاودة دون األنردار عد ا ر لد)ن مدن

جدردوا منده كلده لعل)د ََم  يان د انة سما  ون خرشة . وكلِ ُن المَا ر ن لم لَم ما  ِع  الِر َركوه زُ مادة َو
 واَدت دورهم وشاركوهم مالَم زُ ُر َ ة عال ة   ُوخوة وادقة   وننثار عج)ب . زلمدا ُنزلوهم . وكان األنرار ق 

ُدُ يادون للفلدراء مدا   , ص   ب إلقامدة األوضداو الطب ع دة زدُ المجيمدَ اإلسدَّلمُ هدِه الفرودة سدارو رسدو   
مدن األنردار  َّل الفل)در ن اللدِنن يسدديَلان  يعد  خدا    وكدُ َّل يادون المدا  ميد اوَّل زدُ األفن داء وحد هم . ولدم

  لفلرهما . .

َلددم ومددا ُزدداء   علدد  ):َعددال   زلددا -والددرا ا ُنَددم مددن المنددازل)ن  -زددُ ُمددوا  ونددُ النضدد)ر ِعددم مددن ََلددم  َو
رسددله علدد  مددن يشدداء و  علدد  كدد  شددُء  يسددل  رسددوله مددنَم زمددا ُو فدديم عل دده مددن خ)دد  وَّل ركددا    ولَددن  

  ق نر(. .

زدُ هدِه الغن مدة .  وشداركيموهم رسو    ص   ب لونرارت   ن شئيم قسميم للمَا ر ن مدن ُمدوالَم وديداركم وقا 
الغن مددة   زلالددت األنرددارتو  نلسددم مددن ُموالنددا  مددن م ُومددوالَم   ولددم يلسددم لَددم شددُءونن شددئيم كانددت لَددم ديددارك
  ز)َا . نشاركَم وديارنا ونؤ رهم ِالغن مة وَّل

زضدَّل مدن   ورضدوانا    نبيغدون  هدِا ندز  قولده َعدال ت للفلدراء المَدا ر ن الدِنن ُخر دوا مدن ديدارهم ُومدوالَم وزدُ
الد ار واإليمدان مدن قدبلَم يَبدون مدن هدا ر  لد)َم وَّل  َبدوؤوا الردادقون . والدِننو نررون   ورسوله   ُولئِ هم 

وا يج ون زُ و ورهم حا ة مما و ؤ رون عل  ُنفسَم ولو كان وَم خراوة . ومن نوق شا نفسده زاولئدِ  , َُو
  . المفلَون  هم

عللدت ِده نروودَا   ِمدا زدُ كلدِ خ زَِا اليدُ نيو ده ز)َدا  السدورة اَمدةهو الَادث الِر نزلت ف ه هِه السورة   َو
علدد   ر لدة اللددرآن زددُ َرب ددة النفددوس  . كلددِ الخطدا  للددِنن آمنددوا ممددن شدَ وا هددِا الَددادث وممددن يعرزوندده ِعد 

الَل دة الَب)ددرة . .  دم اإليلداو األخ)در زددُ السدورة ودِكر وددفات    ِالَلدائم ِاألحد اث وباليعل)دب عل)َدا   وربطَددا
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 ُساسيردور بَم وَِا اللرآن . وهُ وفات كات زاعل ة ُو ر زدُ هدِا الَدون ; وعلد آمنوا و خا  الِنن الِر ن عو

  . البر)ر حق ليَا يلو, اإليمان الواعُ الم ر 

ب ُ خييم ويسب ا   الِر له ما زدُ السدماوات واألرب وهدو العز دز َو ز)يناسدم البد ء والخيدا, مدَ  . الَاد م السورة َو
  واليفَر زُ َ و)ر   الَا م . والخشوو لليلوي  موضوو السورة   ومَ دعوة المؤمن)ن

  . . األح اث نس)ر مَ النرو  اللرآن ة لنري ك   َرور األح اث   وك   َربُ النفوس وَِه وارن

  َسب ا ما زُ الو ود هلل 1األو ت ال رس

  سبا هلل ما زُ السماوات وما زُ األرب   وهو العز ز الَا م(. .)

زدُ األرب هلل    شدُء قعدت وكاندت زدُ الو دود . حق لدة َسدب ا كد  شدُء زدُ السدماوات وكد الَق لدة اليدُ و  وَِه
ُهدد  الَيددا  مددن   خددرا  واَجاهَددا  ل دده ِالينز دده واليمج)دد  . . َفيدديا السددورة اليددُ َلدد  قرددة   للددِنن كفددروا مددن 

العز دز الَاد م(. . اللدور الممجد نن ألسدمائه الَسدن  . .  وهدو  َِمد ه ديدارهم   ونعطائَدا للمدؤمن)ن ِده المسدبَ)ن
ل نره . ُول ائه اللادر عل  نرر   وسَم ُع ائه . . الَا م زُ َ و)ره َو

  ال عوة لإلعيبار مما ح ث لبنُ النض)ر 4 - 2الثانُت ال رس

  يل  نبا الَادث الِر نزلت ف ه السورةت  م

ُه  الَيدا  مدن ديدارهم ألو  الَشدر . مدا هنند هو وهندوا ُنَدم مدانعيَم  , يخر دوا يم ُنالِر ُخر  الِنن كفروا من 
ندد ر  وقددِي حرددونَم مددن   ; زاَدداهم   مددن ح)ددث لددم يَيسددبوا   زددُ قلددوبَم الرعددب   يخربددون و)دديَم ِاندد نَم ُو

 ولوَّل ُن كيب   عل)َم الجَّلء لعِوَم زُ ال ن ا   ولَم زدُ ارخدرة عدِا  . األِرار المؤمن)ن   زاعيبروا يا ُولُ

  َم شاقوا   ورسوله   ومن يشاق   زإن   ش ن  العلا  .كلِ ِان . النار

ُه  الَيا  من ديارهم ومن الَشدر . و  هدو زاعد   ألو  هِه اريات نعلم ُن   هو الِر ُخر  الِنن كفروا من 
اإلخدرا  َوقدَ زدُ الَدي ُن   َدول  هدِا  , مباشدرة ُ  شُء . ولَن و غة اليعب)ر َلدرر هدِه الَق لدة زدُ ودورة

المخدر )ن لدورب اليدُ منَدا يَشدرون   زلدم َعد  لَدم عدودة  لدد   وسداق مدن ف)در سديار لل َرده مدن زعد  البشدر ل
  . منَا األرب اليُ ُخر وا

  زع    المباشر زُ  خرا َم وسوقَم ِالفلرة اليال ة زُ اريةت و ؤك 

  ما هننيم ُن يخر وا   وهنوا ُنَم مانعيَم حرونَم من  (. .)
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والمنعدة زدُ حردونَم  اللدوة ُنيم كنيم َيوقعون خرو َم وَّل هم كانوا يسلمون زُ َرور وقوعده ل زلد  كدانوا مدن زَّل
هِه المنعة حي  نسوا قدوة   اليدُ َّل َردهدا  فَرَم َِ)ث َّل َيوقعون ُنيم ُن َخر وهم منَا كما ُخر وا . وبَ)ث

  الَرون ل

  زُ قلوبَم الرعب(.زاَاهم   من ح)ث لم يَيسبوا . وقِي )

حردونَم ِاند نَم  زفيَدوا من داخ  ُنفسَم ل َّل من داخ  حردونَم ل َُداهم مدن قلدوبَم زلدِي ز)َدا الرعدب   َُاهم
ردم مَم ل زضدَّل علد  ُن  يمينعون  ل ُوراهم ُنَم َّل يملَون كواََم   وَّل يَامون قلوبَم   وَّل علد    ِدإرادََم َو

ُدانوا يَسدبون حسدا  كد  شدُء  َّل ُن يداَ)َم الَجدو, مدن داخد  ك دانَم .  وقد  يمينعدوا عل ده وبن دانَم وحردونَم .
يعلدم ومدن ح)دث  ح)دث هدِه الجَدة اليدُ َُداهم   منَدا . وهادِا حد)ن يشداء   ُمدرا . يداَُ لده مدن يَيسدبوا زَدم لدم

ا يعرزدده وَّل  لدد  وسد)لة   ممد سدبب يلد ر   وهدو يعلدم كدد  شدُء   وهدو علد  كدد  شدُء قد نر . زددَّل حا دة  كن  لد 
مدن خللده ;  والغايةوالسبب والني جدة مدن ودنعه   والوسد)لة . الناس و ل رونه . زالسبب حاضر دائما والوس)لة مَ اة

  سبب وَّل ني جة   ولن يعز عل ه وس)لة وَّل فاية . . . وهو العز ز الَا م . . عل ه ولن يمينَ

ُهد  الَيدا  َِردونَم زاَداهم    وللد  زدُ قلدوبَم الرعدب .  وقدِي مدن ح)دث لدم يَيسدبواََردن الدِنن كفدروا مدن 
َم زسددلطَم   علدد  هددِه الدد ور يخربونَددا ِاندد نَم   و مانددون المددؤمن)ن مددن  والب)ددوت وللدد  امينعددوا ودد ورهم وب)ددَو

   خراوَات

َم ِان نَم ُون ر المؤمن)ن(. .)   يخربون و)َو

ُهد  الَيدا    زدُ َلدِ الرد حااية َيم وبَِا الَركدة المردورة . . و   وهدِه ورة الموح دة  ما وقَ للِنن كفدروا مدن 
  نز  ون ف خربونَا ِان نَم ُون ر المؤمن)ن .  م ياَ)َم من وراء الَرون زيسل  ِفعلَم هم ; -سبَانه  -

  يجُء ُو  َعل)ب زُ ه  هِه الرورة   وعل   يلاو هِه الَركةت هنا

  زاعيبروا يا ُولُ األِرار(. .)

  وزُ ُوانه . والللو  ميَ)ئة للعظة ميفيَة لَّلعيبار . هياي يجُء زُ ماانه وهو

يرد)بَم زدُ الد ن ا ف)در مدا  نَدا  اليال دة َلدرر ُن  رادة   زدُ النَايدة وَدم مدا كاندت ليعفد)َم ِايدة حالدة مدن واريدة
  ننيظرهم زُ ارخرةت

  . .(النار ولوَّل ُن كيب   عل)َم الجَّلء لعِوَم زُ ال ن ا   ولَم زُ ارخرة عِا )
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ُن اخيدار    َّلءهدم  ولدوَّل ُمر ملرر ُن ننالَم النَا  من   . وَِه الرورة اليدُ وقعدت ُو ِردورة ُخدري . زَو
اسيَلوا عِا    زُ وورة مدن ودوره علد  كد   زل  لعِوَم عِاِا آخر . ف)ر عِا  النار الِر ننيظرهم هنا  .

  حا  ل

    زإن   ش ن  العلا (. . كلِ ِانَم شاقوا   ورسوله . ومن يشاق)

هو  اندب رسدوله حد)ن وودف   انبه ُن ياخِوا لَم شلا ف)ر شم     و انبا ف)ر  انبه . وق   ع    والمشاقة
  وحدد ه زَدددُ َشددم  مشددداقة الرسدددو   ِمشدداقة علددة اسددديَلاقَم للعددِا  زدددُ ودد ر اريدددة . زددداُيف  زددُ عجزهدددا

يضمنَا .  م ل لف المشاقون زُ ن وهدو موقدف ف ده َدبجا قبد ا   حد)ن يلدف المخدال)م  -سدبَانه  -   اح دة ُمدا,َو
وموقدف كدِلِ رع)دب   وهدِه المخدال)م الضدئ)لة الَز لدة َيعدرب لغضدب   وعلاِده .  ! زدُ و ده الخدالم يشداقونه

  العلا  . ش ن  وهو

الدِنن كفدروا  مرد)ر خدَّل  َسيلر زُ الللو  حق لة مرائر المشاق)ن هلل زُ كد  ُرب وزدُ كد  وقدت . مدن وهاِا
ُه  الَيا    وما اسيَلوا ِه هِا العلا  .   من 

ُهد  وَّل ندا ُن نلَد  َسدم ة اللدرآن ل)َدود وندُ النضد)ر ِدانَم  الدِنن كفدروا مدن  َدرار هدِه الردفة زدُ (الَيدا  يفَو َو
ان ال)َددود اليددُ  دداء وَددا مَمدد  ص   ب وقدد  كدد العل ددا السددورة . زَددُ حق لددة ألنَددم كفددروا ودد نن   زددُ وددوَره

زدُ الوقدت نفسده يَمد  و اندا ِسدبب الينَ)د  وَدم ; كمدا ُنده يعبد  شدعور  الردفة ننيظرونَدا و يوقعونَدا . وككدر هدِه
ُند نَم .  علد  َعبئة روح ة َطمئن لَا قلوبَم ف ما زعلوا معَم   وف ما ح  وَم من نَدا  وعدِا  َجاهَم المسلم)ن

  زِكر هِه الَق لة هنا ملرود ملَوق ل

   ِاحة الَر  اإلقيرادية ض  الع و 5لثالثتا ال رس

َر له   َلط َ يطمئن المؤمن)ن عل  ووا  ما ُوقعوه وَؤَّلء الِنن كفروا وشاقوا   ورسوله من  م   نخ)لَم َو

 
 
ا َما ََ ولع ي م وَها َقائعَمة  َعَل  ُ و  ي م م عن ل ع)َنة  َُو  َََرُ  زعَر ال فَ  َفبعإعك نع  َقَطع  لع)َن  ُهع َولع  خ    (5اسع

  من هِات شُء َركه كِلِ قائما   وب ان حام   ف ه . وق  دخ  نفوس ِعم المسلم)ن ُو

والل)ندة الج)د ة مدن النخد     . ما قطعديم مدن ل)ندة ُو َركيموهدا قائمدة علد  ُودولَا فبدإكن     ول خدزر الفاسدل)ن(.)
ِلددوا ِعضدده . زيَر ددت  عددمِ ُو نددوو  )دد  مندده معددروي للعددر   ك كا  . وقدد  قطددَ المسددلمون  نخدد  ال)َددود   ُو

هددِا الَددادث وبعدد ه عددن مثدد  هددِا اَّلَجدداه زددُ اليخر ددب  قبدد  ودد ورهم مددن الفعدد  ومددن اليددر  . وكددانوا منَ)دد)ن
  ل  و ان خا    يطمئن الللو  . زجداءهم هدِا الب دان ندرب  الفعد  واليدر  ِدإكن اَّلسيثناء واليَر م . زاحيا  هِا
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وكدان كد  مدا وقدَ مدن هدِا ِإكنده .  ,  ه هِه الموقعة ; ُوراد ز)َا ما ُراد   ُونفِ ز)َا ما ق رهزَو الِر َول  و) .  
ده . ونرادة  ِالَسرة ُراد ِه ُن يخزر الفاسل)ن . وقطَ النخ)  يخز َم ركه يخدز َم ِالَسدرة علد  زَو عل  قطعه ; َو

  . السواء   وراء هِا وكا  عل 

طمدئن  لد  ُنَسيلر قلو  المدؤمن)ن الميَ وِلِ شدف  ود ورهم ممدا حدا  ز)َدا   َو هدو الدِر ُراد وهدو    ر دة   َو
  ما نر   . إلنفاك الِر زع  . و  زعا  لما نر   . وما كانوا هم  َّل ُداة 

ِ َ الفُء و َّلث زئات للمجيمَ اإلسَّلمُ المَا رون  10 - 6الراَِت ال رس   والخلف واألنرار َو

وف مدا يما لَدا   ممدا لدم  الوقعدة رة ف لرر حام الفُء الِر ُزاءه   عل  رسدوله زدُ هدِهالملطَ الثانُ زُ السو  زاما
َوليَا ن     َدرة ومباشدرة وبد ون سديار مدن الخلدم كَدِه  اليُ نيَلف ف ه المسلمون فزوا وَّل قياَّل . . ُر الوقائَ

  الوقعةت

علد  مدن يشداء   و   رسدله ا  . ولَدن   يسدل ُزاء   علد  رسدوله مدنَم زمدا ُو فديم عل ده مدن خ)د  وَّل ركد وما
ُهد  اللدري  وللرسدو  ولدِر اللربد  وال)يدام  والمسداُ)ن واودن  هللف عل  ك  شُء ق نر . ما ُزاء   عل  رسوله من 

 منَم . وما آَاُم الرسو  زخِوه . ومدا نَداُم عنده زدانيَوا واَلدوا      ن األفن اء السب)  . كُ َّل ياون دولة و)ن

مددن   ورضددوانا    زضددَّل شدد ن  العلددا  . للفلددراء المَددا ر ن الددِنن ُخر ددوا مددن ديددارهم ُومددوالَم   نبيغددون   
واإليمان من قدبلَم يَبدون مدن هدا ر  لد)َم   وَّل  ال ار و نررون   ورسوله   ُولئِ هم الرادقون . والِنن َبُووا

ددوا سددَم ولددو كددان وَددم خراوددة . ومددن نددوق شددا نفسدده و ددؤ رون علدد  ُنف , يجدد ون زددُ ودد ورهم حا ددة ممددا َُو
 َجعد   داءوا مدن ِعد هم يلولونتربندا اففدر لندا وإلخوانندا الدِنن سدبلونا ِاإليمدان   وَّل والدِنن زاولئِ هم المفلَدون .

  زُ قلوبنا فَّل للِنن آمنوا . ربنا  نِ رؤوي رح م . .

الجماعدة المسدلمة زدُ  ألحدوا  ر زُ الوقت كاَه وودفااريات اليُ َب)ن حام   زُ هِا الفُء ُومثاله   ََو  وهِه
يماسدِ علد   , ح)نَا ; كما َلرر  ب عة األمة المسلمة عل  َوالُ العرور وخرائرَا المم)دزة اليدُ َيدراِ  وَدا َو

 )د    وَّل قدو, عدن قدو,   وَّل نفدي عدن نفدي   زدُ الدزمن الميطداو  ود)ن  عدن مد ار الزمدان   َّل ننفرد  ز)َدا  )د 
عم)دم  َد ور زُ  م َ ِلاو األرب . وهُ حق لة ضخمة كب)درة ننبغدُ الوقدوي ُمامَدا  دو َّل زدُ يعاقبةالم ُ  الَا

. .  

رسدله علد  مدن يشداء   و   يسدل  وما ُزاء   عل  رسوله منَم زما ُو فديم عل ده مدن خ)د  وَّل ركدا    ولَدن  )
  عل  ك  شُء ق نر(.

خلفدده وراءهددم ونددو  الددِر . واريددة َددِكر المسددلم)ن ُن هددِا الفددُء الددركم واإلسددراو . والركا تالجمددا :واإليجدداي
لدد ي حاددم الغن مددة اليددُ ُعطدداهم   ُربعددة  زَامدده النضدد)ر لددم نركضددوا هددم عل دده خدد)َّل   ولددم يسددرعوا  ل دده ركبددا  

زددُ ولددِر اللربدد  وال)يددام  والمسدداُ)ن واوددن السددب)    كمددا حاددم    والرسددو  ُخماسددَا   واسدديبل  خمسددَا زلدد  هلل
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السدب)  .  واودن  نمدا حادم هدِا الفدُء ُنده كلده هلل والرسدو  ولدِر اللربد  وال)يدام  والمسداُ)ن . الَبدري  فندائم ود ر
  المِكورون  والرسو  ص   ب هو الِر نيرري ف ه كله زُ هِه الو وه . وكو اللرب 

 
 

ي م  َعَل  هع  َوَما َ ف  م  َزَما َُو   َ ن  ولعهع مع دن  ََُزاء ُه  َعَل  َرس  د    مع دَله  َعَلد  َمدن َيَشداء   َخ)  دُن ُهَ ي َسدل ع   ر س  َع َعَلد   َوُه   َوََّل رعَكدا   َوَل
نَر   ء  َق ع  ُ   (6ُ   ع َش

زدُ الزكداة نرد)ب   ُون كدان  لَدم ارني)ن هم قراِدة رسدو    ص   ب ُن كاندت الرد قات َّل ََد  لَدم   زلد ي زُ
الدِنن َّل مدورد لَدم . زجعد  لَدم مدن خمدي الغندائم  الفلراء ماله شُء . وز)َمالنبُ َّل نورث زل ي لِور قراويه من 

ُومثاله نر)با . زاما ِق دة الطوائدف والمرداري زامرهدا معدروي . والرسدو  ص  الفُء نر)با   كما  ع  لَم من هِا
  ز)َا . الميرري   ب هو

َفديا الللدو  علد  حق لدة   نمدا اللر بدة . هدو حادم الفدُء َب)نده اريدات . ولَنَدا َّل َليردر علد  الَادم وعليده هدِا
  . وهدم  دري مدن هدِا اللد ر يسدلطه علد  مدن  قد ر ُخري كب)رةت  ولَن   يسل  رسله عل  مدن يشداء(. . زَدو

  يشاء .  و  عل  ك  شُء ق نر(. .

ولدو ُنَدم ِشدر  -ُنَدم  و يبد)ن نير  شان الرس  ِل ر   المباشر ; و يَ د ماانَم زُ دوَّل  اللد ر الد وار . وَِا
مع)ندا زدُ ََل)دم قد ر   زدُ األرب   ِدإكن    دورا ميردلون ِدإرادة   ومشد)ئيه اَرداَّل خاودا   يجعد  لَدم -

لد نره . زمدا نيَركدون وَدواهم   ياخدِون ُو ند عون لَسداوَم . ومددا يغدزون ُو يلعد ون   ومدا يخاوددمون ُو  ومددا َو
َركداََم زدُ هدِه األرب . انب من قد ر   ليَل)م يرالَون    َّل  و   زدُ األرب مندوط وَدم وبيردرزاََم َو

  هو الفاع  من وراء كلِ كله . وهو عل  ك  شُء ق نر . .

ُهد  اللدري هللف وللرسدو  ولدِر اللربد  وال)يدام ) واودن السدب)  . . كدُ َّل  والمسداُ)ن مدا ُزداء   علد  رسدوله مدن 
ومددا نَدداُم عندده زددانيَوا . واَلددوا    ن   شدد ن   . زخددِوه م الرسددو ياددون دولددة ودد)ن األفن دداء مددنَم . ومددا آَدداُ

  العلا (. .

بدد)ن قواعدد  الينظدد م  مددن هددِه اريددة الَاددم الددِر ُسددلفنا َفردد)َّل .  ددم َعلدد  هددِه اللسددمة زيضددَ قاعدد ة كبددري  َو
ا َضَ قاع ة كبدري منَم(. . كم األفن اء اإلقيرادر واإل يماعُ زُ المجيمَ اإلسَّلمُت  ُُ َّل ياون دولة و)ن

الرسددو  زخدِوه ومدا نَداُم عندده زدانيَوا(. . ولدو ُن هدداَ)ن  آَداُم زدُ اليشدر َ ال سديورر للمجيمددَ اإلسدَّلمُت  ومدا
ِان هدِا الَدادث الواقدَ  لد  آمداد كث)درة ِمناسدبة اللاعد َ)ن  اءَدا ِ عده    َّل ُنَمدا َيجداو و ُسدي  زدُ هدِا الفدُء َو

  النظا, اَّل يماعُ اإلسَّلمُ .
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زددُ اإلسددَّل, .  اَّلقيرددادية األولدد    قاعدد ة الينظدد م اَّلقيرددادر   َمثدد   انبددا كب)ددرا مددن ُسددي النظر ددة  ةواللاعدد
اللاعدد ة . قاعدد ة َُّل ياددون المددا  دولددة ودد)ن  وَددِه زالملَ ددة الفرديددة معيددري وَددا زددُ هددِا النظر ددة . ولَنَددا مَدد دة

ُن يادون المدا  دولدة ود)ن اإلفن داء وحد هم هدو  زَد  وضدَ ننيَدُ  لد  . الفلدراء األفن اء   ممنوعدا مدن اليد او  ود)ن
ُهدد اي الينظدد م اَّل يمدداعُ كلده . النظر دة وضدَ يخددالف  و م ددَ اَّلقيرددادية اإلسددَّلم ة كمدا يخددالف هدد زا مدن 

ُو َبلدُ عل ده  ن  الوضدَ اَّلَربا ات والمعامَّلت زُ المجيمدَ اإلسدَّلمُ يجدب ُن َدنظم َِ)دث َّل َخلدم مثد  هدِا
  و   .

زدُ العدا, ا ند)ن ونردفا  حرد)ليَا ِالفع  نظامه عل  ُساس هِه اللاع ة . زفرب الزكداة . و عد  ُقا, اإلسَّل, ولل 
زدُ المئدة مدن  م دَ الَاودَّلت . ومدا يعداد  كلدِ  خمسدة زدُ المئدة مدن ُود  رؤوس األمدوا  النل يدة   وعشدرة ُو

هدُ نسدب كب)درة .  دم  عد  وهدو كندِو األرب مثلَدا زدُ المدا  النلد ر . و  الركداِ زُ األنعا, . و ع  الَر)لة زُ
 يجدار  زدُ للمجاهد نن زلدراء وُفن داء و)نمدا  عد  الفدُء كلده للفلدراء . و عد  نظامده المخيدار الغن مدة ُربعدة ُخمداس

ِارعَا ُر المشاركة زُ المَرو  الناَج و)ن واحب األرب -األرب هو المزارعة   و ع  لإلما, . و

 
 
دن  َُ  ُمدا دولعهع مع دو ع ََُزداء ُه  َعَلد  َرس  ع َولعلُرس  ََعُ ُ  ََّل  َولعدِعر ه د ع ال ل دَري  ُع)نع َواو دنع الُسدبع) ع َكد َبد  َوال َ)يَداَم  َوال َمَسدا َ دونَ  ال ل ر   َي

ِ وه   و   َزخ  ُ م  الُرس  َ م  َوَما آََا ن نعَ اء مع َف  وَلة  َو) َن األ  وا َواَُل وا ُهَ  عُن هَُ  َوَما د   َ ُ م  َعن ه  َزانَي ا ََ ن   َن َلا ع   َش ع   (7) ال عع

األفن دداء عند  خلدو و)ددت  ُمدوا  زدُ ُن ياخددِ زضدو  ُمدوا  األفن دداء ز)ردهدا علد  الفلددراء . ُون نوهدف زدُ الَدم
  لجع  الما  دولة و)ن األفن اء . الرئ س)يان الما  . وحر, اَّلحيَار . وحظر الربا . وهما الوس)ليان

ُود)َّل علد  حدم الملَ دة  ق)د ا له َِ)ث يَلم َلِ اللاعد ة الَبدري اليدُ َعد الجملة ُقا, نظامه اَّلقيرادر ك وعل 
  الفردية ِجانب الل)ود األخري .

ُمدا ُن النظدا, الُرسدمالُ  , الُرسدمالُ  م زالنظا, اإلسَّلمُ نظا, نب ا الملَ ة الفردية   ولَنه ل ي هدو النظدا, ومن
و ون ربا وب ون احيَار    نما هو نظدا, خدا  مدن لد ن حاد م    َّلقا ل ي منلوَّل عنه   زما يلو, النظا, الُرسمالُ

ِن الجوانددب   ميعدداد  الَلددوق  وسددار خب)ددر . نشددا وحدد ه .  وحدد ه   وبلددُ حيدد  ال)ددو, وحدد ه . نظامددا زر دد ا ميددوا

ِون  ميناسلا َناسم الَون كله . مِ كان و وره عن خالم الَون . والَون ميناسم , والوا بات   ! مو

ومدا نَداُم عنده زدانيَوا(. .  زخدِوه قاع ة َللُ الشر عة من مر ر واح ت  ومدا آَداُم الرسدو  - ة اللاع ة الثان زاما
اللدانون زدُ اإلسدَّل, مسديم  مدن ُن هدِا اليشدر َ  داء ِده  زسدلطان زَُ كِلِ َمث  النظر دة ال سديور ة اإلسدَّلم ة .

 لف عما  اء ِه الرسو  . زإكا شرعت ماواألمة كلَا واإلما, معَا َّل َملِ ُن َخا . سنة الرسو  ص   ب قرآنا ُو

وهدِه النظر دة َخدالف  . لدم يادن ليشدر عَا هدِا سدلطان   ألنده زلد  السدن  األو  الدِر يسديم  منده السدلطان . يخالفده
مرد ر السدلطات   ِمعند  ُن لومدة ُن َشدرو  األمدة  م َ النظر ات البشر ة الوضع ة   ِمدا ز)َدا َلدِ اليدُ َجعد 
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زمردد ر السدلطات زدُ اإلسددَّل, هدو شدرو   الددِر  داء ِدده  . سددلطان   مدا َشددرعه زَدو كولنفسدَا مدا َشدداء   وكد
نفدِها  َلو, الرسو  ص   ب واألمة َرسدَا َو  وزدُ هدِا -واإلمدا, نائدب عدن األمدة زدُ هدِا  -عل  هدِه الشدر عة َو

  حلوق األمة . زل ي لَا ُن َخالف عما آَاها الرسو  زُ ُر َشر َ . َنَرر

ِمدا َّل يخدالف  لده    نرو  ف ما  اء ِه الرسو  ِخردو  ُمدر يعدرب لومدة زسدب)لَا ُن َشدروح)ن َّل َو  زاما
زدرو عنَدا . زدالمر َ زدُ ُر َشدر َ  هدو ُوَّل من ُوو  ما  اء ِه الرسو  . وهدِا َّل ندنلم َلدِ النظر دة    نمدا

نَردر يخدالف ُودَّل مدن ُودوله ف مدا َّل  ُوَّل هو ُن نيبَ ما  اء ِه الرسدو   ن كدان هندا  ند  . ند  ف ده . َو
زدُ هدِه الَد ود . وهدو نظدا, زر د  َّل يما لده نظدا, آخدر ممدا عرزيده البشدر ة  - عنَدا واإلمدا, النائدب -سدلطة األمدة 

وضدعه    الدِر وهو نظا, نرب  اليشر َ للناس وناموس الَون كله . و نسم و)ن نداموس الَدون  . وضع ة من نظم
الَدون   ف شددل  اإلنسددان ُو  وندداموس . كددُ َّل يرددط , قدانون البشددر لده واللددانون الددِر يَادم البشددر وهددو مدن  

  نيَطم ُو َِهب  َوده ُدرا  الر ام ل

رب  خدوزَم  زيد عوهم ارية هاَ)ن اللاعد َ)ن زدُ قلدو  المدؤمن)ن ِمرد رهما األو  . . وهدو   . . َو  لد  اليلدوي َو
لضدمان األُبدر الدِر َّل احي دا  عل ده   وَّل هدرو  منده . ا هدو علا   ت  واَلوا    ن   شد ن  العلدا (. . وهدِا

 . عل  السرائر   خب)ر ِاألعما    ونل ه المر َ والمم  . وعلموا ُنه ش ن  العلدا  مطلَ زل  علم المؤمنون ُن  

عمدا  و اعدة   ُون ننيَدوا رضد  وعلموا ُنَم مالفون َُّل ياون الما  دولة و)نَم   ُون ياخِوا ما آَاهم الرسو  عن
  نَاهم عنه زُ ف)ر َرخ  وَّل َساه  ُومامَم نو, عر)ب . .

ِ َ كلِ الفُء  ولل    دراء خاودا  األنردار علد  المَدا ر ن وحد هم عد ا ر لد)ن مدن -زُء ونُ النض)ر  -ُان َو
  زاما الَام العا,   زَو ُن . .(منَم وَِا الفُء   ََق لا للاع ةت  ُُ َّل ياون دولة و)ن األفن اء

 
 
م   َلَراءلعل ف   َع دَوالع م  َوَُم  يدارعهع دن دع دوا مع رع   نَن ُ خ  ِع رع َن اُلد دا ع ََ دوَله   َنب َيغ دونَ  ال م  وَن ُهَ َوَرس  در  دَوانا  َوَ نر  دَن ُهع َورعض  دَّل  م ع َِ  َزض  َلئعد  ُ و 

ق وَن   يَمدانَ 8ه م  الُرادع نَن َََبدُوؤ وا الدُ اَر َواإل ع ِع َع  معدن ( َواُلد م  ي  َع لع وَن زعدَُقدب  د   م  َوََّل َيجع َع م   بُّدوَن َمدن  َهداَ َر  عَلد)  د  ورعهع َحاَ دة   و 
م  َوَلو  َكانَ  َع وَن َعَل  َُنف سع ُما ُ وَ وا َو  ؤ  عر  م   م ع َع وَن   وع  َ لع َِ ه م  ال م ف  َلئع هع َزا و  سع ُا َنف    (9َخَراَوَة َوَمن ن وَق ش 

وهدِا مدا َضدمنيه اريدات  . األ  دا  ار وممدن يداَُ ِعد هم مدنللفلدراء عامدة . مدن المَدا ر ن ومدن األنرد يادون 
  اليال ة زُ الس اق .

ومدن  دم ُحداط كد   . األح داء اللدرآن َّل ندِكر األحادا,  ازدة مجدردة    نمدا نوردهدا زدُ  دو حدُ نيجداو  ف ده ولَدن
لد َردور  ائفة من هِه الطوائف الثَّلث ِرفاََا الواقع ة الَ ة اليدُ رر الَادم ح دا نيعامد   ب عيَدا وحق ليَدا ; َو

  مَ هؤَّلء األح اءت
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و نردرون   ورسدوله    , ورضدوانا للفلدراء المَدا ر ن الدِنن ُخر دوا مدن ديدارهم ُومدوالَم نبيغدون زضدَّل مدن  )
  ُولئِ هم الرادقون(. .

ُهدم المَّلمدا المم)دزة للمَدا ر ن . . ُخر دوا  خرا دا مدن وهدُ . ُُدرهَم  ُومدوالَم ديدارهم ودورة ودادقة َبدِر ز)َدا 
مادة . َّل لدِنب  َّل ُن يلولدوا ربندا   . . . وقد   زدُ عل  الخرو  األكي واَّلضطَاد والينَر من قراويَم وعش)َرَم

نبيغدون زضدَّل مدن   ورضدوانا(اعيمادهم علد    زدُ زضدله ورضدوانه . َّل ملجدا ) خر دوا َدارك)ن ديدارهم ُومدوالَم
ِللدوبَم وسد)وزَم  . .(ورسدوله هدم مدَ ُنَدم مطداردون قل)لدون  ننردرون  وَّل  ندا  لَدم  َّل حمداه . . و  , سدواه  لَدم

الدِنن قدالوا كلمدة اإليمدان ِالسدنيَم   وود قوها  . زدُ ُحدر  السداعات ُوضد)م األوقدات .  ُولئدِ هدم الردادقون(.
مدَ الَدم زدُ اخياروه . ووادق)ن مَ رسوله زُ ُنَم اَبعوه . ووادق)ن  ُنَم ِعملَم . وكانوا وادق)ن مَ   زُ

  منه َ   عل  األرب و راها الناس ل وورة ُنَم كانوا

ددوا    ودد ورهم َبددُووا الدد ار واإليمددان مددن قددبلَم   يَبددون مددن هددا ر  لدد)َم   وَّل يجدد ون زددُ والددِنن حا ددة ممددا َُو
  هم المفلَون . . زاولئِ و ؤ رون عل  ُنفسَم ولو كان وَم خراوة . ومن نوق شا نفسه

ُهدم المَّلمدا المم)دزة لونردار . هدِه المجموعدةُدِلِ ودورة وضد وهدِه َفدردت ِرددفات    اليدُ )ئة وددادقة َبدِر 
ورؤي مجنَددة ومددثَّل عل ددا قدد  وددافَا   ددائرة وبلغددت  لدد  آزدداق   لددوَّل ُنَددا وقعددت ِالفعدد    لَسددبَا الندداس ُحَّلمددا

  خ ا  مَلم . .

وقد  َبوُهدا األنردار قبد   [   ندة الرسدو  صَبدُووا الد ار واإليمدان مدن قدبلَم . . ُر دار الَجدرة . نثدر  م ن والِنن
وهو َعب)در كو هدَّل  . وهدو ُقدر  مدا يردور موقدف  . ودار المَا ر ن . كما َبُووا ز)َا اإليمان . وكانه منز  لَم

سدان  ل ده ُرواحَدم   و ثوبدون  دارهدم األنردار مدن اإليمدان . للد  كدان وندزلَم وو دنَم الدِر َعد ش ف ده قلدوبَم   َو
  له   كما نثو  المرء و طمئن  ل  ال ار . و طمئنون   ل ه

دوا(. . ولدم يعدري َدار  ) ُلده حاد دا  ماع دا  البشدر ة يَبون من ها ر  ل)َم وَّل يج ون زُ و ورهم حا ة ممدا َُو
البِ  السدخُ . وبَدِه المشداركة الرضد ة . وبَدِا  وبَِا َُادث اسيقبا  األنرار للمَا ر ن . وَِا الَب الَر م .

حيد  ل)دروي ُنده لدم نندز  مَدا ر زدُ دار ُنردارر  َّل ِلرعدة . ألن عد د  . األعبداء إلندواء واحيمدا اليسداوم  لد  ا
دوا اإلنواء الميزاحم)ن عل ه ُُثر من ع د المَا ر ن ل  وَّل يج ون زُ ود ورهم حا دة ممدا زُ الرافب)ن ممدا  . .(َُو

الفددُء   زددَّل يجدد ون زددُ  َددِاُ ننالدده المَددا رون مددن ملددا, مفضدد  زددُ ِعددم المواضددَ   ومددن مددا  يخيرددون ِدده
شدد)ئا(. ممدا نللدُ هددَّل  النظازدة الَاملدة لردد ورهم ):يلدو  ُنفسدَم شد)ئا مدن هددِا . وَّل يلو تحسد ا وَّل ضد لا .  نمددا

  َج  ش)ئا ُوَّل . زَّل والبراءة المطللة لللوبَم  
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وقدد  ولد   ل)َددا  . عل دا و دؤ رون علد  ُنفسددَم ولدو كددان وَدم خراوددة(. . واإلنثدار علدد  الدنفي مددَ الَا دة قمددة)
وزدُ كد  حالدة ِردورة خارقدة لمدالوي البشددر  مدرة األنردار ِمدا لدم َشدَ  البشدر ة لده نظ)درا . وكدانوا كدِلِ زدُ كد 

  ق يما وح نثا .

 
 

ننَ  فعدر  َلَندا َواُلِع م  َيل ول وَن َرُبَندا اف  هع َوانعَندا َ اؤ وا معن َِع  ع خ  يَمدانع َوََّل  َوإلعع نَن َسدَبل وَنا ِعاإل ع ِع َعد   زعدُاُلد نَن آَمن دوا  ق ل وبعَندا  ََج  ِع دَّل   ل عُلد فع
َِ َرؤ وَي ُرحع َم     (10َرُبَنا  عُن

عدن كد  خ)در . ألن الخ)در  المعدوق  ومن نوق شا نفسده زاولئدِ هدم المفلَدون(. . زَدِا الشدا . شدا الدنفي . هدو)
  . وبددِ  زددُ الَ دداة عندد  وبددِ  زددُ الجَدد . العا فددة وددِ  زددُ وددورة مددن الرددور . وددِ  زددُ المددا  . وبددِ  زددُ

نَدم دائمدا ُن ياخدِ وَّل نَدم مدرة ُن يعطدُ . ومدن ندوق شدا نفسده    شدَ ا اَّلقيضاء . وما يمادن ُن يردنَ الخ)در
  . عن الخ)ر   زانطلم  ل ه معط ا ِاكَّل كر ما . وهِا هو الفَّلم زُ حق لة معناه المعوق  زل  وقُ هِا

وَّل َجعد  زدُ قلوبندا فدَّل للدِنن  , لندا وإلخوانندا الدِنن سدبلونا ِاإليمدان داءوا مدن ِعد هم   يلولونتربندا اففدر  والدِنن
  آمنوا . ربنا  نِ رؤوي رح م . .

ُهدم مَّلمدا اليداِع)ن . وهِه َبدِر ُخد  خردائ  األمدة  ُمدا الرورة الثالثة النظ فة الرض ة الواع دة . وهدُ َبدِر 
ِمان .   المسلمة عل  اإل َّلق زُ  م َ األو ان واأل

زدُ الم نندة    نمدا كدانوا  اريدة ولم ياونوا ق   داءوا ِعد  عند  ندزو  -نن يج)ئون ِع  المَا ر ن واألنرار الِ هؤَّلء
سدمة نفوسدَم ُنَدا  -المطلدم مدن حد ود الزمدان والمادان  العلدم قد   داءوا زدُ علدم   وزدُ الَق لدة اللائمدة زدُ هدِا

 مدن َا الِنن سبلوا ِاإليمدان ; وزدُ  لدب ودراءة الللدبَّل لِاََا ولَن كِلِ لسلف , المغفرة َيو ه  ل  ربَا زُ  لب

    ورحميده   ودعائده  وُرزة الغ  للِنن آمنوا عل  و ه اإل َّلق   ممن نربطَم معَم رباط اإليمان . مَ الشعور
لِ الُرزةت  ربنا  نِ رؤوي رح م(. .   وَِه الرحمة   َو

يجلد  َيجلد  ارودرة  . الو دود وودوَرَا الوضد)ئة زدُ هدِامدن وراء َلدِ النردو   ب عدة هدِه األمدة المسدلمة  َو
عدا ف . وشدعور  , ِاولَدا اللو دة الو  لدة اليدُ َدرب  ُو  هدِه األمدة ِمخرهدا   وآخرهدا دواد َو َازد  َو زدُ َضدامن َو

يفرد وح ها زُ الللدو    ََدر  المشداعر  الزمان ووش جة اللرب  العم لة اليُ َيخط  والماان والجني والنسب ; َو
ُشد    زدُ  ُو ز)دِكر المدؤمن ُخداه المدؤمن ِعد  اللدرون الميطاولدة   كمدا ندِكر ُخداه الَدُ   , الطو لدة رون خَّل  اللد

ودفا واحد ا وكي)بدة  . السدلف  عدزاِ وكرامدة وحدب . و َسدب السدلف حسدا  الخلدف . و مضدُ الخلدف علد  آ دار
  األزدم الَدر م   ميطلعدة  لد  ربَدا الس)ر وع ا  ل َغِ واح ة عل  م ار الزمان واخيَّلي األو ان   ََت راية  

  الواح  الرؤوي الرح م .
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ُدر م . ودورة َبد و كراميَدا  قلدب وورة ِاهرة   َمث  حق لة قائمة ; كما َمث  ُرزَ ُوُر, مثا  للبشر ة نيردوره  نَا
بشدر وَدا ال الدِم م ووضداءََا علد  َُمَدا حد)ن َلدرن مدثَّل  لد  ودورة الَلد  شد)وع ة زدُ والَد , اللئد م اليدُ َمثلَدا َو

الدِر ننغد  زدُ الرد ور   و نخدر زدُ الضدم)ر   علد  الطبلدات   وعلد  ُ  دا   الَلد   نج)  كار  ماركي . وورة
مدن كد  ُمدة  والمدؤمن)ن وعل  ُممَا الَاضرة اليُ َّل َعينم الَل  الطبلُ الِم م . وعل  اإليمدان , الساِلة البشر ة

  وك  دنن ل

ُعلد  مراق)َدا ; وودورة   لد   سدمة   وَّل لمسدة وَّل هد  . ودورة َرزدَ البشدر ةَّل اليلاء و)نَمدا زدُ لمَدة وَّل ووَران
والماددان والجددني والددو ن والعشدد)رة والنسددب  الزمددان ََدب  وَددا  لدد  ُدندد  دركاََددا . وددورة َمثد  األ  ددا  مددن وراء

 داهرة الللدو   وداع ة زدُ  ر لَدا  لد      ور ئدة الرد ور مدن الغد    ميعارزدة ميضدامنة ميراِطدة ميَازلدة ميدوادة
ُعد اء مينداحر ن نللدُ ِعضدَم ِعضدا ِالَلد  والد خ  والد ف  والغدش , مدن الَلد   والخد او وودورة َمثد  البشدر ة 

ُلده لد ي  َّل زخدا ننردبه  والد نن واَّلليواء . حي  وهم زُ المعبد  يق مدون الردَّلة . زالردَّلة ل سدت سدوي ُحبولدة  
  ُرس الما  للَادح)ن ل

  ربنا  نِ رؤوي رح م(. . . آمنوا ا الِنن سبلونا ِاإليمان   وَّل َجع  زُ قلوبنا فَّل للِننربنا اففر لنا وإلخوانن)

 
 

ننَ  ََُلدم   ِع م  اُلد َع دَوانع خ  نَن َنداَزل وا َيل ول دوَن إلعع ِع وا ََدر  عَلد  اُلد َفدر  َ دم  َوََّل  َُ در َ ُن َمَع ي م  َلَنخ  درع   يَدا ع َلدئعن  ُ خ  َع َُه د ع ال  دن   َ   مع م  فعد ا   ن طع د
َ م  َوُه   ددَرُن ََ    ََُحدد ا  ََُودد ا  َونعن ق ددوَعل ي م  َلَننر  دد و وَن   َيش  دداكع ََ ددم  َل  َ ددم  11 عُن  َ ددوَن َمَع ر    ددوا ََّل َيخ  رع   ق وَعل ددوا ََّل  َوَلددئعن ( َلددئعن  ُ خ 

وه م  َل) َولُّنُ  م  َوَلئعن ُنَرر   َ وَن ر  َِارَ  َننر  َد  وَن   األ  د  ورعهعم( أَلَ 12  ُم ََّل ن نَردر  َبدة  زعدُ و  دنَ  ندي م  ََُشد ُّ َرو  َ,  م ع م  َقدو   َ َِ ِعدَاُن ُهع َكلعد
َ وَن   َل   (13َُّل َيف 

  ل عاء كر م . وننه هُ قازلة اإليمان . وهِا هو دعاء اإليمان . وننَا للازلة كر مة . هِه

  َباعهالوَّلء و)ن المنازل)ن وال)َود ونفواء الش طان َّل 17 - 11الخاميت ال رس

يعدود  لد  الَدادث الدِر  . ننيَُ الس اق من رسم هِه الرورة الوض)ئة   ورزعَا عل  األزم زدُ   دار الندور وح)ن
  المنازل)نت زر م نزلت ف ه السورة   ل)رسم وورة لفر م آخر ممن اشيركوا ز)َا .

ُهد  الَيدا تلئن ُخدر  ُلم معادم   وَّل نط دَ فد ام  لنخدر ن  يمَر  ل  الِنن ندازلوا يلولدون إلخدوانَم الدِنن كفدروا مدن 
ليم لننرددرنَم   و  يشددَ   نَددم لددوا َّل  . لَدداكوون  ُحدد ا ُودد ا   ونن قددَو لددئن ُخر ددوا َّل يخر ددون معَددم   ولددئن قَو

 األدِار    م َّل ننررون . ألنيم ُش  روبة زُ و ورهم من     كلِ ِانَم قو, ل)ولن ننررونَم   ولئن نرروهم

ََسددبَم  م عددا  , شدد ن  َلونَم  م عددا  َّل زدُ قددري مَردنة ُو مددن وراء  دد ر   ِاسدَم و)ددنَميفلَدون . َّل يلددا َّل
كاقوا وبا  ُمرهم   ولَدم عدِا  ُلد م . كمثد   قر با وقلوبَم شي    كلِ ِانَم قو, َّل يعللون . كمث  الِنن من قبلَم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ر  العددالم)ن . زَددان عاقبيَمددا ُفددر قددا ت نُ وددررء منددِ    نددُ ُخدداي   زلمددا الشد طان  ك قددا  لإلنسددانتاُفر .
  خال نن ز)َا   وكلِ  زاء الظالم)ن . . النار ُنَما زُ

َُداهم   مدن ح)دث لدم  حيد  حاايدة لمدا قالده المندازلون ل)َدود وندُ النضد)ر    دم لدم يفدوا ِده   وخدِلوهم ف ده   وهدُ
بعدث انفعداَّل   َلدرر حق لدة  لفيدة يَيسدبوا وقدِي زدُ قلدوبَم الرعدب . ولَدن زدُ كد   ملدة قرآن دة مدي قلبدا   َو   َو

لر ملوما من ملومات اليرب ة   واإليمان العم)م . والمعرزة َو

ُهد  الَيدا ت  ُلدم َدر ُوو  الدِنن ندازلوا يلولدون إلخدوانَم   لد  لفية هُ َلر ر اللراِة و)ن المنازل)ن والِنن كفروا مدن 
ُه  الَيا (. زاه  الَيا  هؤَّلء   ازلون  خوانَم ولو ُنَم نلبسون رداء اإلسَّل, لوالمن . ُفروا الِنن كفروا من 

فد ام ُحد ا ُود ا   ونن  نط دَ هدِا اليوك)د  الشد ن  زدُ وعد  المندازل)ن إلخدوانَمت  لدئن ُخدر يم لنخدر ن معادم وَّل  دم
ليم لننررنَم(. .   قَو

ون . لدئن ُخر دوا َّل لَداكو  نَدم الخب)ر َِق ليَم يلرر ف)ر مدا يلدررون   و ؤكد  ف)در مدا نؤكد ونت  و  يشدَ  و 
لوا َّل ننررونَم   ولئن نرروهم   األدِار .  م َّل ننررون(. . ل)ولن يخر ون معَم   ولئن قَو

  ما شَ  ِه   . وكِ  ما ُعلنوه إلخوانَم وقرروه ل وكان

ُهد   م رهم مدن ألنديم ُشد  روبدة زدُ ود و ):الَيدا  يلرر حق لة قائمة زُ نفوس المنازل)ن ونخوانَم الِنن كفدروا مدن 
    . كلِ ِانَم قو, َّل يفلَون(.

زإنمدا هدو خدوي واحد  وروبدة  . عبداده نرهبون المؤمن)ن ُش  مما نرهبون   . ولو خدازوا   مدا خدازوا ُحد ا مدن زَم
زدالعزة هلل  م عدا   وكد  قدوي الَدون خاضدعة  . سدواه  واحد ة . وَّل يجيمدَ زدُ قلدب خدوي مدن   وخدوي مدن شدُء

زمددم يخدداي  كن كلددِ الددِر يخدداي   و ولَددن الددِنن َّل يفلَددون هددِه (وناودد)يَا داِددة  َّل هددو آخددِ ألمددره    مددا مددن
  عباد   ُش  مما يخازون   . .  كلِ ِانَم قو, َّل يفلَون(. . يخازون  الَق لة

ة قائمدة يلدرر حالد و مضدُ ياشف عن حق لدة اللدو, الواقعدة . و لدرر زدُ الوقدت كاَده َلدِ الَق لدة المجدردة . وهاِا
ُه  الَيدا    َنشدا مدن السداِلة   ورهبديَم للمدؤمن)ن ُشد  مدن رهبديَم  حق لديَم زُ نفوس المنازل)ن والِنن كفروا من 

  هلل .

   م عا وقلوبَم ََسبَم َّل يلاَلونَم  م عا  َّل زُ قري مَرنة ُو من وراء   ر . ِاسَم و)نَم ش ن  .)
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َ م  َ مع عدا   عَُّل زعدُ ََّل  دن َوَراء ي َلداَعل وَن ُردَنة  َُو  مع ََ د  ر   ق در ي مُّ م  َشدُي      َ م  َ مع عدا  َوق ل دوب   َ َسدب   َ نَ  ََ م  َشد ع  َ م  َو) دَن  َ د َِ  َِا س   َكلعد

لعل وَن   َ, َُّل َيع  م  َقو   َ نَن معن14ِعَاُن م   ( َكَمَث ع اُلِع َع لع َِاَ  َُلع  َقب  م  َع  َ م  َوَل   (15َم  َقرع با  َكاق وا َوَباَ  َُم رعهع

  كلِ ِانَم قو, َّل يعللون(. . . شي 

اليلد  المؤمندون وَدم زدُ  ح)ثمدا َزا  األيا, ََشف حق لة اإلعجداِ زدُ  َشدخ    حالدة المندازل)ن وُهد  الَيدا  وما
ِمددان وزددُ ُر ماددان . ِشددا  واضددا للع ددان . وللدد  شددَ ت األخ)ددرة زددُ األرب المل سددة ودد)ن  اَّلشدديباُات ُر 

ِرددورة عج)بددة . زمددا كددانوا يلدداَلونَم  َّل زددُ المسدديعمرات  الخبددر بدد)ن ال)َددود مردد اق هددِاالمددؤمن)ن الفدد ائ))ن و 
 زإكا انَشفوا لَظة واح ة ولوا األدِار كالجركان . حي  لَان هدِه اريدة نزلدت زد)َم . المَرنة زُ ُرب زلسط)ن

  وسبَان العل م الخب)ر ل . اوي اء

بل  علد  خدَّلي المدؤمن)ن الدِنن (شدي   ن (. .  ََسبَم  م عا وقلدوبَمالمَّلما النفس ة األخري  ِاسَم و)نَم ش َو
جمعَم آورة اإليمان من وراء زواو  والمادان   والجدني والدو ن والعشد)رة . .  كلدِ  الزمدان َيضامن ُ  الَم   َو

  ِانَم قو, َّل يعللون(. .

ُهد  الَيدا  ف مدا و)دنَم   وندري  والمظاهر ِعضدَم لدبعم   كمدا  عردب)يَم ق  َخ و زنري َضامن الِنن كفروا من 
مددن السددماء ياَ)نددا ِددانَم ل سددوا كددِلِ زددُ  الرددادق نددري َجمددَ المنددازل)ن ُح انددا زددُ معسددار واحدد  . ولَددن الخبددر

الَدد)ن والَدد)ن ننَشددف هددِا السدديار الخدد او . ز)بدد و مددن ورائدده  وبدد)ن حق لدديَم ;  نمددا هددو مظَددر خددار ُ خددادو .
 شدف الَدا  عدن ندزاو زدُ داخد  المعسدار الواحد    قدائم علد  اخديَّليالمنظور   و نَ الواقَ و ق الخبر زُ دن ا

جمعددت قلددوبَم المردالا رداد, اَّلَجاهددات . ومددا ود ق المؤمنددون مدرة   َو فددرق األهددواء   َو   حلددا  َّل  علدد  َو
الدِر َّل يمثد  حق لدة الَدا  .  الر داء وانَشدف المعسدار ارخدر ُمدامَم عدن هدِه اَّلخيَّلزدات وهدِا اليضدار  وهدِا

ُهدد  البا د  نيفسد  و نَددار   و نَشدف عدن الخددَّلي  اليماسدِ ودبر المؤمندون و بيددوا  َّل وشدَ وا مظَدر ومدا ود)ن 
  زُ الللو  الشي)ية الميفرقة ل وال س الَاد والشلاق والَ) 

ُه  الَيا  . . من المسلم)ن . . عن ما  نما قلو  المسلم)ن   زدَّل يعدودون  َيفرق  ننا  المنازلون والِنن كفروا من 
السدداوم زددُ هددِه السددورة . زامددا زددُ ف)ددر هددِه الَالددة  الملطددَ مثلددون حق لددة المددؤمن)ن اليددُ عرضدديَا اريددة زددُي

ُهد  الَيدا  ميفرقدو األهدواء والمردالا والللدو   ِاسدَم و)دنَم  والدِنن زالمندازلون ُضدعف ُوعجدز   وهدم ُفدروا مدن 
  ََسبَم  م عا وقلوبَم شي (. .) ش ن (. .

ه)بددة هدؤَّلء األعدد اء  منَدا لدة زددُ قلدو  المدؤمن)ن   ل)َددون ز)َدا مدن شددان ُعد ائَم ; و رزدَيلددر هدِه الَق  واللدرآن
عبئدة روح دة َدَرَن حدم  اودت . وميد  ُخدِ المسدلمون قدرآنَم ماخدِ   لد  ورهبيَم . زَو  يَاء قدائم علد  حق لدة ; َو

جمعت الج  هان عل)َم ُمر ع وهم وع و       لَم قوة زُ الَ اة .قلوبَم زُ الرف الواح    زلم َلف  َو
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واللرآن يطلعَدم علد  هدِه  . المعركة ِا  ننبغُ لَم ُن ن ركوا حق لة حالَم وحا  ُع ائَم . زَِا نرف والمؤمنون 
عل ه   وشدرم مدا وراءه مدن حلدائم ودَّلئد    شدرحا يف)د   اليعل)ب الَق لة زُ س اق ووفه لَادث وقَ   وزُ س اق

  ! ِالَق لة ه   و ي وره ك  من  اء ِع هم   ُوراد ُن يعري الَق لة من العالمِع)ن الَادث منه الِنن شَ وا كلِ

اريدة ِعد  كلدِ   ل ده يادن حدادث وندُ النضد)ر هدو األو  مدن نوعده   زلد  سدبله حدادث وندُ ق)نلداو الدِر َشد)ر ولدم
  فالبات

  ُمث  الِنن من قبلَم قر با كاقوا وبا  ُمرهم ولَم عِا  ُل م(. .)

  ب عَد  . زلمدا انيردر  ] لاو كانت ِع  فزوة و ر وقب  فدزوة ُحد  . وكدان و)دنَم وبد)ن رسدو   ونُ ق)ن ووقعة
 ُن ننالوا هِا اَّلنيرار المسلم)ن المسلمون عل  المشرك)ن زُ و ر كره ال)َود كلِ   وحل وا عل 

 
 

َمَثد ع  ف ددر  َزَلُمددا َكَفددَر َقددا َ  َُ  ُ عنَسدانع ا َِ  عن عدُ ََُخدداي  ُهَ َرُ  ال َعدداَلمع)َن   ن عددُ ع  الُشدد  َطانع  عك  َقدداَ  لعإل  ندد ددانَ 16َوددرعرَء م ع ََ  ( َز

َما  َ َِ َ َزاء َعاقعَبَي ا َوَكلع ََ َما زعُ الُنارع َخالعَ ن نع زع)  َ   (17) الُظالعمع)نَ  َُُن

المسدلم)ن .  يلدور مدن مركدز مدا وخازوا ُن نؤ ر هدِا علد  مدوقفَم زدُ الم نندة ف ضدعف مدن مركدزهم ِلد ر , العظ م
زدِكرهم العَد  وحدِرهم مغبدة هدِ اَّلَجداه .  , الشدر وبلد  رسدو    ص   ب مدا نيَامسدون ِده ومدا يفَدرون ف ده مدن

يدا مَمد  .  ندِ ليدري ُندا قومدِ ل َّل يغرندِ ُندِ لل)دت قومدا َّل علدم لَدم :قدالوا زدردوا ردا فل ظدا مغ ظدا ف ده ََ ند  .
  ربنا  ليعلمن ُنا نَن الناس لمنَم زروة .  نا و  لئن حا زاوبت ِالَر 

لَدا فباعيَدا ِسدوق  وبضداعة ُخدِوا نيَرشدون ِالمسدلم)ن ; وككدرت الروايدات مدن هدِا ُن امدُرة مدن العدر  قد مت  دم
و ََا   زاوت   زعم  الردائ   لد   دري  وبَدا  ُشف ونُ ق)نلاو   و لست  ل  وائ  وَا   زجعلوا نر  ونَا عل 

زضَاوا وَا   زراحت . زو ب ر   مدن المسدلم)ن علد  الردائ   , سُوََا نَشفتزعل ه  ل  هَرها   زلما قامت ا
ُهد  المسدلم المسدلم)ن . زغضدب المسدلمون   زوقدَ الشدر و)دنَم علد  زليله . وش ت نَود  المسدلم زليلدوه زاسيردره 

  ونُ ق)نلاو . وب)ن

اودن سدلو  يجداد  رسدو   ُودُ ودن رسو    ص   ب حي  نزلوا عل  حامده . زلدا, ُرس المندازل)ن عبد   وحاورهم
ُانددت هددُ هددِه الرددلة ودد)ن المنددازل)ن  الَق لددة   عددنَم   ِاسددم مددا كددان و)ددنَم وبدد)ن الخددزر  مددن عَدد  ل ولَددن

ُهد  الَيدا  ل رسدو    ص   ب زدُ النَايدة ُن يجلدوا عدن الم نندة   ُون ياخدِوا  زرضدُ ونخوانَم الدِنن كفدروا مدن 
  ورحلوا  ل  الشا, . -َّلم  َّل الس - ومياعَم معَم ُموالَم

وحدا  المندازل)ن مدَ هدؤَّلء  . هدُ الواقعدة اليدُ يشد)ر  ل)َدا اللدرآن و قد ي عل)َدا حدا  وندُ النضد)ر وحق لديَم . زَدِه
  وهؤَّلء ل
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ُه  الَيا  ِالملاومة   و ضر  وَم  ل  َلدِ النَايدة البائسدة  زانيَوا للمنازل)ن الِنن ُفروا  خوانَم الِنن كفروا من 
الددِر يسدديج)ب إلفرائدده ز)نيَددُ ونيدداه  لدد  شددر  , اإلنسددان لَددم مددثَّل َِددا  دائمددة . حددا  الشدد طان مددَ. يضددر  

  مر)رت

العددالم)ن . زَدددان  ر  ُمثدد  الشدد طان  ك قدددا  لإلنسددانتاُفر . زلمدددا كفددر قدددا ت نُ وددررء مندددِ  نددُ ُخددداي  )
  عاقبيَما ُنَما زُ النار خال نن ز)َا   وكلِ  زاء الظالم)ن(. .

زاعجدب العجدب ُن  . ومَميده الش طان هنا ودوره مَ من يسيج)ب له من ونُ اإلنسان   َيفلان مَ  ب عيه ووورة
  يسيمَ  ل ه اإلنسان . وحاله هو هِا الَا  ل

المفدرد والَق لدة الَل دة  الَدادث حق لة دائمة ننيل  الس اق اللرآنُ  ل)َا من َلِ الواقعدة العارضدة . ز)درب  ود)ن وهُ
زددُ الددِهن . زالَلددائم المجددردة البدداردة َّل َددؤ ر زددُ  المجددردة مددن الواقددَ ; وَّل ننعددز  ِالَلددائم   زددُ مجددا  حددُ

 لَّلسيجاِة . وهِا زرق ما ود)ن مدنَج اللدرآن زدُ خطدا  الللدو    ومدنَج الفَّلسدفة الللو  المشاعر   وَّل َسيج ش

  والباحث)ن ل وال ارس)ن

مددن الرددور  الَشدد  ضددمت زددُ  ناياهددا وزددُ ُعلاوَددا هددِاالمثدد  المددوحُ َنيَددُ قرددة ونددُ النضدد)ر . وقدد   وبَددِا
المجدردة ال ائمدة . وكاندت رحلدة زدُ عدالم  الَبري  والَلائم واليو )َات . واَرلت ُح ا َا المَل ة الواقعة ِالَلائم

فيدرق روانيَدا زدُ كيدا    عدن روانيَدا زدُ  ُِعد  الواقَ وزُ عالم الضم)ر   َميد   لد  مدن حد ود الَدادث كاَده   َو
  ما و)ن ونَ   وونَ البشر من زوارق َّل َلاس لل ِمل ار يب البشرُ

  النار ُووَا  الجنة ُوَا  ال عوة  ل  اليلوي واليَِنر من النس ان وع , اسيواء 20 - 18السادست ال رس

 لد  زدُ السدورة  الخطدا  هدِا الَد  مدن روايدة الَدادث واليعل)دب عل ده وربطده ِالَلدائم البع)د ة المد ي نيجده وعند 
  ِراحب الخطا    َو سر عل)َم اَّلسيجاِة َربطَم المؤمن)ن   نَيف وَم ِاسم اإليمان   و نادنَم ِالرفة اليُ

 
 
دَي ُمدا َيا نَن آَمن وا اَُل وا ُهَ َول َينظ در  َنف  ا اُلِع ََ َمل دوَن   َقدُ َمت   َُنُّ نَن  َوََّل  (18لعَغد   َواَُل دوا ُهَ  عُن ُهَ َخبع)دَر ِعَمدا ََع  ِع َ ون دوا َكاُلد ََ

 َِ َلئعد م  ُ و   َ دوا ُهَ َزَانَسداه م  َُنف َسد دل وَن   ه دم   َنس  ا   ال َجُندةع 19ال َفاسع ََ د ا   الُندارع َوَُو  ََ د دَيوعر َُو  ا    ( ََّل َيس  ََ د ال َجُندةع ه دم   َُو 
وَن     (20ال َفائعز 

َل فده . نيجده  لد)َم ل)د عوهم  لد  اليلدوي  ليو )َده ُعد وه َو وال لظدة ال ائمدة   والَدِر مدن  , لآلخدرة . والنظدر ف مدا 
  زر م منَم   وممن كيب عل)َم ُنَم من ُوَا  النارت مر)ر نس ان   كالِنن نسوه من قب    ممن ُروا
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وندوا كالدِنن خب)در ِمدا َعملدون   وَّل ََ   يا ُنَا الِنن آمنوا اَلوا     ولينظر نفي ما قد مت لغد    واَلدوا    ن)
َّل يسديور ُودَا  الندار ُوودَا  الجندة . ُودَا  الجندة هدم  . الفاسدلون  نسدوا   زانسداهم ُنفسدَم   ُولئدِ هدم

  الفائزون(. .

حالدة َجعد  الللدب يلظدا  . حق ليَدا حالة زُ الللب يشد)ر  ل)َدا اللفد  ِظَّللده   ولَدن العبدارة َّل َبلد  َردو ر واليلوي 
ُن يطلَ عل ه   زُ حالة يارهَدا . وعد)ن   علد  كد   مسيَ) ا لة . خائفا ميَر احساسا شاعرا ِا  زُ ك  حا

  يامن ُن َّل نراه ول زمي  قلب زُ ك  لَظة .

  ولينظر نفي ما ق مت لغ (. .)

ودفَة ُعمالده  ُمامده َعب)ر كِلِ كو هدَّل  ونيَداءات ُوسدَ مدن ُلفاهده . . ومجدرد خطدوره علد  الللدب يفديا وهو
فرد)َّلَه . ل)نظدر مداكا  حسداِه َه   و م  وبردره زدُ سدطورها كلَدا نياملَدا و نظدر رود) و  وفَة ح ا ِمفرداَده َو

ِان نوقظده  لد  مواضدَ ضدعف ومواضدَ نلد  ومواضدَ َلرد)ر  ُف)  ق , لغ ه زُ هِه الرفَة . . وهِا اليام 
ونرد)به مدن البدر ضدئ)َّل من  َ  . زَ    كا كان رو) ه من الخ)ر قل)َّل    وبِ    مَما يان ق  ُسلف من خ)ر

  َّل ننا, ِع ها الللب ُو ا   وَّل ياف عن النظر واليلل)ب ل لمسة و  نَا

  :اإليلاو َنيَُ ارية اليُ َث)ر ك  هِه المشاعر حي  َلا عل  الللو  المؤمنة ِمز   من وَّل

  واَلوا    ن   خب)ر ِما َعملون(. .)

  . . و  خب)ر ِما يعملون . . هِه الللو  حساس ة وروبة واسيَ اء زيز  

دِكر يَدِرهم زدُ اريدة اليال دة . مدن وبمناسدبة ياوندوا  ُالدِنن نسدوا    ُن مدا َد عوهم  ل ده هدِه اريدة مدن يلظدة َو
ننسد    نَد م زدُ هدِه الَ داة ودَّل راِطدة َشد ه  زالدِر زانسداهم ُنفسدَم(. . وهدُ حالدة عج)بدة . ولَنَدا حق لدة . .

ُعل    و  نرزعه عن السائمة اليُ َرعد  . وزدُ هدِا نسد ان إلنسدان)يه . وهدِه الَق لدة  الَ اة بَّل ه ي لَِه ل  ُزم 
ِادا  ل)َا َضاي الطو لدة الباق دة  للَ داة ُو َنشا عنَا حق لة ُخري   وهُ نس ان هِا المخلوق لنفسه زدَّل ند خر لَدا 

    وَّل ننظر ف ما ق , لَا زُ الغ اة من رو)  .

  ن(. . المنَرزون الخار ون .ُولئِ هم الفاسلو )

 در لَم وهدم ُودَا   ف)در اريدة اليال دة يلدرر ُن هدؤَّلء هدم ُودَا  الندار   و شد)ر للمدؤمن)ن ل سدلَوا  ر لدا وزدُ
  الجنة . و ر م ُوَا  الجنة ف)ر  ر م ُوَا  النارت

  َّل يسيور ُوَا  النار ُووَا  الجنة . ُوَا  الجنة هم الفائزون(. .)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 در ل)ن َّل نليق دان ُود ا  مفدرق  عدة وحداَّل   وَّل  ر لدا وَّل سدلوكا   وَّل و َدة وَّل مرد)را . زَمدا علد يسديو ان  ب  َّل
خطدة . وَّل نليق دان ُود ا زدُ س اسدة . وَّل نليق دان ُود ا  زدُ زدُ  ر دم . وَّل نليق دان ُود ا زدُ سدمة . وَّل نليق دان ُود ا

  . . آخرة زُ وف واح  زُ دن ا وَّل

ا عنه .ُوَا  الجنة هم الفائزون() وكانده ضدائَ  . معروزدا . . نثبت مر)رهم و  و مر)ر ُوَا  النار مساَو
  َّل يعن  ِه اليعب)ر ل

 
 
دعا   َلدو   ا ال ل در آَن َعَلد  َ َبد   ُلَرَُن يَده  َخاشع َِ عا   َُنَزل َندا َهد َيَرد  ع ا لعلُنداسع  مُّ ََ درعب  ثَدا   َنض  َم  َِ األ  دَ ةع ُهع َوَعل د دن  َخش  دم   م ع  َ وَن  َلَعُل َُدر  َنَيَف
 21)  

  ُ ر اللرآن عل  النفوس 21الساَِت ال رس

َندز  عل دهت لو ُنزلندا  لدو يجدُء اإليلداو الدِر نيخلد  الللدب و َدزه ; وهدو يعدرب ُ در اللدرآن زدُ الردخر الجامد   دم
لِ هِا اللرآن عل   ب  لُرنيه خاشعا مير عا من خش ة   .   .األمثا  نضربَا للناس لعلَم نيفَرون( َو

نيللداه َِق ليده . وللد  و د   شدُء ودورة َمثد  حق لدة . زدإن لَدِا اللدرآن لدثلَّل وسدلطانا ُو درا مزلدزَّل َّل نثبدت لده وهُ
يلددُرت والطددور   وكيددا  مسددطور   زددُ رق  قارئددا مددا و دد    عندد ما سددمَ -رضددُ   عندده  -عمددر وددن الخطددا  

   ن عددِا  ربددِ لواقددَ مددا لدده مددن دازددَ . . .  والبَددر المسددجور , منشددور   والب)ددت المعمددور   والسددلف المرزددوو
   ل  و)يه يعوده الناس شَرا مما ُلم ِه ل عاد زاَرَن  ل  الج ار .  م

ِا و َرجدف اَرجازدا  ز)َدا اليُ ياون ز)َا الَ ان اإلنسانُ ميفيَا ليللُ شُء من حق لدة اللدرآن نَيدز واللَظات اهيدزا
  زع  المغنط ي والََرباء ِاأل سا, . ُو ُش  . المادة زُ عالم. و لَ ف ه من اليغ)رات واليَوَّلت ما يمثله 

ميرد عا مدن خشد ة  (. .  خاشدعا خدالم الجبدا  ومندز  اللدرآن يلدو ت  لدو ُنزلندا هدِا اللدرآن علد   بد  لُرنيده و 
للرآنددُ الَق لددة َددِوقا َّل يعبددر عندده  َّل هددِا الددن  ا هددِه والددِنن ُحسددوا شدد)ئا مددن مددي اللددرآن زددُ ك ددانَم نيددِوقون 

  المشَ الموحُ .

لِ األمثا  نضربَا للناس لعلَم نيفَرون(. .)   َو

  خل لة ِان َوق  الللو  لليام  واليفَ)ر . . وهُ

سب ا الَون له 24 - 22الثامنت ال رس   مجموعة من ُسماء   الَسن  َو
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زدُ ك دان الو دود كلده    اللدرآن رَجدُء َلدِ اليسدب َة الم ند ة ِاسدماء   الَسدن  ; وكانمدا هدُ ُ در مدن آ دا ُوخ)درا
يجاو  وَا ُر اؤه ; وهدِه األسدماء ار دار زدُ ودم م هدِا الو دود وزدُ حركيده وهدواهره  واضدَة ننطلم وَا لسانه َو

  :ِم ارها   زَو  ك يسبا وَا يشَ  كِلِ

  هو   الِر َّل  له  َّل هو   عالم الغ)ب والشَادة   هو الرحمن الرح م(.)

الميَبددر . سددبَان   عمددا  الجبدار  لدده  َّل هدو   الملددِ اللدد وس السددَّل, المدؤمن المَدد من العز ددز هدو   الددِر َّل)
  يشركون(.

  وهو العز ز الَا م(. واألرب هو   الخالم البارئ المرور   له األسماء الَسن    يسبا له ما زُ السماوات)

اليوح)د ت  هدو   الدِر  ِردفة . نب ُ ك  ملطدَ منَدا َسب َة م ن ة وَِه الرفات المج) ة . كات  َّل ة ملا َ  نَا
  َّل  له  َّل هو(. . ُو  هو  (. .

زَدُ َدوحُ  لد   . ملمدوس اسم من هدِه األسدماء الَسدن  ُ در زدُ هدِا الَدون ملَدوق   ُو در زدُ ح داة البشدر ولَ 
ول سدت هدُ ودفات سدلب ة ُو واألح داء .  ِالنداس الللدب ِفاعل دة هدِه األسدماء والردفات . زاعل دة كات ُ در وعَّلقدة

  المراحبة لو وده . وهواهره منعزلة عن ك ان هِا الو ود   ُوحواله

ووح ان دة اَّلَجدداه    , العبدادة هدو   الدِر َّل  لدده  َّل هدو(. . زييلدرر زددُ الضدم)ر وح ان دة اَّلعيلدداد   ووح ان دة)
ان ددة مددنَج كامدد  زددُ اليفَ)ددر والشددعور هددِه الوح  علدد  ووح ان ددة الفاعل ددة مددن مبدد ُ الخلددم  لدد  منيَدداه . و لددو,

األح اء . واَربا ات الناس ِعضدَم ودبعم علد  ُسداس وح ان دة اإللده  وبسائر والسلو    واَربا ات الناس ِالَون 
.  

 دم َسدي ل  مراقبدة هدِا  ومدن عدالم الغ)دب والشدَادة(. . ف سديلر زدُ الضدم)ر الشدعور ِعلدم   للظداهر والمسديور .)
المراقدب مدن   المراقدب هلل   الدِر َّل يعد ش  ِشعور ر والعَّلن ة ; و عم  اإلنسان ك  ما يعم الضم)ر هلل زُ الس

  و يَ   سلوكه وَِا الشعور الِر َّل يغف  ِع ه قلب وَّل ننا, ل ! منا اة وح ه   ولو كان زُ خلوة ُو

 
 

ا ه دوَ  ََ ر ََّل  عَلدَه  عَُّل ه دَو َعدالعم  ال َغ) دبع َوالُشد َمن  الدُرحع م    ه دوَ  َدةع ُه  اُلدِع ر ََّل  عَلدَه  عَُّل ه دوَ 22الدُرح  ِ   ( ه دَو ُه  اُلدِع  ال َملعد

ََ  معن  ال َعزع ز   معن  ال م  رعك وَن   ال َجُبار   ال ل  ُّوس  الُسََّل,  ال م ؤ  اَن ُهع َعُما ي ش  ََ ب  ََب عر  س    (23ال م َي

و يعدداد  الخددوي والر دداء    . واَّلسدديروام شددعور الطمان)نددة لرحمددة   هددو الددرحمن الرح م(ف سدديلر زددُ الضددم)ر)
عبداده ولَدن ندراقبَم . وَّل نر د  الشدر وَدم ود  يَدب الَد ي    يطدارد والفدزو والطمان)ندة . زدا  زدُ َردور المدؤمن َّل

  يرارعون الشرور واألهواء . وهم وَّل نيركَم وَّل عون 
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اليدُ َلدو, عل)َدا سدائر الردفات .  اللاعد ة زدُ ُو  اليسدب َة اليال دة   ألنَدا هو   الِر َّل  له  َّل هو(. . يع) ها)
.  

الملَ دة لدم نبدم للمملدوك)ن  َّل  َوحد ت الملِ(. . ف سيلر زُ الضم)ر ُن َّل ملِ  َّل   الِر َّل  له  َّل هو . ونكا)
 مدا  عد    لر د  مدن قلبد)ن  َّل يخ , س) نن زُ وقت واح  زالر   س)  واح  نيو َون  ل ه   وَّل يخ مون ف)ره .

  زُ  وزه(. .

اإلشددعاو الطَددور    هدِا اللد وس(وهو اسددم يشددَ الل اسددة المطللددة والطَددارة المطللددة . و للددُ زدُ ضددم)ر المددؤمن)
  واليسب ا له واليل يي . , ز)نظف قلبه هو و طَره   ل ربا والَا ليللُ ز)وب الملِ الل وس

المؤمن َجداه ربده . زَدو  قلب َّل, واألمن والطمان)نة زُ  نبات الو ود   وزُالسَّل,(. . وهو اسم كِلِ يش َ الس)
األح داء واألشد اء . و دؤو  الللدب مدن هدِا اَّلسدم  مدن آمدن زدُ  دواره   سدالم زدُ كنفده . وح دا  هدِا الو دود وُهلده

  شَره وسان ولباله و نا  ل  الموادعة والسَّل, . ه ُت ِالسَّل, والراحة واَّل مئنان . وق 

نليلددُ ف دده ِددا     ح)ددث لمؤمن(واهددب األمددن وواهددب اإليمددان . ولفدد  هددِا اَّلسددم يشددعر الللددب ِق مددة اإليمددان  ا)
  اإليمان . ِرفة و يرف منه ِإح ي وفات   . و َرفَ  كن  ل  المو األعل 

لدد وس ال) :السدداِلة  ك كانددت الرددفات -سددبَانه  -المَدد من(. . وهددِا ودد ء وددفَة ُخددري زددُ َرددور وددفة   )
زاعلددة زددُ الَددون والندداس . َددوحُ    السددَّل, المؤمن(وددفات َيعلددم مجددردة وددِات   . زامددا هددِه زييعلددم وددِات

  ِالسلطان والرقاِة .

زدَّل عز دز  َّل  . واَّلسديعَّلء العز دز . الجبدار . الميَبدر(. . زَدُ ودفات َدوحُ ِداللَر والغلبدة والجبدروت) :وكدِلِ
زددُ وددفاَه هددِه . ومددا نيرددف وَددا سددواه . زَددو  ُحدد  بددر  َّل هددو . ومددا يشدداركههددو . وَّل  بددار  َّل هددو . وَّل ميَ

  الميفرد وَا وَّل شر ِ .

   م يجُء خيا, اريةت  سبَان   عما يشركون(. . ومن

  نب ُ الملطَ األخ)ر زُ اليسب َة الم ن ة .  م

  هو  (. . زَُ األلوو ة الواح ة . ول ي ف)ره ِإله .)

ودفيان ميردليان والفدارق و)نَمدا  زَمدا ارئ(. . والخلمتاليرم م واليل نر . والبرءتالينف)ِ واإلخدرا   الخالم(. . الب)
  لط   دق)م . .
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اليدُ َمدنا لَد   والسدمات المرور(. وهُ كِلِ وفة مَربطة ِالرفي)ن قبلَا . ومعناهدا  عطداء المَّلمدا الميم)دزة)
  شُء شخر)يه الخاوة .

والُ واإليجداد واإلخدرا   واإلنشداء ة اللط فة الفدروق   يسديج ش الللدب لمياِعدة عمل دة الخلدمهِه الرفات الميراِط َو
زل سدت هندا  مراحد  وَّل خطدوات . ومدا نعرزده  الَق لدة زامدا زدُ عدالم -حسدب اليردور اإلنسدانُ  -مرحلة مرحلة 

  شد)ئا مدن آ ارهدا هدو المطللدة زَدِه َّل يعرزَدا  َّل   .  نمدا نَدن ند ر  حق ليَدا عدن مد لو  هدِه الردفات لد ي هدو
  ِه زُ ح ود  اقاَنا الرغ)رة ل نعرزَا الِر

  عل  اسيَسانَم . َوقف له األسماء الَسن (. . الَسن  زُ كاََا . وَّل حا ة  ل  اسيَسان من الخلم وَّل)

 
 

َن  ه وَ  س   َ َماء ال  َس  َع م  َله  َما  ي َسب عا   ُه  ال َخالعم  ال َبارعئ  ال م َرو عر  َله  األ  ََ َر بع َوه َو ال َعزع ز  ال    (24) زعُ الُسَماَواتع َواأل 

المددؤمن ل رددوس نفسدده وزددم  نيدد ورها اليددُ َددوحُ ِالَسددن للللددو  َو  ضدده عل)َددا . وهددُ األسددماء اليددُ والَسددن 
  ُون ني ر  زُ مراق ه وهو نيطلَ  ل)َا . . وَا  يَائَا واَجاهَا    ك يعلم ُن   يَب له ُن نيرف

الموح دة وزدُ ز)وضدَا العج)بدة  مد لوَّلََا هِه اليسب َة الم ن ة وَِه األسماء الَسن    والسبَة البع) ة مدَ اَمةوخ
  و نبعث من ك  مو ودت ,   هُ مشَ  اليسب ا هلل يش َ زُ  نبات الو ود

  له ما زُ السماوات واألرب وهو العز ز الَا م . . يسبا

ُمدا نيَّلقد  ف ده المطلدَ  . األسدماء ; و شدار  ف ده مدَ األشد اء واألح داء . مشدَ  نيوقعده الللدب ِعد  ككدر َلدِ وهدو
  والخيا, . زُ َناسم واليئا, .
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 المميَنة سورة
 
 
لعَ داء َيا م  َُو  ُوك  و عر َوَعد   ِ وا َعد   د نَن آَمن دوا ََّل ََُيخع ا اُلِع ََ وا ِعَمدا َ دا َ ل ل دونَ  َُنُّ م ِعدال َمَوُدةع َوَقد   َكَفدر  َع دم ع  عَلد)  ََ دَن ال  ُ م م ع دونَ  ء رع    ي خ 

َ دم   عن ن دوا ِعداُ ع َرب ع مع ُ م  َُن َ ؤ  دوَ  َونعُيدا ونَ  ُ ندي م   الُرس  درُّ َضداَعُ َ سع دادا  زعدُ َسدبع)لعُ َواو يعَغداء َمر  ََ ي م   ع م َخدَر   َع ِعدال َمَوُدةع َوََُندا   عَلد) 
َلني م   َف) ي م  َوَما َُع  َلم  ِعَما َُخ  َ م  َزَل   َضُ  َسَواء الُسبع) ع  يَ  َوَمن َُع  ن َعل ه  مع م  1ف  َ ون دوا (  عن َنث َلف دوك  َ م   َي دط وا  عَلد   دَ اء َوَ ب س  َ دم  َُع  َل

م  َ دَنَي م  َوَُل سع  َ َن دوءع  َُن د ع وَن   ِعالسُّ ف در   َ وا َلدو  ََ َ م  َوََّل 2َوَودُّ َحدام  َ م  َُر  ُ دم   ( َلدن ََدنَفَع َ, ال قع َ  َُو ََّلد  َ م  َوُه  ِعَمداَندو  د   َو) دَن  اَمدةع َيف رع

َمل ونَ  )َر   ََع    (3َِرع

  المميَنة

  لسورة المميَنة َل يم

المد نُ . حللدة مدن َلددِ  المجيمدَ السدورة حللدة زدُ سلسدلة اليرب دة اإليمان دة والينظد م اَّل يمداعُ وال ولددة زدُ هدِه
المسلمة المخيارة   اليُ نداط وَدا   ََل)دم منَجده  عةللجما السلسلة الطو لة   ُو من كلِ المنَج اإللَُ المخيار

 وشخرد ة زُ وورة واقع ة عمل ة   ك مدا يسديلر زدُ األرب نظامدا كا معدالم وحد ود , اإلنسان ة الِر نر  ه للَ اة

لردر عنده ُح اندا   ولَنَدا َبلد  معللدة بلد  ُما دائمدا مم)دزة ; َبلد   ل ده البشدر ة ُح اندا   َو مَدا ِمَاولدة ولوفده ; َو
  وورة واقع ة منه   ََللت نوما زُ هِه األرب .

األحد اث اليدُ َلدَ  وكاندت  عد ادا  دو َّل زدُ خطدوات ومراحد  . -كما قلنا زدُ ُو  هدِا الجدزء  -اقيض  هِا  وق 
مدادة ملد رة زدُ علدم     َلدو, عل)َدا مدادة  . اإلعد اد زُ مَ   هدِه الجماعدة   ُو َيعلدم وَدا   مدادة مدن مدواد هدِا

  واليو  ه . واليعل)ب هُ اليفس)ر واليوض ا ُخري 

كلددِ المددنَج  ليَل)ددم مضددطر  األحدد اث   وزددُ َ ددار الَ دداة الميدد زم   َمددت عمل ددة وندداء النفددوس المخيددارة وزددُ
الج ند    وعد , خلطده ِايدة رقدَ فر بدة عنده  اإليمدانُ اإللَُ زُ األرب . زلم ََن هنا  عزلة  َّل العزلدة ِاليردور

 وكانددت اليرب ددة المسدديمرة ميجَددة دائمددا  لدد   نشدداء هددِا اليرددور . الجماعددة النفسددُ لَددِهزددُ ُ ندداء اليَددو ن 

السدائ ة زدُ العدالم كلده نومدِا    وزدُ الجز درة  اليردورات المم)دز   المنعدز  َِق ليده و ب عيده عدن اإليمان الخدا 
 وندوا ِمعدز  عدن واقدَ الَ داةالِنن ننشا هِا اليرور الميم)دز زدُ نفوسدَم زلدم يا الناس العرب ة ِرفة خاوة . ُما

لدة الَدوادث نومدا ِعد  ندو,   ومدرة ِعد  مدرة   ومضدطر  ودَرهم زدُ  و عداد األحد اث   ود  كدانوا يردَرون زدُ وَو
َت مؤ رات مينوعة ; ألن الِر خلم هِه النفدوس يعلدم ُنَدا ل سدت    األمر الواح  والخلم الواح  مرات كث)رة   َو

ََ د  ِده مندِ اللمسدة األولد  . وكدان يعلدم ُن رواسدب الماضدُ  ما و سيلر عل ُلَا مما نيا ر و سيج)ب و يَ   
َاددم اإللددف والعددادة   كلَددا قدد  ََددون  , الطب ع ددة   و ددواك  الم)ددو   والضددعف البشددرر   ومَّلمسددات الواقددَ   َو
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َيدا  زدُ ملاوميَدا  لد  معوقدات   والردَر  الميَدرر اليدِك)ر قو دة َغلدب عوامد  اليرب دة واليو  ده مدرة ِعد  مدرة . َو
يدوال  الموعظدة وَدا . واليَدِنر علد  ضدوئَا  ,   الميوالُ . . زَانت األح اث َيوال  كما هُ منسوقة زدُ قد ر َو

  .   واليو  ه وَ نَا   مرة ِع  مرة

والمناسدبات زدُ كد  زرودة  والوقدائَ رسو    ص   ب يلو, زُ يلظدة دائمدة ونلَدا, ِرد)ر   ِاليلداط األحد اث وكان
واإللَددا, نؤ  انده و سدد دانه ص   ب حيدد  َرددنَ َلددِ  والددوحُ  امَا َِامددة ِالغددة زددُ ونداء هددِه النفددوس .  واسديخ

  ويوز)م   . عل  ن ر رسو    . .   الجماعة المخيارة عل  ع)ن

 قامدة  -موضدوعَا  مثد  مدَ ف)رهدا ممدا  داء زدُ -السدورة حللدة زدُ سلسدلة كلدِ اإلعد اد الطو د    َسديَ ي  هدِه
يشد  المسدلم)ن  لد  هدِا المَدور وحد ه    , وحد ه م ربانُ خال  زدُ ضدم)ر المسدلم . عدالم مَدوره اإليمدان ِدا عال

مددن كدد  عرددب ة ُخددري . عرددب ة لللددو, ُو للجددني ُو لددورب ُو  نفوسددَم ِعددروة واحدد ة َّل انفرددا, لَددا ; و بددرئ 
زدُ  . يمدان ِدا  . والوقدوي ََدت رايدة  زُ ماانَا  م عا علد ة واحد ة . هدُ علد ة اإل ل جع  للعش)رة ُو لللراِة .

  حز    .

مدن َو  ده   وحامده    ملوماَده العدالم الدِر نر د ه اإلسدَّل, عدالم ربدانُ  نسدانُ . ربدانُ ِمعند  ُنده يسديم  كد   ن
دِو  -زدُ رحدا  العل)د ة  -الجني اإلنسانُ كله  يشم  و يجه  ل    ِا  شعوره وعمله . وننسانُ ِمعن  ُنه   َو

وسدائر مدا يم)دز  نسدانا عدن  نسدان   عد ا عل)د ة اإليمدان . وهدِا هدو  . والنسدب ف ده زواود  الجدني والدو ن واللغدة
  .   الَّلئم ُن يع ش ف ه اإلنسان الَر م عل      الميضمن ك انه نفَة من روم الرف َ العالم

عقبدات  -ُلده  لد  ال)دو,  العدالم ومدا َدزا  زدُ كاندت زدُ الب)ئدة العرب دة - قامة هِا العدالم َلدف عقبدات كث)درة  ودون 
للجدني   واليعردب لدورب . كمدا َلدف  واليعردب مدن اليعردب للب)دت   واليعردب للعشد)رة   واليعردب لللدو,  

مدن الَدر  والشدا وحدب الخ)در للدِات   ومدن الَبر داء الِاَ دة  , عقبدات ُخدري مدن رفائدب النفدوس وُهدواء الللدو 
  ف)رها كث)ر من كوات الر ور ل ُلوانو  واَّلليواءات النفس ة . .

زدُ ودورة عمل دة  األرب علد  اإلسدَّل, ُن يعدالج هدِا كلده زدُ الجماعدة اليدُ يعد ها ليَل)دم مدنَج   زدُ وكدان
  واقعة . وكانت هِه الرورة حللة زُ سلسلة هِا العَّل  الطو   .

نفوسددَم مشد ودة  لدد   َدزا  )د ََم   مداِعددم المَدا ر ن الدِنن َركددوا ديدارهم ُومدوالَم وُهلدد)َم زدُ سددب)  عل وكدان
ِوا  وكور قربد  . وعلد  الدرفم ُد  مدا كاقدوا مدن العندت واألكي زدُ قدر ش  مدن ِعم من خلفوا هنالِ مدن كر دة ُو

ماددة المَاسدنة والمددودة ; ُون لددو انيَدت هددِه الخرددومة  ُهدد  زلد  هلددت ِعدم النفددوس َددود لدو وقعددت و)دنَم وبدد)ن
لطَ ما و)نَم وب)نَم من وَّلت ل ُهل)َم اللاس ة اليُ ََلفَم قيا    وكور قراويَم   َو

جر  ها وكان  - وهووعل) َه ومنَجه . ل ننه   نر   اسيرفاء هِه النفوس واسيخَّلوَا من ك  هِه الوشائج   َو

وكدان العدر  ِطب عديَم  -الطب ع دة ورواسدب الجاهل دة  م عدا  الم)دو  يعلم  ل  الضغ  الواقَ عل)َدا مدن -سبَانه 
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 ِاألحد اث زَان ياخِهم نوما ِع  نو, ِعَّل ه النا َ البدال    -اللب)لة والعش)رة والب)ت  ِعرب ة ناس احيفاَّلُش  ال

  ساخن ل والَ ن  وباليعل)ب عل  األح اث   ل اون العَّل  عل  مسرم الَوادث ول اون الطرق 

دِكر زددُ سددبب النددزو   وددَ َة اتالروايددات حاد ددا مع)نددا نددز  ف دده ودد ر هددِه السددورة . وقدد  ََددون هددِه الروايدد َو
  . المباشرة المباشر . ولَن م ي النرو  اللرآن ة دائما ُِع  من الَوادث

ود ر ُيضدا . وكدان لده  ُه  ق)  زُ هِا الَادثت ن حا ب ون ُوُ وليعة كان ر َّل من المَا ر ن . وكان من وق 
ا عدز, رسدو    ص   ب علد  زديا مادة زلمد . لعثمدان ِماة ُوَّلد وما    ولم يان مدن قدر ش ُنفسدَم ود  كدان حل فدا

ُهلَا عَ  الَ نب ة ُمدر ِداليجَ)ز لغدزوهم   وقدا ت  اللَدم عدم علد)َم خبرندا   . . ُوخبدر رسدو   المسدلم)ن لما نلم 
 - مشدركة  ماعة من ُوَاِه وو َيه   كان منَم حا ب . زعم  حا ب زَيب كياِدا وبعثده مدَ امدُرة  [   ص  

ُه  ماة يعلمَم ِعز, رسو    ص - ننة َسيرز   اءت الم -ق)  من مز نة  عل  فدزوهم   ل)يخدِ ودِلِ  [    ل  
ل عائده . ونمضداء للد ره زدُ زديا مادة . فبعدث زدُ  اسديجاِة رسدوله علد  كلدِ -َعدال   -عند هم ند ا . زدا لَ   

  . ُ ر المُرة   زاخِ الَيا  منَا

ِر   ورواه مسلم زُ وَ َه وق  سدع  اودن عب)د ة  عدن من ح نث حر)ن ون عب الرحمن   روي البخارر زُ المغا
  ص   ب ُوِدا مر د  والزب)در ودن  رسدو  قدا ت ِعثنُ -رضدُ   عنده  -عن ُوُ عبد الرحمن السدلمُ   عدن علدُ 

روضددة خدداه   زددإن وَددا امددُرة مددن المشددرك)ن معَددا كيددا  مددن  َدداَوا وقددا ت  انطللددوا حيدد  -وكلنددا زددارس  -العددوا, 
زادركناهدا َسد)ر علد  ِع)در لَدا ح)دث قدا  رسدو    ص   ب زللناتالَيدا   . " المشدرك)ن عدة  لد حا ب ودن ُودُ ولي

ليخدر ن الَيدا  ُو  [ مدا معدُ كيدا  . زانخناهدا زاليمسدنا زلدم ندر كياِدا . زللناتمدا كدِ  رسدو    ص   زلالدت و
ُهوت زانطللندا ِده  لد  رسدو    ص    . زاخر يده حجَزَدا   وهدُ مَيجدزة ِاسداء    لد  لنجردنِ . زلما ُرت الج  

والمددؤمن)ن   زد عنُ زوضددربن عنلدده . زلدا  النبددُ ص   بت  مددا  ورسددوله ب زلدا  عمرتيددا رسدو    . قدد  خددان  
قدا  حا دبتو  مدا ودُ  َّل ُن ُُدون مؤمندا ِدا  ورسدوله ص   ب ُردت ُن ََدون لدُ  " حملدِ علد  مدا ودنعت و

ُهلُ ومدالُ   ولد ي ُحد  مدن ُودَاِِ  َّل لده هندا  مدنن  . ن زَ   وَا ع اللو, عن  مدن ند زَ   ِده  عشد)َره ن 
ُهلدده ومالدده . زلددا ت  ودد ق َّل َلولددوا  َّل خ)ددرا   . زلددا   ندده قدد  خددان   ورسددوله والمددؤمن)ن   زدد عنُ :عمددر عددن 

ُهد  ُهد  ود ر زلدا تاعملو -زلدا   - ? ود ر زوضدر  عنلده . زلدا ت  ُلد ي مدن  ا مدا شدئيم زلد  تلعد    ا لدَ  لد  
ِاد البخدارر زدُ -ُو  - و بت لَم الجنة  ُيدا  قد  ففدرت لَدم   زد معت ع)ندا عمدر   وقدا ت  ورسدوله ُعلدم . . و

ِرتزانز    السورةت  يا ُنَا الِنن آمنوا َّل َيخدِوا عد ور وعد وكم َللدون  لد)َم ِدالمودة(. . وزدُ روايدة  ُول داء المغا
  والمل اد . والزب)ر لُُخري ُن الِنن ُرسلوا كانوا هم ع

ِده وباألحد اث واليو )َدات  واليرب دة قل)َّل ُما, هِا الَادث وما دار ِشانه َّل يخر  ونا عن   هدَّل  اللدرآن  ولوقوي
  العظ م . . المربُ واليعل)بات عن  ر م رسو    ص   ب اللائ 
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رسدو    ص   ب  ُ لعَدم ُحد  الدِننما يلف اإلنسان ُمامه هدو زعلدة حا دب   وهدو المسدلم المَدا ر   وهدو  ُوو 
عددرب هددِه الددنفي للَظددات  , العج)بددة علدد  سددر الَملددة . . وز)َددا مددا ياشددف عددن منَن ددات الددنفي البشددر ة َو

َا ; ُون َّل    َّل   من هِه اللَظات زَو الِر يع)ن عل)َا . عاوم الضعف البشرر مَما ول  من كمالَا وقَو

وهدو َّل يعجد  حيد  يسدا ت  مدا حملدِ علد  مدا ودنعت    [ الرسدو  ص   يلدف اإلنسدان مدرة ُخدري ُمدا, عظمدة  م
زُ نفي وداحبه   وندرا  ملَدم ِدان الر د  قد  ود ق   ومدن  الطارئة زُ سعة و ر وعطف عل  لَظة الضعف

 ُحد ا َّل َلولوا  َّل خ)را   . . ل ع)نه و نَضده مدن عثَرده   زدَّل يطدارده وَدا وَّل ند و و ق  م ياف الرَاِة عنهت 

ِ, زددُ شدد ة عمرت  ندده قدد  خددان  يطددارد والمددؤمن)ن . زدد عنُ  ورسددوله ه . و)نمددا نجدد  اإليمددان الجدداد الَاسددم الجددا
ِ,  العثدرة  نمدا ننظدر  لد  -رضُ   عنده  -زوضر  عنله  . . زعمر  كاََدا ز)ثدور لَدا حسده الَاسدم ونيمانده الجدا

ام  للددنفي البشددر ة علدد  حق ليَددا   ومددن كدد  مددن خددَّل   دراُدده الواسددَ الشدد  ل)َددا . ُمددا رسددو    ص   ب ز)نظددر
النداهر  الميدانُ العطف الَر م الملَم الِر َنشئه المعرزة الَل ة . زدُ موقدف المربدُ الَدر م العطدوي مَ  وانبَا  

   ل   م َ المَّلِسات والظروي . .

األرضد ة هددو   ولوسدبا يلدف اإلنسدان ُمدا, كلمدات حا دب   وهدو زدُ لَظدة ضددعفه   ولَدن َردوره للد ر    دم
ُهلددُ  اللددو, اليرددور اإليمددانُ الرددَ ا . . كلددِ حدد)ن يلددو ت ُردت ُن ََددون لددُ عندد  ندد  . . ندد زَ   وَددا عددن 

ونفسددَا    نمددا ندد زَ   وَددا . و ؤكدد  هددِا اليرددور زددُ ِق ددة  َدد زَ ومددالُ  . . زددا  هددو الددِر ندد زَ   وهددِه ال)دد  َّل
ُهلده ومالده  زَدومن ُوَاِِ  َّل له  ُح  ح نثه وهو يلو ت ول ي  هنا  من عش)َره من ن زَ . .   . . ِده عدن 

  . . حاضر زُ َروره   وهو الِر ن زَ َّل العش)رة .  نما العش)رة ُداة ن زَ   وَا  

مدن ُسدبا  قولده ص  هدِا حدي رسدو    الملَدم قد  راعد  هدِا اليردور الردَ ا الَدُ زدُ قدو  الر د    زَدان ولع 
  ولوا  َّل خ)را   . .  بت  و ق . َّل َل

 ل)َدا رسدو    ص    يعَد  يلف اإلنسان ُما, َل نر   زُ الَادث ; وهدو ُن يادون حا دب مدن الللدة اليدُ ُوخ)را
 دم يجدرر قد ر   ِادف ضدرر هدِه  . المخيدارة ب ِسدر الَملدة . ُون َ ركده لَظدة الضدعف البشدرر وهدو مدن الللدة

زلد  وعَّل َدا ل  دم َّل يادون مدن ارخدر ن الدِنن لدم يعَد   لد)َم  ُشدفَا اللَظدة عدن المسدلم)ن . كانمدا اللرد  هدو
َِندا  مدا وقَ   وَّل َنفج ِاللو تها هو كا ُح  من اسيودعوا السر خانوه   ولو ُودعناه نَدن ما ِالسر اعيراب عل 

واضدعَم واعيبدارهم  الظدن ِانفسدَم   زدُ ِه ل زلم نرد من هِا شُء . مما ن   عل  ُد  المسلم)ن مَ ق دادََم   َو
  ِما ح ث ألخ)َم . . .

ودَة هدِه الروايدة ;  نسديبع  ميدواَر الروايدة . ُمدا ندزو  هدِه اريدات ف ده زَدو ُحد  روايدات البخدارر . وَّل والَدادث
ُنده كدان يعدالج حالدة نفسد ة ُوسدَ مدن حدادث  علد  ُِعد  مد ي   ُود  -كمدا قلندا  -ولَدن مضدمون الدن  اللرآندُ 

  هِا الَادث   عل   ر لة اللرآن . وقوو يات   ِمناسبةحا ب الِر َواَرت ِه الروا
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المورو دة ل خدر  وَدا  مالوزاََدا يعدالج مشدالة األواودر اللر بدة   والعردب ات الردغ)رة   وحدر  النفدوس علد  ُدان
  من هِا الض)م المَلُ  ل  األزم العالمُ اإلنسانُ .

ِ ن   ند ة   وزَددرةننشدُء زدُ هدِه النفددوس ودورة   ند ة   وق مددا   ند ة   ومدو  وكدان عدن الَدون والَ دداة    ند ة ا
  . اإلنسانُ واإلنسان   ووه فة المؤمن)ن زُ األرب   وفاية الو ود

َِق لدة و دودهم وفانيده    و بردرهم ُانمدا يجمدَ هدِه النبيدات الردغ)رة الج ند ة زدُ كندف   ; لد علمَم   وكدان
ول شدعرهم ُنَدم ر الده وحزبده   ُونده نر د  وَدم ُمدرا    , ول فديا ُع)دنَم علد  مدا يَد   وَدم مدن عد اوات ومادر وك)د 

لدِ السدمة ود)ن األقدوا,  نوسدمون  و َلدم وَدم قد را . ومدن  دم زَدم ِسدميه و َملدون شداَره   و عرزدون وَدِه الشدارة َو
ف)در وشد جيه  وشد جة ال ن ا وارخرة . ونكن زل اونوا خالر)ن له   منلطع)ن لوَّلنيه   ميجردنن من ك  زُ  م عا .

  زُ عالم الشعور وعالم السلو  . .

الينظ م ددة الددواردة زددُ آخرهددا عددن معاملددة المَددا رات  اليشددر ع ة ُلَددا زددُ هددِا اَّلَجدداه . حيدد  اريددات والسددورة
ِوا َددن مددن الَفددار . وبدد)ن المددؤمن)ن ندد خلن المؤمندات   ومبايعددة مددن  زددُ اإلسددَّل,   والفردد  ودد)ن المؤمنددات ُو

ِو اََم   َنظ مات منبثلة من كلِ اليو  ه العا, .من الَوازر . . زَلَا  و

ُعد اء     ممددن فضدب علد)َم      دم مدن المشدرك)ن ُو مددن  سددواء خيدا, السدورة كمددا ود ُت ِدالنَُ عددن مدواَّلة 
  ف)ر راِطة العل) ة وف)ر وش جة اإليمان . . والرواِ  ال)َود . ل)يم اليم))ز واَّلنفراد والمفاولة من  م َ الوشائج

  النَُ عن مواَّلة الَفار واليَ) ج عل  معاداََم 2 - 1  األو  ال رس

ِمددا  دداءُم مددن الَددم    ُفددروا يددا ُنَددا الددِنن آمنددوا َّل َيخددِوا عدد ور وعدد وكم ُول دداء َللددون  لدد)َم ِددالمودة   وقدد )
م  َدادا زدُ سدب)لُ واويغداء مرضداَُ َسدرون  لد)َ خدر يم يخر ون الرسدو  ونيداُم   ُن َؤمندوا ِدا  ربادم .  ن كنديم

ُعد اء   ; ُعلنيم ِالمودة ُونا ُعلم ِما ُخف)يم وما  ومن يفعله مدنَم زلد  ضد  سدواء السدب)  .  ن نثلفدوكم ياوندوا لَدم 

   ل ام ُن نَم ُولسنيَم ِالسوء   وودوا لو ََفرون(. . و بسطوا

ِدده   ندد عوهم ِاسددم  آمنددوا الددِر السددورة وددِلِ الندد اء الددودود المددوحُت يددا ُنَددا الددِنن آمنددوا . . ندد اء مددن ربَددم َبدد ُ
ُعد ائَم   و دِكرهم ِالمَمدة المللداة  , مدوقفَم اإليمان الِر ننسبَم  ل ه . ن عوهم ل)بردرهم َِلدائم و َدِرهم حبائد  

  عل  عاَلَم .

  مودة يجع  ع وهم ع وه   وع وه ع وهمت وزُ

  َّل َيخِوا ع ور وع وكم ُول اء َللون  ل)َم ِالمودة(. .)
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يَملدون شداَره زدُ هدِه  الدِنن نده ونل ده . يعدادنَم مدن يعاديده . زَدم ر الده المنيسدبون  ل دهالمدؤمن)ن ِدانَم م ف شعر
  ُع ائَم ُوع ائه .  ل  األرب   وهم ُوداؤه ُوحباؤه . زَّل يجِو ُن نللوا ِالمودة

  زُ َجن وهلمت ُله ِجر رة هؤَّلء األع اء عل)َم وعل  دننَم وعل  رسولَم   وع وانَم عل  هِا و ِكرهم

  . وق  كفروا ِما  اءُم من الَم . يخر ون الرسو  ونياُم . ُن َؤمنوا ِا  ربام(.)

والمدؤمن)ن   َّل لشدُء  َّل  الرسدو  ُِلدوا ِعد  هدِه الجرائدر الظالمدة للمدواَّلة والمدودة و كفدروا ِدالَم . ُوخر دوا زمداكا
بطددة ِعل)دد ََم . وهددُ اليددُ حدداربَم هددِه الددِكر ات المَر المددؤمن)ن ألنَددم آمنددوا ِددا  ربَددم و  ندده نَدد ج زددُ قلددو 

ُ   ُر سبب آخر . و بِر اللض ة اليُ عل)َدا الخدَّلي والخردومة والَدر  . زَدُ  من المشركون من ُ لَا   َّل
ُ لده ُخر دوهم  مدن دون سواها . قض ة الَم الِر كفروا ِه والرسو  الدِر ُخر دوه   واإليمدان الدِر العل) ة قض ة

.  

ِت   ككرهم ِانه َّل مَ   كن للمودة و)نَم وب)نَمَضت اللض ة هاِا وب ونكا  ن كدانوا قد  خر دوا مدن  المشدرك)ن ر
  ديارهم اويغاء رضوان   و َادا زُ سب)لهت

  ُنيم خر يم  َادا زُ سب)لُ ونويغاء مرضاَُ . .  ن

مدن ُ د   يمانده ُخر ده  لمدن يجيمَ زُ قلب واح  ُن نَا ر  َادا زُ سب)    اويغاء مرضداة     مدَ مدودة زما
  ِا    وهو ع و   وع و رسو    ل

المدودة   وهدو مطلدَ علد   مدن يَدِرهم ََدِنرا خ  دا ممدا ََدن قلدوبَم   ومدا يسدرون ِده  لد  ُعد ائَم ُوعد اء    دم
  ُخف)يم وما ُعلنيم(. ِما خ  ة الللو  وعَّلن)يَات  َسرون  ل)َم ِالمودة ُونا ُعلم

  والمخازةت الو     نث)ر زُ الللب المؤمننَ دهم ََ ن ا مخ فا   م

  ومن يفعله منَم زل  ض  سواء السب) (. .)

  يخ   المؤمن شُء ما يخ فه ُن يض  سواء السب)  ِع  الَ اية والووو  ول وه 

مدن الشدر والَ)د  .  دم  لَدم اليَ ند  وكلدِ اليَدِنر نيوسدطان َبرد)ر المدؤمن)ن َِق لدة ُعد ائَم ومدا يضدمرون  وهدِا
  البق ةتَجُء 

   ن نثلفوكم ياونوا لَم ُع اء و بسطوا  ل ام ُن نَم ُولسنيَم ِالسوء(. .)
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و وقعدوا وَدم مدا  . َعدرب لَدم زرودة نيماندون ز)َدا مدن المسدلم)ن حيد  نيردرزوا معَدم َردري العد و األود)  زَّل
  يملَون من ُكي ومن َنَ)  ِاألن ر وباأللسنة وبا  وس)لة وك  سب)  .

  له واألش  واألنَ تمن هِا ك واألده 

  وودوا لو ََفرون(. .)

يخسدر هدِا الَندز  ُن عند  المدؤمن ُشد  مدن كد  ُكي ومدن كد  سدوء يرد)به ِال)د  ُو اللسدان . زالدِر ندود لده وهدِه
  ِال)  وباللسان ل نؤكيه العز ز . كنز اإليمان . و َر   ل  الَفر   هو ُع ي من ك  ع و

ويردوراَه وم اركده  المدؤمن   و َيد ر وندوره ِعد  الضدَّل    و عد ش ع شدةندِوق حدَّلوة اإليمدان ِعد  الَفدر  والدِر
ُشد  . زعد و    ُو ُمدا يادره ُن نللد  زدُ الندار . الَفدر ومشداعره واسديلامة  ر لده و مان)ندة قلبده يادره العدودة  لد 

ر ِعدد  عددالم الَفددر وقدد  خددر  مندده  لدد   نددة اإليمددان   ونلدد  زددراس الَفددر الخدداو   َدد م هدو الددِر نددود ُن نر عدده  لدد 
  . المعمور اإليمان

لَدم عدنَمت  وودوا لدو  ِلولده ني ر  اللرآن زُ ََ) ج قلو  المؤمن)ن ض  ُع ائه ُوع ائَم حيد  يرد   لد  قميده لَِا
  ََفرون(. .

  انلطاو الرواِ  نو, الق امة  َّل اإليمان ة 3الثانُت ال رس

مشداعر اللراِددة ووشددائجَا  َعددالج  ان ددة ولمسدة واحدد ة هدُ الجولددة األولدد  ولمسداََا الميعدد دة .  ددم َل)َدا  ولددة هدِه
نس)َا ََال   اليم)ز ِالعل) ةت ; المودة المياولة ; واليُ َشيجر زُ الللو  زيجرها  را  ل    َو

  . .(ِر)ر لن َنفعام ُرحامام وَّل ُوَّلدكم . نو, الق امة يفر  و)نَم . و  ِما َعملون )

زدُ ارخدرة مدن َلط دَ  يادون  و هندا و نيظدر الَرداد هندا  . زلمسدة قلبده ِمداالمؤمن يعمد  و ر دو ارخدرة . ندزر   ن
عند ه شدان هدِه الوشدائج زدُ زيدرة الَ داة الد ن ا  ََدون  وشائج اللرب  كلَا  كا َلطعت وش جة العل) ة   من شدانَا ُن

و َه  ل   لب الوش جة   اليُ َّل َنلطَ زُ دن ا وَّل زُ آخرةت ال ائمة اللر)رة ; َو

يعلم م يل ومن ضدطركم  لد  مدوادة  قلدوبام و  لَمت  لن َنفعام ُرحامام وَّل ُوَّلدكم(. . اليُ ََفون  ل)َا َو وَدا ; َو
وكمدا َجد ش خدوا ر آخدر ن  -علد  ُوَّلده ُوموالده  حروده كمدا حد ث لَا دب زدُ -ُع اء   وُعد ائَم وقايدة لَدا 

عام ُرحامام وَّل ُوَّلدكم . كلدِ ُنده  ندو, الق امدة زُ دار الَجرة . لن َنف خلفوهم ف)ره حو  ُرحامَم ُووَّلدهم الِنن
  .   ألن العروة اليُ َربطام ملطوعة . وهُ العروة اليُ َّل رباط ِغ)رها عن  . .(و)نَم يفر 

 و  ِما َعملون ِر)ر(. . مطلَ عل  العم  الظاهر والن ة وراءه زُ الضم)ر)
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َوَة َحَسَنَة زعُ  عو   َق    َ م  ُ س  نَن َمَعه   عك  َُاَنت  َل ب د  وَن معدن د ونع  َقدال وا َراوع َم َواُلِع ُمدا ََع  َ م  َومع دن م   عُندا و دَراء مع َع مع دم   ُهع  لعَلدو  َندا ِعا  ََُفر 

َ م  ال َعَ اَوة   َ ه   عَُّل َقو  َ  َوال َبغ َضاء َوَبَ ا َو) َنَنا َوَب) َن معن وا ِعاُ ع َوح  دَن  اوع مَ  عو رَ  ََُو ا  َحُي  َ ؤ  َِ مع ِ  َلد لعد َِ َوَمدا َُم  فعَرُن َلد َيغ  َوع هع أَلَس  ألع
َِ  معن ُهع  َِ ََُنب َنا َونعَل   َِ َََوُكل َنا َونعَل   ء  ُرُبَنا َعَل    ُ )ر   َش   (4) ال َمرع

  والبراء ال عوة لإلقي اء ِإوراو م ومن معه زُ الوَّلء 6 - 4الثالثت ال رس

اللازلدة الواح ةتقازلدة اإليمدان .  وهدِه ة زير  المسلم)ن ِداو  هدِه األمدة الواح ةتُمدة اليوح)د  .َاَُ الجولة الثالث  م
مدن كد  وشد جة َندازُ وشد جة العل)د ة . .  نَدا األمدة المميد ة  ميبرئدة زإكا هُ ممي ة زُ الزمان   ميم)زة ِاإليمان  

وزدُ  , السد)رة َّل زُ العل) ة وح ها   ود  كدِلِ زدُاألو  وواحب الَن   ة األول  . وف ه ُسوة  ُو)َم منِ  وراو م .
جرد لعل) َه وح هات آمن اليجار  اليُ عاناها مَ عا فة اللراِة ووشائجَا ;  م خل  منَا هو ومن   معه   َو

وممدا َعبد ون مدن دون      , قد  كاندت لَدم ُسدوة حسدنة زدُ  ودراو م والدِنن معده ;  ك قدالوا للومَمت ندا ودرآء مدنَم)
َؤمنوا ِا  وح ه .  َّل قو   وراو م ألو ده   ألسديغفرن لدِ    حي  ِام   وب ا و)ننا وب)نَم الع اوة والبغضاء ُو اُفرنا 

للدِنن كفدروا  زيندة من شُء . ربنا عل ِ َوكلنا   ونل ِ ُنبندا   ونل دِ المرد)ر . ربندا َّل َجعلندا   وما ُملِ لِ من
حسدنة لمدن كدان نر دو   وال)دو, ارخدر .  ُسدوة م . . للد  كدان لَدم زد)َم  واففدر لندا ربندا    ندِ ُندت العز دز الَاد 
  ومن نيو  زإن   هو الغنُ الَم) (. .

هدو را دَ  لد   ودراو م    ونكا المسلم زإكا له نسب عر دم   ومداب  و د    ُوسدوة مميد ة علد  آمداد الزمدان . و نظر
ُن لده رود) ا مدن اليجدار  ُُبدر مدن رود) ه  ف شدعر .َّل زدُ عل) َده زَسدب   ود  زدُ َجاربده اليدُ عاناهدا كدِلِ 

 ن هدِه اللازلدة المميد ة زدُ شدعا  الزمدان مدن المدؤمن)ن ود نن  . ف ده الشخردُ ُوُبدر مدن رود)   )لده الدِر يعد ش
 األمدر     ق  مدرت ِمثد  مدا يمدر ِده   وقد  انيَدت زدُ َجربيَدا  لد  قدرار اَخَِده . زلد ي راية     الواقف)ن ََت

معَدا زدُ العل)د ة و ر دَ  نليلدُ  مبي عا وَّل ََل فا يشدم علد  المدؤمن)ن . .  دم  ن لده ألمدة  و لدة عر ضدة  ن ا وَّل
زدرو مدن شدجرة ضدخمة ِاسدلة عم لدة الجدِور كث)درة الفدروو  زَدو  ل)َا    كا انبيت الرواِ  و)نه وب)ن ُع اء عل) َه .

   م . .فرسَا ُو  المسلم)ن . .  وراو اليُ وارزة الظَّل  . . الشجرة

 ك قدالوا للومَمت ندا ودرآء ) :حسدنة  وراو م والدِنن معده ِاليجربدة اليدُ يعان)َدا المسدلمون المَدا رون . وزد)َم ُسدوة مر
  وب)نَم الع اوة والبغضاء ُو ا حي  َؤمنوا ِا  وح ه(. . و)ننا منَم ومما َعب ون من دون     كفرنا ِام   وب ا

العد اوة والبغضداء َّل َنلطدَ  وهدُ م وعبداداََم . وهدو الَفدر وَدم واإليمدان ِدا  .البدراءة مدن اللدو, ومعبدوداََ زَدُ
ِمدة حيد  ندؤمن اللدو, ِدا  وحد ه . وهدُ المفاودلة الَاسدمة اليدُ َّل َسديبلُ شد)ئا مدن الوشدائج واألواودر ِعد   الجا

يمدر وَدا المدؤمن زدُ وزدُ هدِا زرد  الخطدا  زدُ مثد  هدِه اليجربدة اليدُ  . اإليمدان انلطاو وش جة العل)د ة وآودرة
  قرار  وراو م والِنن معه ُسوة لخلفائَم من المسلم)ن  ل  نو, ال نن . وزُ ُر  )  .
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عددوا فَم الَب سددة  منَددا  غددرة َنفددِ -وهددو مشددر   -ُددان ِعددم المسددلم)ن يجدد  زددُ اسدديغفار  وددراو م ألو دده  وللدد 
َدم حق لدة موقدف  ودراو م زدُ قولده ألو دهت ل ل شدرم ومشداعرهم الموودولة ودِور قربداهم مدن المشدرك)ن . زجداء اللدرآن

   ألسيغفرن لِ(. .

زلمدا َبد)ن لده ُنده عد و ) :و يوقعده قا  هِا قب  ُن يسي لن من  ورار ُو ه عل  الشر  . قاله وهو نر و  يمانه زلل 
  هلل َبُر منه(. . كما  اء زُ سورة ُخري .

و ه  ل ه ِال و ثبت   عل  ك  حا ت  ل ه يوك  واإلناِة والر ووهنا ُن  وراو م زوب األمر كله هلل   َو

  وما ُملِ لِ من   من شُء . ربنا عل ِ َوكلنا ونل ِ ُنبنا ونل ِ المر)ر(. .)

ِهدا هندا وهِا  ل)َدا قلدو  ُونائده المسدلم)ن .  ل)و ده اليسل م المطلم هلل   هو السمة اإليمان ة الواضَة زُ  وراو م نبر
و )َات واليعل)ب  ه ِاللر َُللة من حللات اليرب ة واليو    عل ه   ونوراِ ما زُ  ناياه من مَّلما وسمات َو

 
 

فعر  َلَنا َرُبَنا َرُبَنا وا َواف  نَن َكَفر  َعل َنا زعي َنة  ل عُلِع َِ  ََّل ََج  د م     عُن َع ََ دَوةَ 5َُنَت ال َعزع دز  ال  م  ُ س  َع َ دم  زعد) لعَمدن َكداَن  َحَسدَنةَ  ( َلَلد   َكداَن َل
َر َوَمن َنَيَو ُ َنر     خع َ, ار  مع)     َزإعنُ  و ُهَ َوال َ)و  ََ ُُّ ال    (6ُهَ ه َو ال َغنع

   ر لة اللرآن الَر م . عل 

  لَِا زُ   بات ِق ة دعاء  وراو م ونجواه لموَّلهت و سيطرد

  ربنا َّل َجعلنا زينة للِنن كفروا(. .)

ُهلدهَسلطَم عل)نا . ف اون زُ كلِ زينة لَ زَّل سدلطنا علد)َم وقَرنداهم ل  مدا م    ك يلولونتلو كدان اإليمدان يَمدُ 
ُهد  اإليمدان  البا د  وهُ الشبَة اليُ كث)را ما ََ ِ زُ الر ور   حد)ن نديمان مدن الَدم   و يسدل  الطغداة علد  

  َُّل  والمددؤمن يرددبر لَّلودديَّلء   ولَددن هددِا َّل يمنعدده ُن ندد عو . الفيددرات زددُ زيددرة مددن -لَامددة يعلمَددا    -
  الِر يجعله زينة وشبَة ََ ِ زُ الر ور . البَّلء ير)به

  ال عاءت وبق ة

  واففر لنا(. .)
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وبشددر يه عددن ولددوس  وعجددزه  وددراو م خل)دد  الددرحمن .  دراُددا مندده لمسدديوي العبددادة اليددُ يسدديَلَا مندده ربدده   يلولَددا
 طلدب المغفدرة مدن ربده   ل ادون زدُ شدعوره وزدُ ف وكبر داءه المسيوي الِر ياداز  ِده نعدم   وآَّلءه   و مجد   َّللده

  . ِع ه  لبه ُسوة لمن معه ولمن ياَُ

  دعاءه ونناويه واسيغفاره يرف ربه ِرفيه المناسبة لَِا ال عاءت و خيم

  ربنا  نِ ُنت العز ز الَا م(. .)

  اللادر عل  الفع    الَا متف ما يمضُ من َ و)ر .:العز ز

ف لدرر األسدوة و اررهدا ; مدَ  يعدود ف  وراو م والِنن معه   وزُ اسيسَّل,  وراو م ونناويهنَاية هِا العرب لموق وزُ
  لمسة   ن ة لللو  المؤمن)نت

  هو الغنُ الَم) (. .   لل  كان لَم ز)َم ُسوة حسنة لمن كان نر و   وال)و, ارخر . ومن نيو  زإن)

الدِنن ند ركون ق مدة اليجربدة  هدم ر دو   وال)دو, ارخدر . وهدؤَّلءزُ  وراو م والدِنن معده ميَللدة لمدن كدان ن زاألسوة
وسداِلة ََد ر . زمدن كدان نر دو   وال)دو, ارخدر زل)يخدِ  , َيبدَ اليُ عاناها هِا الره  الَر م   و ج ون ز)َا ُسوة

  موم للَاضر ن من المؤمن)ن . َلم ا منَا ُسوة . . وهو

ُن ننسل  مدن هدِا النسدب  نر   من نر   ُن يَ)  عن  ر م اللازلة . من من نر   ُن نيول  عن هِا المنَج . زاما
  الغنُ الَم) (. . هو  زإن   -سبَانه  -العر م . زما ِا  من حا ة  ل ه 

نيَُ  لد  نشداََم زدُ األرب ;  ودِكر اََم الجولة وق  عاد المؤمنون ُدرا َم  لد  ُوائد  َدار خَم الم ند    ور عدوا َو
وُروا اللددرار الددِر انيَدد   ل دده مددن مددروا وَددِه اليجربددة ;  , َم المددِخورة لَددم زددُ األ  ددا  الميطاولددةوعرزددوا َجددارب

  هم ُو  السالَ)ن ز)َا . ل سوا وو  وها  ر لا معب ة من قب 

ولدو كدان  -الوحشدة سدالِ  ُو الَر م نؤكد  هدِا اليردور و ادرره ل)يرد  ركدب المدؤمن)ن   زدَّل يشدعر ِالغربدة واللرآن
  الطر م ل زُ  )  ل وَّل يج  مشلة زُ ََل   نَم ِه السالَون معه وح ه زُ

ِوا  ِع ئِ   الع اء والجفوة اليُ حالة يعود ز)نسم عل  هِه الللو  اليُ يعلم   ما وَا من حن)ن ورغبة زُ 

 
 

م َعَس   َ ن  نَن َعاَدن ي م م ع َ م  َوَب) َن اُلِع َعَ  َو) َن نَر َوُه  َفف وَر ُرحع َم  وَ  ُمَوُدة   ُه  َُن َيج  ُ م  7ُه  َق ع ا ََ نَن َلدم   ُه   ( ََّل َنن  ِع َعنع اُلد
م م عدن دوك  رع   ننع َوَلدم  ي خ  م  زعُ ال  ع م   ي َلاَعل وك  َيدارعك  دبُّ  دع َع م   عُن ُهَ ي  َع دط وا  عَلد)  وه م  َوَ ل سع )نَ  َُن َََبدرُّ دطع ُ   (8) ال م ل سع دا ََ م  ُه   عُنَمدا َنن 
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م  زعددُ نَن َقداََل وك  ِع ننع  َعدنع اُلد م  َُن الد  ع ا  دَرا ع وا َعَلد   عخ  م  َوَهداَهر  َيددارعك  دن دع م م ع دوك  َر   َِ ه ددم   َََوُلدو ه م   َوَُخ  َلئعد م  َزا و   َ َوَمددن َنيَدَوُل
  (9الُظالعم وَن  

هددِه المشدلة . ننسددم  ََلفَددم يائجدهون َردن   الَفددار حسدب العد اوة واميَددان المَدا رات 11 - 7الراِددَت الد رس
 ل  راية اإلسَّل,   ونل  وفوي المسلم)ن ; ف اون هدِا هدو  األع اء عل)َا ونسمة األم  الن ية زُ ُن ننضم هؤَّلء

 اإلسَّلم ة وهو يضَ اللاع ة -الود عل  ُساسه الرك)ن . .  م يخفف عنَم مرة ُخري  وق ا, الطر م لزوا  الجفوة

خاودة َِالدة العد اء والعد وان .  والخردومة ل ول ة و)ن المسلم)ن وف)درهم   ف جعد  الملا عدةالَبري زُ العَّلقات ا
  يسيَم البر   وهو اللس  زُ المعاملة والع  ت لمن زاما ح)ن ننيفُ الع اء والع وان زَو البر

ننَداُم   عدن الدِنن َّل  . رحد م عس    ُن يجعد  و)دنَم وبد)ن الدِنن عدادنيم مدنَم مدودة   و  قد نر و  ففدور)
لسدطوا  لد)َم .  ن   يَدب الملسدط)ن .  نمدا ننَداُم  َبدروهم لدم يلداَلوكم زدُ الد نن ولدم يخر دوكم مدن ديداركم ُن َو

 ال نن ُوخر دوكم مدن ديداركم   وهداهروا علد   خدرا ام ُن َولدوهم . ومدن نيدولَم زاولئدِ زُ   عن الِنن قاَلوكم

  الظالمون(. . هم

ف ده منَجدده   ُون  يقد م ندن سدَّل,   وعل)د ة حددب   ونظدا, يسديَ ي ُن يظلد  العدالم كلده ِظلده   ُوناإلسدَّل, د  ن
عدائم يَدو  دون اَجاهده هدِا  َّل عد وان  مدن يجمدَ النداس ََدت لدواء    خدوة ميعدارز)ن ميَداو)ن . ولد ي هنالدِ

ُهله . زاما  كا سدالموهم َّل ميطدوو وَدا كدِلِ ل وهدو حيد  اإلسدَّل, ورافدب زدُ الخردومة و  زلد ي ُع ائه عل ه وعل  
ف ده  يليندَ ُسبا  الود زُ النفوس ونظازة السلو  وع الدة المعاملدة   انيظدارا لل)دو, الدِر يسيبلُ زُ حالة الخرومة

ال)و, الدِر َسديق م ف ده النفدوس    هِا خرومه ِان الخ)ر زُ ُن ننضووا ََت لوائه الرف َ . وَّل ن اس اإلسَّل, من
  مسيق م .زييجه هِا اَّلَجاه ال

معدرب اليخ  د  علد   زدُ ارية األولد  مدن هدِا الملطدَ  شدارة  لد  هدِا الر داء الدِر َّل يغلدب عل ده ال داس ; وزُ
غِية قلوبَم الميعبة ِمشلة الملا عة   لوه  والعش)رةت والَر  نفوس ِعم المَا ر ن   َو

  عس    ُن يجع  و)نَم وب)ن الِنن عادنيم منَم مودة(. .)

ِده   وللد  وقدَ ِعد  هدِا ووقدت  ُيلندوا اء من     معناه اللطدَ ويَللده . والمؤمندون الدِنن سدمعوه َّل ود  قد الر  وهِا
ََدت لدواء واحد    ُون  و دت الثدارات والموا د     الجم دَ قرد)ر ُن زيَدت مادة   ُون ُسدلمت قدر ش   ُون وقدف

لفُ   . الللو  ُون عاد الجم َ  خوة مَؤ

  ر   وَّل معلب .و  ق نر(. . يفع  ما ن)

  و  ففور رح م(. . يغفر ما سلف من الشر  والِنو  . .)
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زددُ الدد نن ولددم  يلدداَلوهم ُن نيَلددم وعدد    الددِر د  عل دده لفدد  الر دداء رخدد    لَددم زددُ مددوادة مددن لددم ونلدد 
 نبخسدونَم العد   زدُ معدامَّلََم معَدم زدَّل نيَدروا يخر دوهم مدن ديدارهم . ورزدَ عدنَم الَدر  زدُ ُن نبدروهم   ُون

الدوَّلء لمدن قداَلوهم زدُ الد نن ُوخر دوهم مدن ديدارهم وسداع وا علد   عدن من حلوقَم شد)ئا . ولَنده نَد  ُشد  النَدُ
 :َعدال  نيولونَم ِانَم هدم الظدالمون . . ومدن معدانُ الظلدم الشدر  ِدالر وو  لد  قولده الِنن  خرا َم . وحام عل 

  المخ   ل م لوله منه المؤمن   و يلُ ُن ن خ  زُ ن الشر  لظلم عظ م(. . وهو ََ ن  ره)ب يجزو )

لدِ ُعد   اللواعد  اليدُ َيفدم مدَ  ب عدة هدِا َو ده  لد   الد نن اللاعد ة زدُ معاملدة ف)در المسدلم)ن هدُ  وو َيده ونظَر
ده الَل ددة لَدِا الو دود   الردادر  لده واحد    الميجده  لدد   لده واحد    الميعداون زددُ  عددن الَ داة اإلنسدان ة   ود  نظَر

ِلُ   َرم مه ل نره األ نو َ . من الل نُ َو   وراء ك  اخيَّلي َو

 
 
َرات   َيدا ددا ع ََ َنددات  م  مع ُ م  ال م ؤ  نَن آَمن دوا  عَكا َ دداء ِع ددا اُلدد ََ ن وه نُ  َُنُّ َع َي ي م ددوه نُ  َزدام  ُن َزدإعن  َعلعم  َع َلددم  ِعإعيَمددانع َنددات   ُه  َُع  مع َزددََّل  م ؤ 

َ ُفارع ََّل  ع وه ُن  عَل  ال  م  َوََّل ََر  ع  َ َ م  َُن ه م    ه ُن حع غ ُل َناَم َعَلد   ُن َوآَ وه م ُما َُنَفل وا َوََّل     َ لُّوَن َل َع دوه نُ  َي  َ َع  عَكا آََ) ي م دوه ُن  ََن
َردمع  وا ِععع دا  سع دوَره ُن َوََّل َ م  دَوازعرع  ُ    ََ دَال وا َمدا َُنَفل دوا َكلع  ال  دي م  َول َ س  دَال وا َمدا َُنَفل  دم   َ دم  َواس   َ د َم  ح  َع َ م  َوُه  َعلعد َم َح َ دم  َو) دَن  َ ُهع َي

َ م   ( َونعن10  ََ َ ُفارع َزَعاَقب ي م  َزمَ وا َزا م   عَل  ال  ا  َوا ع  ِ َء م عن  َُ  ُ ننَ  َش ث َ  َما َُنَفل وا َواَُل وا ُهَ اُلِعر اُلِع م م ع  َ َوا    ِ  َُندي م َكَهَبت  َُ

معن و    (11َن  ِعهع م ؤ 

الَالدة الثاويدة   َّل يغ)رهدا  َّل  هدُ ُسداس شدر عيه ال ول دة   اليدُ َجعد  حالدة السدلم و)نده وبد)ن النداس  م عدا وهدُ
ِعد  المعاهد ة   وهدُ ََ ند  ِاَّلعيد اء ; ُو الوقدوي ِداللوة  الخ اندة وقدوو اَّلعيد اء الَربدُ وضدرورة رده   ُو خدوي

 للنداس ِلِ اعي اء . وف ما ع ا هِا زَُ السلم والمدودة والبدر والعد  اَّلعيلاد . وهو ك وحر ة زُ و ه حر ة ال عوة

  ُ مع)ن .

هدُ قضد ة هدِه  ومخدالف)َم هدُ اللاعد ة اليدُ َيفدم مدَ اليردور اإلسدَّلمُ الدِر يجعد  اللضد ة ود)ن المدؤمن)ن  دم
. زلد ي و)دنَم  دونَدا هدُ قضد ة العل)د ة وحد ها و لاَد  العل) ة دون ف)رهدا ; و جعد  الق مدة اليدُ يضدن وَدا المدؤمن

َل)ددم مددنَج   زددُ األرب    و يلدداَلون  وبدد)ن الندداس مددا نيخاوددمون عل دده  َّل حر ددة الدد عوة وحر ددة اَّلعيلدداد   َو
    . ُلمة ونعَّلء

الوح)دد ة اليدُ يلددف ََيَددا  الرايددة اليو  دده نيفددم مدَ اَجدداه السددورة كلَدا  لدد   ودراِ ق مددة العل)دد ة   و علَدا هددُ وهدِا
ز)َددا زَددو عدد وهم . ومددن سددالمَم زيددركَم لعل)دد ََم  قدداَلَم معَددم ََيَددا زَددو مددنَم   ومددنالمسددلمون . زمددن وقددف 

َم   ولدم يرد  النداس عنَدا ولدم يَد  و)دنَم وبد)ن سدماعَا   ولدم يفدين المدؤمن)ن وَدا   زَدو مسدالم َّل يمندَ  , ودعدَو
  البر ِه واللس  معه . من اإلسَّل,
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زدَّل خردومة علد   . قضد)يه مدَ نفسده ومدَ النداس مدن حولده المسدلم يعد ش زدُ هدِه األرب لعل) َده   و جعلَدا  ن
 نمددا الجَداد ليَددون  . نسدب مدن  ددني ُو ُرب ُو عشد)رة ُو -ُر عرددب ة  -مردلَة   وَّل  َداد زددُ عردب ة 

  . الَ اة ُلمة   هُ العل ا   وليَون عل) َه هُ المنَج المطبم زُ

الد (. . زانيَدت  . . المشدرك)ن رسدوله  لد  الدِنن عاهد َم مدننزلت ِع  كلِ سورة اليوبدة وز)َدا  ودراءة مدن   و  ولل 
ِعد  مَلدة ُربعدة ُشدَر ألودَا  المعاهد ات ف)در  . ُازدة وَدِا حالدة المعاهد ة والموادعدة ود)ن المسدلم)ن والمشدرك)ن

ألوددَا  المعاهدد ات المسددماة . ولَددن هددِا  نمددا كددان ِعدد ما ُ بيددت  األ دد  المسددماة األ دد    ومَلددة  لدد  انيَدداء
 زانطبلدت نرعون عَودهم مَ المسدلم)ن  َّل ر ثمدا َسدنا لَدم الفرودة لنلضدَا وهدم الراَِدون ل َّل   ُن اللو,اليجار 

الخدائن)ن(. . وكدان هدِا ضدرورة  يَدب اللاع ة األخريت ونما َخازن من قو, خ انة زانبدِ  لد)َم علد  سدواء  ن   َّل
ُعد ائَم المعايشد)ن لَدم مد - ُلَدا وهُ ح)نئِ شبه الجز رة -ليام)ن اللاع ة اإلسَّلم ة  ن الميربرد)ن ِالمسدلم)ن مدن 

ََددررت فدد راََم ونلضددَم للعَددود . وهددُ حالددة اعيدد اء زددُ وددم مَا . َنطبددم  الددِنن مدن المشددرك)ن وُهدد  الَيددا 
شدعران وبخاوة ُن األمبرا ور ي)ن المَ طي)ن ِارب اإلسَّل, ق  و َُا َجمعدان لده . اَّلعي اء عل)َا حالة ِخطدره  َو

ؤلبددان عل والفارسددد ة . زلددم نبددم ودد  مددن َطَ)دددر  الرومان ددة  دده اإلمددارات العرب ددة المياخمددة الخاضدددعة للدد ولي)ن  َو
  زُ المعار  الخار  ة الميوقعة نومِا  . اَّلليَا, المعسار اإلسَّلمُ من ِق ة ُع ائه قب 

ُنَدا الدِنن آمندوا  كا يدا ) :المَدا رات وَدِا اللد ر مدن اَّلسديطراد لنعدود  لد  سد اق السدورة زدُ حادم المؤمندات ونَيفُ
زإن علميموهن مؤمنات زدَّل َر عدوهن  لد  الَفدار   َّل  , ِإيمانَن  اءُم المؤمنات مَا رات زاميَنوهن     ُعلم

 وَّل لَدن   وآَدوهم مدا ُنفلدوا   وَّل  ندام علد ام ُن َنََدوهن  كا آَ)يمدوهن ُ دورهن ; يَلدون  هدن حد  لَدم وَّل هدم

و)دنَم   و  علد م حاد م . ونن  يَادم ا ُنفلديم ول سدالوا مدا ُنفلدوا . كلَدم حادم  َمسداوا ِعردم الَدوازر   واسدالوا مد
ِوا اددم  لد  الَفددار زعدداقبيم زدمَوا ِوا َدم مثدد  مددا ُنفلدوا   واَلددوا   الدِر ُندديم ِدده  الددِنن زداََم شددُء مدن ُ كهبددت ُ

  مؤمنون(. .

ِر  داء ف دهت عل  َُّل ياَ دِ مندا ُحد  ونن كدان الَ نب دة الد ودلا ورد زُ سبب نزو  هِه األحاا, ُنه كان ِع  وق 
 زلمدا كدان الرسدو  ص   ب والمسدلمون معده ِاسدف  الَ نب دة  اءَده نسداء مؤمندات . . " ل)ندا علد  دنندِ  َّل رددَده

و ظَدر ُن  . للمعاهد ة الَجدرة واَّلنضدما,  لد  دار اإلسدَّل, زدُ الم نندة ; و داءت قدر ش َطلدب ردهدن َنف)دِا يطلدبن
رد المَددا رات المؤمندات  لدد  الَفددار    َمنعددان عددا زددُ موضدوو النسدداء   زنزلدت هاَددات ارنيددانالدن  لددم يادن قا 

  يفين زُ دننَن وهن ضعاي .

زدُ كاَده دون َددا ر  العد   ُحادا, هدِه الَالدة ال ول دة معَدا   َدنظم اليعامد  ز)َدا علد  ُعد   قاعد ة َيَدري  ونزلدت
  زُ ك  معامَّلَه ال اخل ة وال ول ة . اإلسَّل,  ر لة ِسلو  الفر م ارخر   وما ز)َا من شط  و ور . عل 

ماددروه   وَّل  لبددا  ِوا    ددراء هددو اميَدان هددؤَّلء المَددا رات ليَددرر سددبب الَجددرة   زددَّل يادون َخلرددا مددن ُوو 
  لمنفعة   وَّل  ر ا وراء حب زردر زُ دار اإلسَّل, ل
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ِو    وبددا  مد قدا   لدد  ُرب    ُرب ا خر ددت رغبدة عدناودن عباستُددان يميَنَنتِدا  مددا خر دت مددن ِغدم 
  وبا  ما خر ت اليماس دن ا   وبا  ما خر ت  َّل حبا هلل ورسوله .

ِو ِ . وَّل عارمةتيلا  لَاتما  اء ِِ  َّل حب   ورسوله   وما  اء ِِ عشم ر   منا   وقا    زرارا من 

الرد ور زامرهدا  لد   خفايدا ِدا  . زامداهو اَّلميَدان . . وهدو يعيمد  علد  هداهر حدالَن واقدرارهن مدَ الَلدف  وهِا
  زإكا ما ُقررن هاِا  زَّل َر عوهن  ل  الَفار(. .(.     وَّل سب)  للبشر  ل)َات    ُعلم ِإيمانَن .

  َّل هن ح  لَم وَّل هم يَلون لَن(. .)

هدِه اللط عدة .  َرد  ُن ُنبيدت الوشد جة األولد  . . وشد جة العل)د ة . . زلدم َعد  هندا  وشد جة ُخدري يمادن زلد 
هدِه الوشد جة األولد  . واإليمدان هدو قدوا,  انلطعدت والزو  ة حالدة اميدزا  واند ما  واسديلرار   َّل يمادن ُن َلدو,  كا

زإكا خوي منه قلب لم يسيطَ قلب مدؤمن ُن نيجداو  معده   وَّل ُن  , ُخري  ح اة الللب الِر َّل َلو, ملامه عا فة
   ل ه و طمئن زُ  واره . والزوا  مودة ورحمة ُوني وسان .نواده وَّل ُن يسان  ُن ياني ِه   وَّل

الَدازر ; وَّل ود)ن الدزو   والدزو  األمر زُ ُو  الَجرة ميروكا ِغ)ر ن    زلم يادن يفدرق ود)ن الزو دة المؤمندة وكان
ُو  - قد  اسديلرت قواعد ه ِعد  . زامدا ِعد  ودلا الَ نب دة يادن المؤمن والزو ة الَازرة   ألن المجيمدَ اإلسدَّلمُ لدم

 زلد  آن ُن َلدَ المفاودلة الَاملدة ; ُون يسديلر زدُ ضدم)ر المدؤمن)ن -مدن الدرواة  ُث)در زديا الَ نب دة كمدا يعيبدره

وشد جة العل)د ة   ُون َّل   َّل ُمدا يسديلر زدُ واقعَدم   ُن َّل راِطدة  َّل راِطدة اإليمدان   ُون َّل وشد جة , والمؤمندات
  اَرباط  َّل و)ن الِنن نَربطون ِا  .

ق مدة مدا ُنفدم مدن  الَدازر ز)درد علد  الدزو  -علد  مليضد  العد   والمسداواة  - راء اليفر م   راء اليعدو م   ومَ
ِو يده المؤمندة اليدُ زارقيده َعو ضدا للضدرر . كمدا علد  الدزو  المدؤمن ق مدة مدا ُنفدم مدن المَدر  ندرد المَدر علد  

ِو يه الَازرة اليُ يطللَا من   . عرميه عل  

هد  لَدن عد ة   ُ, :زلَدُ نَدام المؤمندات المَدا رات ميد  آَدوهن مَدورهن . . مدَ خدَّلي كلِ يَ  للمؤمن)ن وبع 
عد ة المطللدات . . .  َّل دة قدروء . . ُ,  هدُ َّل ع ة  َّل للَوام  حي  يضعن حملَدن و ونكا كاندت لَدن عد ة زَد 

  هُ ع ة اسيبراء للرحم َِ ضة واح ة و

مدا  واسدالواِعردم الَدوازر   َمسداوا كا آَ)يمدوهن ُ دورهن . وَّلوآَدوهم مدا ُنفلدوا   وَّل  ندام علد ام ُن َنََدوهن  )
  ُنفليم ول سالوا ما ُنفلوا(.

لواهت اإللَ ة نرب  هِه األحاا, كلَا ِالضمانة الَبري زُ ضم)ر المؤمن . ضمانة الرقاِة  م   وخش ة   َو

  كلَم حام   يَام و)نَم   و  عل م حا م(. .)
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هو حادم العلد م الَاد م . وهدو  , ليُ نؤمن عل)َا من النلم واَّلليواء واَّلحي ا  . زَام  الوح) ة ا نةالضما وهُ
ُن يسيشددعر ضددم)ر المسددلم هددِه الرددلة    و افددُ حاددم المطلددَ علدد  كوات الردد ور . وهددو حاددم اللددور اللدد نر .

  نوقن ُن مرده  ل    . وهو و  ر  مر ر الَام ل سيق م عل ه و رعاه .

ُهلد)َن مدن رد حدم الدزو زات ال زإكا ُمدا حد ث زدُ ِعدم  - المدؤمن مؤمن)ن شُء مما ُنفلوا   ِاميناو الَدوازر ُو 
ِو داََم زدُ دار اإلسدَّل,    ِو اََم عوضَم اإلما, مما ياون للَازر ن الِنن ها رت -الَاَّلت  من حلوق عل  

  المسلم)نت ُن ر ُو مما يلَ من ما  الَفار فن مة زُ

ِوا َددم مثدد  مدداونن زدداََم شددُء مددن ُ) و ددرب  هددِا الَاددم (ُنفلددوا ِوا اددم  لدد  الَفددار زعدداقبيم زددمَوا الددِنن كهبددت ُ
طب لاَه كِلِ ِالضمان الِر نيعلم ِه ك  حام وك  َطب)مت   َو

  واَلوا   الِر ُنيم ِه مؤمنون(. .)

  لمسة للمؤمن)ن ِا  عم لة األ ر زُ الللو  . وهُ

ِوا  َطب لدا واقع دا لليردور اإلسدَّلمُ عدن ََدون َلدِ األحادا, ِالمفاودلة وهادِا الَ داة واَربا اََدا ;  قد م ود)ن األ
م)دزه مدن سدائر الردفوي ; وعدن الَ داة كلَدا علد  ُسداس العل)د ة   وربطَدا   قامدة وعدن وحد ة الردف اإلسدَّلمُ َو

بلد  شدارة  َدِو  ف ده زدوارق الجدني واللدون واللغدة والنسدب واألرب .  نسدانُ ُلَا ِمَور اإليمان ; وننشداء عدالم َو
  . . شارة الَز  الِر ننيمون  ل ه . . وهما حزبان ا نانتحز    وحز  الش طان . . الناس واح ة َم)ز

  مبايعة المؤمنات 12الخاميت ال رس

اإلسدَّل, . وعلد  ُر  زدُ و)ن لرسو    ص   ب ك   نبدايعَن علد  اإليمدان   هدن وف)درهن ممدن ندردن الد خو   م
  األسي نبايعَنت

وَّل ندزن)ن   وَّل يلديلن ُوَّلدهدن    , ُنَا النبُ  كا  اء  المؤمنات نبايعنِ عل  َُّل يشدركن ِدا  شد)ئا   وَّل يسدرقن اي
يعرد)نِ زدُ معدروي   فبدايعَن   واسديغفر لَدن      ن    وَّل وَّل يداَ)ن وبَيدان يفير نده ود)ن ُند نَن ُور لَدن  

  ففور رح م . .

  . . الج ن ة بري للعل) ة   كما ُنَا ملومات الَ اة اَّل يماع ةاألسي هُ الملومات الَ وهِه

األوَّلد . .  شدارة  لد  مدا كدان  قيد  ع , الشر  ِا    َّلقا . . وع ,  َ ان الَ ود . . السدرقة والزندا . . وعد ,  نَا
ات علد  مدا زدُ األ ندة لسدبب مدن األسدبا  . . وهدن ُم)ند قيد  يجرر زُ الجاهل ة مدن ُود البندات   كمدا ُنده يشدم 

ِوا َن ف)ددر  يفير ندده ِطدونَن . .  وَّل يدداَ)ن وبَيدان ودد)ن ُند نَن ُور لَددن(. . قددا  اودن عبدداستيعنُ َّل نلَلدن ِددا
زددُ  الواقعددة كددان للَدداَّلت -ِعدد  المبايعددة علد  عدد , الزندا  -قددا  ملاَدد  . ولعد  هددِا الديَف   وكددِلِ ُوَّلدهدن .
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ُقدر  ِده شدبَا زالَليده ِده   وربمدا  ُنَدم زدإكا  داءت وولد    نظدرتالجاهل دة مدن ُن َبد ا المدُرة نفسدَا لعد ة ر دا    
  هو ُووه ل من اخيارت هُ ُحسنَم زالَلت ِه اونَا وهُ َعلم

خررداه وددِلِ  وملاَدد  اللفد  يشددم  هدِه الَالدة وف)رهددا مدن كد  وَيددان مدزور ند ع  . ولعدد  اودن عبداس وعمدو,
  المعن  لمناسبة واقعة وقيِا 

 
 
دا الُنبعد َيدا ََ َِ َعَلد  َُن َُّل َُنُّ َند َندات  ن َبايعع  مع نَ  ُُّ  عَكا َ داءَ  ال م ؤ  درعك  دي ل نَ  ي ش  نع)َن َوََّل َيل  درعق َن َوََّل َندز  َوََّل  َُو ََّلَده دنُ  ِعداُ ع َشد) ئا  َوََّل َيس 

نُ  َع ن َيرع َنده  َود) َن َُن د ع يَدان  َيف   َ دنُ  َيدا َع)َن وعب  َع لع َِ زعدُ  َوَُر    د)َن دَيغ فعر  َوََّل َيع رع ُن َواس   َ وي  َفَبدايعع  در  دنُ  َمع   َ د َم  َل ُهَ  عُن ُهَ َفف دوَر ُرحع
ننَ 12  ا اُلِع ََ وا معنَ  آَمن وا ( َيا َُنُّ م  َق   َنئعس  َع َب ُه  َعَل)  ما  َفضع ا َقو  َرةع  ََّل َََيَوُلو  خع ا ع ال ل ب دورع  ار  ََ د دن  َُو  َ ُفدار  مع َما َندئعَي ال  َُ
 13)  

زدُ كد  مدا يدامرهن ِده .  [   األخ)رت  وَّل يعر)نِ زُ معروي(. . وهو يشدم  الوعد  ِطاعدة الرسدو  ص والشرط
زدُ اإلسدَّل,   وهدو يلدرر ُن َّل  اعدة علد   ال سديور وهو َّل يامر  َّل ِمعروي . ولَدن هدِا الشدرط هدو ُحد  قواعد 

شدر عيه . ُونَدا ل سدت  اعدة مطللدة لدولُ األمدر نيفدم مدَ دندن   و  الدِر الرع ة إلمدا, ُو حداُم  َّل زدُ المعدروي
 رادة  مدن اليُ َجع  قدوة اليشدر َ واألمدر مسديم ة مدن شدر عة     َّل مدن  رادة  مدا, وَّل اللاع ة زُ ك  ُمر ل وهُ

  يسيم ان السلطات ل ومنَا ُمة  كا خالفت شر عة   . زاإلما, واألمة كَّلهما مَاو, ِشر عة    

 ن   ففددور ) سددلف هددِه األسددي الشدداملة قبلددت و عدديَن . واسدديغفر لَددن الرسددو  ص   ب عمددا ِددايعن علدد  زددإكا
  رح م(. . يغفر و رحم و ل)  العثرات .

  النَُ عن مواَّلة الَفار 13السادست ال رس

  الخيا, يجُء هِا اإليلاو العا,ت وزُ

  الَفار من ُوَا  اللبور(. نئي ن ارخرة كمايا ُنَا الِنن آمنوا َّل َيولوا قوما فضب   عل)َم   ق  نئسوا م)

فردلَم عدن   ك هيازدا للدِنن آمندوا ِاسدم اإليمدان   وبالردفة اليدُ َم)دزهم عدن سدائر األقدوا,   يجدُء َردلَم ِدا  َو
  ُع اء   .

 لدد  دمغَددم وَددِه  اسددينادا وردت ِعددم الروايددات ِددان الملرددود ِدداللو, الددِنن فضددب   علدد)َم هددم ال)َددود   وقد 
ل شدم  ال)َدود والمشدرك)ن الدِنن ورد  الدن  الردفة زدُ مواضدَ ُخدري مدن اللدرآن . ولَدن هدِا َّل يمندَ مدن عمدو,

ُعد اء   . وكلَدم عل ده   . وكلَدم يدائي مدن ارخدرة   َّل يعلدم وَدا ر داء   وَّل  فضدب ككدرهم زدُ السدورة   وكد  
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 لدادهم ُن ُمدرهم انيَد    ومدا عداد لَدم مدنَّلعي -ُودَا  اللبدور  -الَفدار مدن المدَو   ُ داس يَسب لَا حسداِا

  وَّل حسا  . ِعث

هدو اإليلداو األخ)در .  ل ادون  هيداي نيجمدَ مدن كد   يلاعدات السدورة واَجاهاََدا . زيخديم ِده كمدا ود ُت ِمثلده . وهو
  الِر َير  السورة ُو اءه زُ الللو  . .
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 الرف سورة
 
 

ع َما زعُ الُسَماَواتع َوَما زعُ َسُباَ  َر بع َوه َو ال َعزع ز    عُ َع م   األ  ََ   (1 ال 

  الرف سورة

  لسورة الرف مل مة

واليلم َدات الفرع دة  اإلشدارات السورة َسيَ ي ُمر ن ُساسد))ن واضدَ)ن زدُ سد اقَا كد  الوضدوم    لد   اندب هِه
  اليُ يمان  ر اعَا  ل  كننِ األمر ن األساس))نت

سدبليه ودور  , األخ)درة دننده هدو المدنَج اإللَدُ للبشدر ة زدُ ودوَرهُوَّل ُن َلدرر زدُ ضدم)ر المسدلم ُن  َسديَ ي
الرسد  وح داة الجماعدات   َمَد  كلَدا لَدِه  ح داة منده َناسدب ُ دوارا مع)ندة زدُ َدار   البشدر ة   وسدبليه َجدار  زدُ

زددُ    ُن ياددون خاَمددة الرسدداَّلت . ُون يظَددره علدد  الدد نن كلدده ُراد الرددورة األخ)ددرة مددن الدد نن الواحدد    الددِر
  األرب . .

ولدم يعدودوا امنداء  , زضدلوا  م نِكر رسدالة موسد  ل لدرر ُن قومده الدِنن ُرسد   لد)َم آكوه وانَرزدوا عدن رسداليه ومن
ِافدوا  َدؤكوننُ عل  دنن   زدُ األربت ونك قدا  موسد  للومدهتيا قدو, لدم وقد  َعلمدون ُندُ رسدو     لد ام . زلمدا 

ِاس   قلدوبَم   و  َّل  للدو, الفاسدل)ن(. . ونكن زلد  انيَدت قوامدة قدو, موسد  علد  دندن   ; زلدم يعدودواا نَد ر ُ

ِاس   قلوبَم   ومِ ضلوا زاضلَم   و  َّل نَ ر ُمناء ِافوا زا   الفاسل)ن . اللو, عل ه   مِ 

ممَد ا للرسدالة و  , اليدوراة  رسدالة ع سد  ل لدرر ُنده  داء اميد ادا لرسدالة موسد    ومرد قا لمدا ود)ن ن يده مدن و دِكر
الَياوُ األخ)رت ونك قا  ع سد  اودن مر متيدا وندُ  وال نن األخ)رة ومبشرا ورسولَا ; ووولة و)ن ال نن الَياوُ األو 

مرد قا لمدا ود)ن ند ر مدن اليدوراة   ومبشدرا ورسدو  يداَُ مدن ِعد ر اسدمه ُحمد  . .  ,  سدرائ)   ندُ رسدو     لد ام
  لَُ اليُ حملَا ِع  موس   ل  الرسو  الِر نبشر ِه . اء ل سلم ُمانة ال نن اإل زل  ونكن

ل نره ُن َنيَُ هِه الخطدوات  لد  قدرار  اودت دائدم   ُون وكان دندن   زدُ األرب زدُ  يسديلر ملررا زُ علم   َو
ِالَد ي ودندن الَدم ل ظَدره علد  الد نن كلده ولدو  رسدوله ووَره األخ)رة علد  ند ر رسدوله األخ)رت هدو الدِر ُرسد 

  المشركون(.ُره 

الَق لدة   وندراُده للردة  وَدِه الَ ي األو  الواضدا زدُ السدورة يلدو, عل ده الَد ي الثدانُ . زدإن شدعور المسدلم هِا
ويَددال   هدِه األماندة شددعورا ن زعده  لد  ودد ق  شدعوره العل)د ة   ولنرد)به هدو مددن ُمانيَدا زدُ األرب . . يسددييبَ

وعد , اليدردد ود)ن اللدو  والفعد  ; و قدبا ُن يعلدن  -كمدا ُراد    -ُلده  الد نن الن دة زدُ الجَداد إلهَدار دننده علد 
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ومدن  . . الروايدات زُ الجَاد  م ننَ  عنه   كما نب و ُنه ح ث من زر م من المسلم)ن كما َدِكر الرغبة المؤمن
َّل َفعلدون و الدِنن آمندوا لدم َلولدون مدا  ُنَدا  م يجُء زُ مطلَ السورة ِع   عَّلن َسب ا الَدون ومدا ف ده هلل . . يدا

   ن   يَب الِنن يلاَلون زُ سب)له وفا كانَم ون ان مروو (. . َفعلون  ُبر مليا عن    ُن َلولوا ما َّل

ُدلَدم علد  َجدارة َنجد ام مدن  ه  ن عوهم زُ وس  السورة  ل  ُربا َجارة زُ ال ن ا وارخرةت يا ُنَا الِنن آمنوا  م
جاه ون زُ سب) عِا  ُل م و َؤمنون ِا  ورسوله    ِداموالَم ُونفسدام . كلَدم خ)در لَدم  ن كنديم َعلمدون .    َو

َجرر من ََيَدا األنَدار   ومسداُن  )بدة زدُ  ندات عد ن   كلدِ الفدِو العظد م .   نات يغفر لَم كنوبام و  خلَم
  نرر من   وزيا قر ب   وبشر المؤمن)ن(.:ََبونَا ُوخري 

     إل ع سد  ُنرداره ُودَا  آمندوا   ل اوندوا ُنردار   كمدا كدان الَوار دون يخيم السدورة وند اء ُخ)در للدِنن   م
 هللت يا ُنَا الِنن آمنوا كونوا ُنرار   كمدا قدا  ع سد  اودن مدر م وع ائَم عل  الرفم من ََِنب ونُ  سرائ)  ِه

وكفدرت  ائفدة     سدرائ)  وندُمن ُنرارر  ل    و قا  الَوار ونتنَن ُنرار   . زممنت  ائفدة مدن :للَوار )ن
  زان نا الِنن آمنوا عل  ع وهم زاوبَوا هاهر ن(. .

الين ند  ِالمادِو)ن   َّل الخطان واضَان زُ السورة كد  الوضدوم   يسديغرقان كد  نروودَا َلر بدا . زدَّل نبلد  هِان
سد))ن ز)َدا . وكلدِ قدو  دائمدا ِدالخط)ن األسا ميرد  وهدِا الين ند  -وهدِه قرديَا وهدِه فانيَدا  -ِالرسدالة األخ)درة 

ِدهت  زلمدا  داءهم ِالب)ندات قالواتهدِا  -عل ده السدَّل,  -َبشد)ر ع سد   ككدر   َعال    عدن رسدو    ص   ب ِعد 
 . الظدالم)ن ممدن ازيدري علد    الَدِ  وهدو ند ع   لد  اإلسدَّل, و و  َّل نَد ر اللدو, ُهلدم سدَر مبد)ن . ومدن

  . .(الَازرون  و  ميم نوره   ولو كره نر  ون ل طفئوا نور   ِازواهَم  

العل)د ة زدُ البشدر ة  ُمانة نيضا زُ ضم)ر المسلم ُن دننه هو دنن   زُ ووَره األخ)رة زُ األرب ; ُون وف ه
ُما يَب   ; و يضا  ر لده   زدَّل نبلد  زدُ َردوره  , ُلَا موكولة  ل ه ; يعلم ُنه مالف ُن يجاه  زُ سب)   

والغمغمددة زددُ هددِه اللضدد ة   ُو لليددردد واليلفددت عددن الَدد ي المرسددو,  لليميمددة نبلدد  زددُ ح اَدده مجددا غددبش   وَّل 
ل نره منِ ِع)  . الملسو, والنر)ب   زُ علم   َو

ُن َّل يلدو  مدا َّل  وهدو ُ ناء َو )َه  ل  هِا الَد ي الواضدا نو ده كدِلِ  لد  خلدم المسدلم و ب عدة ضدم)ره . وزُ
ُون يادون هدو نفسده زدُ كد  حدا  .  . وعَّلن دة و  وزعد    وَّل هداهر وبدا ن   وَّل سدر رةيفعد    ُوَّل يخيلدف لده قد

ه . ور َا زدُ قولده  اودت الخطدو زدُ  ر لده . ميضدامنا مدَ  خوانده . كالبن دان  . وزعلده ميجردا هلل . خالرا ل عَو
  المروو  . .

  َسب ا ما زُ الو ود هلل 1األو ت ال رس

  زُ األرب وهو العز ز الَا م(. .سبا هلل ما زُ السماوات وما )
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ُن دندنَم هدو الَللدة  للمسلم)ن هِه اليسب َة من الو ود كله هلل العز ز الَا م   زُ مطلَ السورة اليُ َعلن َجُء
نوحدد      و نَدر علد  الَددازر ن المشدرك)ن كفددرهم  الدِر األخ)درة زدُ دنددن   ; ُونَدم هدم األمندداء علد  هدِا الدد نن

وق  ق ر   ُن يظَره عل  ال نن كله ولو كدره المشدركون . ز)دوحُ هدِا  , لنرَره ن عوهم للجَادوشركَم   والِر 
الجَداد ز)َدا   لد)َم األماندة اليدُ يلدو, عل)َدا المسدلمون هدُ ُماندة الو دود كلده ; ُون العل)د ة اليدُ يطلدب ُن المطلدَ

الد نن كلده   هدو هداهرة كون دة َيسدم   علد هُ عل) ة ك  ما زُ السماوات وما زُ األرب ; ُون هَدور هدِا الد نن
  مَ اَجاه الَون كله  ل    العز ز الَا م .

  لو, من يلو  وَّل يفع  ومَبة   للمجاه نن 4 - 2الثانُت ال رس

ُشد  الَدره   و مليده ُُبدر    يعاَدب   الدِنن آمندوا عياِدا شد ن ا علد  ُمدر حد ث مدن  ائفدة مدنَم . ُمدر يارهده  دم
  سيفظعه من الِنن آمنوا عل  و ه الخرو تالملت   و 

َفعلددون .  ن   يَددب الددِنن  مدداَّل يددا ُنَددا الددِنن آمنددوا لددم َلولددون مددا َّل َفعلددون و كبددر مليددا عندد    ُن َلولددوا)
  يلاَلون زُ سب)له وفا   كانَم ون ان مروو  . .

لوددندا ُن   عدز :يلولدون  لجَدادعلُ ودن  لَدة عدن اودن عبداس قا تُدان نداس مدن المدؤمن)ن قبد  ُن يفدرب ا قا 
ُن ُحدب األعمدا   يمدان ِده َّل شدِ ف ده   و َداد  نب ده و د  دلندا علد  ُحدب األعمدا   ل ده   زنعمد  ِده   زداخبر  

  يلروا ِه . زلما نز  الجَاد كره كلِ ناس من المؤمن)ن   ولم ُه  معر)يه الِنن خالفوا اإليمان

 
 
نَن َآَمن وا  َيا ا اُلِع ََ َعل وَن  َُنُّ يا   ( َكب رَ 2لعَم ََل ول وَن َما ََّل ََف  َعل وَن   َمل  نَ  ُهع َُن ََل ول وا َما ََّل ََف    (3عع

عال ت يدا ُنَدا الدِنن آمندوا لدم وشدم مدا َّل َفعلدون و كبدر مليدا عند    ُن  َلولدون  علد)َم ُمدره   زلدا    سدبَانه َو
  اون  ر ر زُ َفس)ره هِا اللو  . اخيار َلولوا ما َّل َفعلون . . .(. . وق 

زر ضدة الجَداد علد)َم    َمندوا علد  ُنَدا نزلدت حد)ن -يعندُ الجمَدور  -اودن كث)در زدُ َفسد)رهت وحملوا اريدة  وقدا 
ق)د  لَمتُفدوا ُند يام ُوق مدوا الردَّلة وآَدوا الزكداة    الدِنن زلما زرب نَ  عنه ِعضَم   كلوله َعدال ت  ُلدم َدر  لد 

 الليدا  زر م منَم يخشون الناس كخشد ة   ُو ُشد  خشد ة . وقالواتربندا لدم كيبدت عل)ندا  كا يا زلما كيب عل)َم الل

زيد)َّل . ُننمدا ََوندوا ند ركام  َظلمدون  لوَّل ُخَرنا  ل  ُ   قر ب ل ق تمياو ال ن ا قل)  وارخرة خ)ر لمن اَلد  وَّل ?
  الموت . ولو كنيم زُ ورو  مش) ة(. .

  ولم ياونوا زعلوا كلِ ل . . . وزعلنا َوب خا للو, كانوا يلولونتقيلنا . ضربنا .  عنا . قيادة والضَا  نزلت وقا 
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اودن  ر در . ولَدن  اخي دار من س اق اريات وككر الليا  ُن مناسبة النزو  هُ اليُ عل)َدا الجمَدور وهدُ والرا ا
وا َيَدا   ُوشدم  لَداَّلت كث)درة ف)در اريدات لم َندز  النرو  اللرآن ة دائما ُِعد  مد ي مدن الَدوادث المفدردة اليدُ

نس)ر مدَ هدِه النردو   لد  مد لوَّلََا العامدة   مدَ اعيبدار الَدادث الدِر  زإننا الَالة اليُ نزلت ِسببَا . ومن  م
  النزو  . روايات َِكره

  َب ُ ِعيا  عل  حادث وقَ ُو حوادثت  نَا

  يا ُنَا الِنن آمنوا لم َلولون ما َّل َفعلون و(.)

ثنُ   سينَار لَِا الفع  وهِا الخلم زُ و غة َضخم هِا اَّلسينَارتِا َو

  ُبر مليا عن    ُن َلولوا ما َّل َفعلون و(. .)

اليفظ ددَ ألمددر    فايددة الددِر يابددر  عندد   (. . هددو ُُبددر الملددت ُوشدد  الددبغم ُونَددر النَددر . . وهددِا والملددت
  الِر آمن ِه . ربه ناديهوبخاوة زُ ضم)ر المؤمن   الِر ننادي ِإيمانه   والِر ن

لدرر مدا يَبده   ف ده  . . الجَداد الثالثة َشد)ر  لد  الموضدوو المباشدر الدِر قدالوا ف ده مدا لدم يفعلدوا . . وهدو وارية َو
  و رضاهت

   ن   يَب الِنن يلاَلون زُ سب)له وفا كانَم ون ان مروو (. .)

داخد  الردف .  المسدلمة والليدا  زدُ َضدامن مدَ الجماعدةهدو مجدرد الليدا  . ولَنده هدو الليدا  زدُ سدب)له .  زلد ي
  والليا  زُ  بات وومود  وفا كانَم ون ان مروو (. .

ليلدو, علد  ُماندة دننده زدُ  نبن)َدا كدان نبندُ ُمدة . كدان -كما قلنا زُ مناسبات ميع دة زُ هِا الجدزء  -اللرآن   ن
  ُن نبندُ نفوسدَا ُزدرادا و بن)َدا  ماعدة   و بن)َدا ود يادن األرب   ومنَجده زدُ الَ داة   ونظامده زدُ النداس . ولدم

زالمسدلم َّل نبند  زدردا  َّل زدُ  ماعدة . وَّل نيردور اإلسدَّل, قائمدا  َّل زددُ  . . واحد  عمدَّل واقعدا . . كلَدا زدُ آن
هدو  . ز)َدا منظمدة كات اَربداط   وكات نظدا,   وكات هد ي  مداعُ مندوط زدُ الوقدت كاَده ِاد  زدرد  ماعدة مَ  

يلدو, زدُ األرب  َّل زدُ مجيمدَ  َّل منَج اإللَُ زُ الضم)ر وزُ العم  مَ  قاميه زُ األرب . وهدو قامة هِا ال
  . يع ش و يَر  و عم  و نيج زُ ح ود كلِ المنَج اإللَُ

ُد  واحد  مدنَم يعبد     , منعدزل)ن لد ي دندن ُزدراد -عل  ش ة ما عنُ ِالضم)ر الفردر وباليبعة الفرديدة  واإلسَّل,
يجد   ولدمكاَده   وَّل يَللده ِطب عدة الَدا  زدُ ح اَده . الفدرد .  ن هدِا َّل يَلدم اإلسدَّل, زدُ ضدم)رزدُ ودومعة . 

و مداعُ زدُ  زدردر هِه العزلة .  نما  اء ل َام ح اة البشدر ة و ردرزَا . و َد من علد  كد  نشداط ل)نعز  اإلسَّل,
 داء ل َامَدا وهدُ كدِلِ . وهدو مبندُ  واإلسدَّل, ُ  اَجاه . والبشر ة َّل َع ش ُزرادا  نما َعد ش  ماعدات ُوممدا .
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آداِه وقواع ه ونظمه كلَدا مردوفة علد  هدِا األسداس . وحد)ن  زإن عل  ُساس ُن البشر يع شون هاِا . ومن  م
زَو يروس هِا الضدم)ر علد  ُسداس ُنده يعد ش زدُ  ماعدة . وهدو والجماعدة اليدُ  الفرد نو ه اهيمامه  ل  ضم)ر

ونظامده زدُ  , علد  ُماندة دننده زدُ األرب   ومنَجده زدُ الَ داة -ز)َدا  -و, نيجَدون  لد      و لد ز)َدا يع شدون 
  الناس .

ق دادة رسدو    ص    هدُ كات ق دادة مطاعدة -ُو  ماعة مسدلمة  -ال)و, األو  لل عوة قا, مجيمَ  سَّلمُ  ومنِ
ات آدا  َيعلددم الجماعددات حولَددا   وك سددائر ب وكات اليزامددات  ماع ددة ودد)ن ُزرادهددا   وكات ك ددان يم)زهددا عددن

هدِه الجماعدة . . وكلدِ كلده قبد  ُن َلدو, ال ولدة المسدلمة  ح داة -زدُ الوقدت كاَده  -ِضدم)ر اإلنسدان مراعد  ز)َدا 
  الجماعة كان هو وس)لة  قامة ال ولة زُ الم ننة . . َلِ زُ الم ننة . و   ن ق ا,

ال نن دة   و ب عيَدا  العل)د ة اع دة   زدُ هد زُ هِه اريات الثَّلث زنري اميدزا  الخلدم الفدردر ِالَا دة الجم وننظر
  عل ه من يَرسه و يوَّله . يلو, اليُ َليضُ ََق لَا زُ الَ اة البشر ة زُ وورة نظا,

  ما َّل يفعلون . . آمنوا ارني)ن األول))ن َيضمنان العلا  من   سبَانه واَّلسينَار ألن يلو  الِنن  ن

ِا نده كظداهره    يادون  رد ة المسدلم . . الرد ق . . واَّلسديلامة . ُونوَِا َرسمان الجاندب األود)  زدُ شخ وهما
  الليا  الِر يجُء زُ ارية الثالثة . موضوو ُون يطاوم زعله قوله . .   َّلقا . . وزُ ح ود ُِع  م ي من

ياِعَدا السدنة زدُ ََدرار وهِه   َعدال  َوك)د اتيلو   نز د ها السمة زدُ شخرد ة المسدلم ند ق اللدرآن عل)َدا كث)درا   َو
نسدون ُنفسدام نديم مند دا ِال)َودت َُدامرون النداس ِدالبر َو َيلدون الَيدا  . ُزدَّل َعللدون و(. . و لدو  َعدال  مند دا  ُو

ِوا من عن   و)ت  ائفدة مدنَم ف)در الدِر َلدو (. . و لدو  زد)َم) ِالمنازل)نت ومدن ):ُدِلِ و لولونت اعة . زإكا ور
ونكا َدول  سدع  زدُ األرب  , الخرا,  شَ    عل  ما زُ قلبه وهو ُل الناس من يعجبِ قوله زُ الَ اة ال ن ا و 

و لدو  رسدو    ص   بت  آيدة المندازم  دَّلثت كا حد ث  . .(الفسداد ل فسد  ز)َدا و َلدِ الَدرث والنسد  و  َّل يَدب
من خان   . واألحادنث زُ هدِا المعند  كث)درة . ولعد  الَد نث الدِ , ُِ    ونكا وع  ُخلف  ر سدنِكره هنداونكا َُؤ

عدن عبد   ودن عدامر  داود ُدق ُولطف اليو )َات النبو ة الَر مدة زدُ هدِا اَّلَجداه . . روي اإلمدا, ُحمد  ُوودو من
أللعدب . زلالدت ُمُتيدا عبد   َعدا  ُعطددِ .  ألخدر  ودن رب عدة قا تَُاندا رسدو    ص   ب ُوندا ودبُ   زدِهبت

ط ه ل   زلالتتَمرا . زلدا ت  ُمدا  ندِ لدو لدم َفعلدُ كيبدت عل دِ كِِدة ُن َع ُردت زلا  لَا رسو    ص   بت  وما
مددن  -عنده    رضدُ -اسدديلاء مدن هددِا النبدَ النبددور الطداهر الرائددم اميندَ اإلمدا, ُحمدد  ودن حنبدد   ولعلدده   . .

 حجددره و دد عو ِغليدده نوهمَددا يضددم الروايددة مددن ر دد  سددازر  ل دده مسددازات شاسددعة ل اخددِ عندده حدد نثا . ح)نمددا و دد ه
  ! ِغليه ِطعا, وحجره زارس ل زيَر  ُن نرور عنه   وق  كِ  عل 
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  زدُ األرب  مدنَج ونداء ُخَّلقدُ دق)دم نظ د  لضدم)ر المسدلم وشخرد)يه اليدُ َل)دم ِمدن يلدو, ُم)ندا علد  زَدِا
لدو, حللدات اليرب دة زدُ الجماعدة المسدلمة اليدُ يعد ها   لي مدن األمدر الدِر َلدرره هدِه السدورة . وهدِه حللدة وهدو.

  عل  هِا األمر .

الجَداد . . زإنندا نلدف  موضدوو  ئندا للموضدوو المباشدر الدِر كاندت هدِه اريدات َوا َده عند  نزولَدا . . وهدو زدإكا
  ُما, موضوعات شي  للَ نث والمَّلحظة والعبرة .

   ونَّل  َّل عددون   منَددا ُوَّل ُمددا, الددنفي البشددر ة اليددُ َلددم وَددا لَظددات الضددعف الطارئددة   زددَّل يعرددمَا نلددف
 ماعدة مدن المسدلم)ن ق)د  زدُ ِعدم الروايداتت نَم  زَدؤَّلء اليدِك)ر الد ائم   واليو  ده الد ائم   واليرب دة ال ائمدة . .

 ُن يداكن   لَدم زدُ الليدا  وهدم زدُ مادة مدن شد ة الَمداس واَّلند زاو . وكدانوا نيمندون  من المَا ر ن الِنن كدانوا

الوقدت المناسدب الدِر  زدُ الزكداة  زلمدا كيدب علد)َم الليدا (زُ الم نندة ِادف ُند نَم ونقامدة الردَّلة وننيداء ندؤمرون 
وقالواتربندا لدم كيبدت عل)ندا الليدا  و لدوَّل ُخَرندا  , خشد ة ق ره     كا زر دم مدنَم يخشدون النداس كخشد ة   ُو ُشد 

 ل    ل فعلوه زلمامن المسلم)ن زُ الم ننة كانوا يسالون عن ُحب األعما     ماعة  ل  ُ   قر ب ل(. . ُو هم

  ِالجَاد كرهوه ل ُمروا

واليو  ده ; وهدُ َوا ده  واليثب)دت الوقفدة كف)لدة ِدان َفديا ُع)نندا علد  ضدرورة المدواَّلة للدنفي البشدر ة ِاليلو دة وهدِه
يغلددب علد  َدال  الي يطلددَ دائمدا  لدد  األزدم البع)دد  . كمددا  لَظددات الشدداقة   ليسديق م زددُ  ر لَدا   َو ضدعفَا   َو

من)َددا ونَددن زدُ حالددة العاف دة ل زلعلنددا َّل نلدوي علدد  مدا نليددرم علدد     اليَدال   ُن نيواضددَ زدُ  لددبَلَمندا  َو
  هدِا  يعداَبَم  يداه ل وهدؤَّلء  ماعدة مدن المسدلم)ن األوائد  يضدعفون و لولدون مدا َّل يفعلدون ; حيد  يالفندا حد)ن

  العيا  الش ن    و نَر عل)َم هِا اإلنَار المخ   ل

هدِا اإلفدراء اللدور  ُمدا, ُمدا, حدب   للدِنن يلداَلون زدُ سدب)له ودفا كدانَم ون دان مرودو  . . نلدف  ان دة ونلدف
خلدف وكراو دة للليدا  .  ُدان العم)م عل  الليا  زُ سب)    . . ُوو  مدا يسدج  هندا ُنده لموا َدة حالدة َلداعي َو

  ن وراءه حامة دائمة .َّل ننفُ ُن الَم عا,   ُو المَ ود ولَن هِا السبب الغر ب زُ الَادث

وألن الَد ي الدِر وراءه كب)در  , اإلسَّل, َّل نيشَ  الليا    وَّل نر  ه حبا ف ده . ولَنده يفرضده ألن الواقدَ يَيمده  ن
ولددو ُندده نلبددُ الفطددرة  -المسدديلرة . وهددِا المددنَج  األخ)ددرة . زاإلسددَّل, نوا دده البشددر ة ِددالمنَج اإللَددُ زددُ وددوَره

 َد ا ليسددمو  لد  مسدديواه   وليسديلر علدد  هدِا المسدديوي الرف دَ . وهنددا  قددوي  النفددوس  َّل ُندده يالدف -المسديق مة 
ِات   زدُ ُث)درة َسدين   لد  قد م  اليدُ هدِه األرب َّل ََدب لَدِا المدنَج ُن يسديلر   ألنده يسدلبَا كث)درا مدن اَّلمي دا

ِائفة   يَاربَا هِا المنَج و لضُ عل)َا ح)ن يسديلر زدُ ي َسديغ  ضدعف النفدوس البشدر . وهدِه اللدو  ح داة ِا لة 
َال فده ُمدا َسديغ   َد  العلدو    ومورو دات األ  دا    ليعدارب هدِا المدنَج  , عن البلاء زُ المسديوي اإليمدانُ َو

لف زدُ  ر لده .  عدار, . والبا د  ميدبجا . والشد طان لئد م ل ومدن  دم نيعد)ن علد  حملدة اإليمدان وحدراس والشدر َو

زدُ قيدا  خردومَم  ُوقو داء لشدر ُوعدوان الشد طان . ُقو داء زدُ ُخَّلقَدم  ُن ياوندوا ُقو داء ل غلبدوا عمدَّلء ا المدنَج
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الوح)د ة لضدمان حر دة الد عوة للمدنَج الج ند   األداة  عل  السواء . و يع)ن عل)َم ُن يلاَلوا عن ما يربا الليدا  هدو
  نظامه المرسو, . وزم   وحر ة اَّلعيلاد ِه   وحر ة العم 

وعردب ة األرب  الجدني زُ سب)  كواََدم ُو عردب)يَم مدن ُر لدون . . عردب ةيلاَلون زُ سب)    . . َّل  وهم
  هدُ العل دا . والرسدو  ص   ب يلدو ت   ُلمدة وعرب ة العش)رة وعرب ة الب)ت . . . زُ سدب)    وحد ه   ليَدون 

  سب)      . زُ من قاَ  ليَون كلمة   هُ العل ا زَو

 
 
ننَ   عنُ  بُّ اُلِع َع مُهَ ي   َ وَ    و نَ انَ   ي َلاَعل وَن زعُ َسبع)لعهع َوف ا  َكَاُن   (4ُمر و 

َيفدم مدَ النداموس الدِر يسد)ر  اليدُ هدُ -نَدن البشدر  -  هدُ اليعب)در عدن  رادَده . ونرادَده الظداهرة لندا  وكلمدة
َدا اإلسدَّل, هدو الدِر زدُ ودوَره األخ)درة اليدُ  داء و   عل ه الَون كلده . الَدون الدِر يسدبا َِمد  ربده . ومدنَج

يَامدون ِشدر عة   . َّل ِشدر عة يضدعَا  -والنداس مدن ضدمنه  -ُلده  الَدون  نيناسدم مدَ كلدِ النداموس ; و جعد 
  سواه .

ُن يمضدُ اإلسدَّل, زدُ  ُدِلِ يادن ود  ُن يلاومده ُزدراد   ُون َلاومده  بلدات   ُون َلاومده دو  . ولدم يادن ود  ولدم
َل)ددم كلمددة   زددُ  المسددلم)ن يايددب الجَدداد علدد و دده هددِه الملاومددة ; ولددم ياددن ودد  ُن  لنرددرة هددِا المددنَج   َو

  الِنن يلاَلون زُ سب)له وفا كانَم ون ان مروو  . - سبَانه -األرب . ولَِا ُحب   

ون دان مرودو (. . زَددو  ُدانَم  الثدا ُمدا, الَالدة اليددُ يَدب   للمجاهد نن ُن يلداَلوا وهدم عل)َدات  ودفا ونلدف
كات نظا, . كلِ ُن الِنن نوا َدون اإلسدَّل,   ماعة زُ كاَه   ولَنه زردر زُ وورة  ماع ة . زُ ََل   زردر

ُعد اءه ودفا . ودفا  عل ه نوا َونه ِلوي  ماع ة   و ؤلبون  َجمعدات ضدخمة ; زدَّل ود  لجندود اإلسدَّل, ُن نوا َدوا 
ُون  , َد من ُن نَد من علد   ماعدةووفا مي)نا راسخا كلِ  ل  ُن  ب عة هدِا الد نن حد)ن يغلدب و  , سو ا منيظما

وحدد ه   و عدد ش وحدد ه    و جاهدد  ننشدد  مجيمعددا ميماسدداا . . ميناسددلا . زرددورة الفددرد المنعددز  الددِر يعبدد  وحدد ه  
  وزُ حالة الَ منة ِع  كلِ عل  الَ اة . , الجَاد وورة ِع) ة عن  ب عة هِا ال نن   وعن مليض اَه زُ حالة

وضدا لَدم معدالم الردورة اليدُ يَبَدا   وهدِه َشدف لَدم عدن  , الطر دم للمدؤمن)ن َرسدم لَدم  ب عدة دندنَم   َو َو
وفا كانَم ون دان مرودو (. . ون دان َيعداون لبناَده )  ب عة اليضامن الو )م الِر نرسمه اليعب)ر اللرآنُ المب وت

ؤدر ك  لبنة يماسِ   َو يضامن َو س   غَرَا   ألن البن ان كلده ننَدار ُكا َخ , دورها َو لدت منده لبندة عدن ماانَدا َو
سدواء . .   انب)َدا َداخرت سدواء . ونكا َخلدت منده لبندة عدن ُن َمسدِ ِاخيَدا ََيَدا ُو زوقَدا ُو علد  ُو . َلد مت

لطب عددة الجماعددة   ولطب عددة اَربا ددات  المرددور  ندده اليعب)ددر المرددور للَق لددة َّل لمجددرد اليشددب ه العددا, . اليعب)ددر
  الَركة   داخ  النظا, المرسو,   الميجه  ل  ه ي مرسو, . واَرباط ر  األزراد زُ الجماعة . اَرباط الشعو 
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  موس  وع س  يلرعان ونُ  سرائ)  لسوء زعلَم 6 - 5الثالثت ال رس

  نِكر قرة هِا المنَج اإللَُ ومراحلَا زُ الرساَّلت قب  اإلسَّل, . ِع ئِ

ِاس   قلدوبَم   و  َّل  ِافدوا   لد ام و زلمداونك قدا  موسد  للومدهتيا قدو, لدم َدؤكوننُ وقد  َعلمدون ُندُ رسدو   ) ُ
  نَ ر اللو, الفاسل)ن(.

ومبشدرا ورسدو  يداَُ  اليدوراة  قا  ع س  ودن مر متيدا وندُ  سدرائ)   ندُ رسدو     لد ام مرد قا لمدا ود)ن ند ر مدن ونك
  من ِع ر اسمه ُحم  . .

 ندِاء ميطداو  ميعد د  - ومعلمَدم رسدولَم وقائد هموهدو منلدِهم مدن زرعدون وملئده   و  -وندُ  سدرائ)  لموسد   وننِاء
و دِكر اللدرآن زدُ قرد  وندُ  سدرائ)  ودورا  . شداق األلدوان   و َداده زدُ َلدو م اعو دا َم  َداد مضدن عسد)ر

  شي  من كلِ اإلنِاء ومن هِا العناء .

ده وهدم ُدانوا ودِليَم لده ل  آمندون  نيسدخطون علد  موسد  وهدو يَداو  مدَ زرعدون  نلداكهم   و يعدرب لبطشده و برَو
  ما  ئينا(ل كانَم َّل نرون زُ رساليه ِع  زَانوا يلولون له َّلئم)ن ميبرم)نت  ُوكننا من قب  ُن َاَ)نا ومن

 
 

َلم دونَ  َونعك   ك وَننعُ َوَقد  َُع  ,ع لعدَم َ دؤ  دهع َيدا َقدو  مع َ م  َزَلُمدا َِاف دوا ََُِاَس ُه   َُن عدُ َقاَ  م وَسد  لعَلو  دو   ُهع  عَلد   م  َرس   َ د عر  َوُه    ق ل دوَب  َ ََّل َن
لع)َن   َ, ال َفاسع   (5ال َلو 

  ُو كانما يَملونه َبعة هِا األكي األخ)ر ل , خ)را

حيد  مدالوا  لد   . . ننظدرون  ُداد ننلدِهم مدن ك  زرعدون ِاسدم   الواحد  الدِر ُنلدِهم مدن زرعدون ُوفرقده وهدم ومدا
قالواتيدا موسد  ا عد  لندا  لَدا كمدا لَدم آلَدة(. .  لَدم يعافدون علد  ُودنا,عبادة زرعون وقومه . .  زاَوا عل  قو, 

ل)يللد  األلدوام   حيد  ُضدلَم السدامررت زاخر  لَدم عجدَّل  سد ا لده خدوار  الجبد  وما كاد ندِهب لم لدات ربده علد 
  ونله موس  زنسُ ل(. .  لَام زلالواتهِا

علد   عدا, واحد   نردبر زلدالوات  يدا موسد  لدن  علدوا نيسدخطون علد   عدامَم زدُ الردَراءتالمن والسدلوي .  دم
  وبرلَا(ل وع سَا زادو لنا ربِ يخر  لنا مما َنبت األرب من ِللَا وقثائَا وزومَا

وهدم يلولدونت  ادو لندا  وربَدم حادث البلرة اليُ كلفوا كََِا هلوا يماحاون و يعللون و س)ئون األد  مَ نبد)َم وزُ
ادو لندا ربدِ نبد)ن لندا مدا هدُ  ن البلدر َشداِه عل)ندا(. ) . .(لونَدا بِ نب)ن لنا مداربِ نب)ن لنا ما هُ(. .  ادو لنا ر 

  يفعلون(ل ُادوا .  زَِِوها وما
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   لبوا نو, عطلة مل سا زلما كيب عل)َم السبت اعي وا ف ه .  م

ت قالوا يدا كاَده لموسد  الوقدت األرب المل سدة اليدُ ِشدرهم   ود خولَا وقفدوا ميخداكل)ن يردعرون خد هم زدُ ُومدا,
زددإن يخر ددوا منَددا زإنددا داخلددون(. . زلمددا كددرر  منَددا موسدد   ن ز)َددا قومددا  بددار ن   وننددا لددن ندد خلَا حيدد  يخر ددوا

قدالوا يدا موسدد   ندا لدن ند خلَا ُود ا مددا دامدوا ز)َدا زاكهدب ُندت وربددِ ):وكفدروا علد)َم اليَضد م واليشدج َ َبجَدوا
  قاع ون(. . هاهنا زلاََّل  نا

ُمدا  داء زدُ ِعدم  ِالبا د    ِاألسدئلة واَّلقيراحدات والعرد ان واليمدرد   واَّلََدا, الشخردُ لد   عندات موسد كلِ
  األحادنث .

ِكر   ارية هنا قو  موس  لَم زُ عيا  ومودةت َو

  يا قو, لم َؤكوننُ وق  َعلمون ُنُ رسو     ل ام و(. .)

  ُانوا يعلمون عن يل)ن . .  نما هُ لَجة العيا  واليِك)ر . . وهم

ِ غدا وكاندت ِافدوا ِعد ما ودِلت لَدم كد  ُسدبا  اَّلسديلامة   زدزادهم    ِاس قلدوبَم زلدم َعد  ودالَة  , النَايدة ُنَدم  ُو
  نَ ر اللو, الفاسل)ن(. . َّل للَ ي . وضلوا زَيب   عل)َم الضَّل  ُو ات  و 

  والضَّل  . الز   عل  هِا انيَت قواميَم عل  دنن     زلم يعودوا يرلَون لَِا األمر   وهم وبَِا

   اء ع س  ون مر م .  اء يلو  لبنُ  سرائ) ت  م

  يا ونُ  سرائ)   نُ رسو     ل ام(. .)

  يل  لَمت نه     وَّل  نه اون     وَّل  نه ُقنو, من ُقان م   . زلم

  مر قا لما و)ن ن ر من اليوراة ومبشرا ورسو  ياَُ من ِع ر اسمه ُحم (. .)

زدُ حق ليَدا    ميماسداة هدِه الرد غة اليدُ َردور حللدات الرسدالة الميراِطدة   يسدلم ِعضدَا  لد  ِعدم   وهدُ زدُ
زددُ السلسددلة الطو لددة الميرددلة . . وهددُ  حللددة واحدد ة زددُ اَجاهَددا   مميدد ة مددن السددماء  لدد  األرب   حللددة ِعدد 

د زدددُ وددوره   وزددم اسدديع اد البشدددر ة واحدد  زددُ ُوددله   ميعدد  مدددنَج الرددورة الَّلئلددة ِعمدد    ومنَجدده . زَدددو
ورودد) ها مددن المعرزددة حيدد  َبلدد  مرحلددة الرشدد  العللددُ والشددعورر   زيجددُء  َجاربَددا وحا اََددا و اقاََددا   ووزددم

طلدم هدِا  , زدُ الردورة األخ)درة كاملدة شداملة   َخا دب العلد  الراشد    زدُ ضدوء َلدِ اليجدار  األخ)درة الَللدة َو
  العل  يعم  زُ ح وده  
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دو   ُهع  ك  َونع  دَرائع)َ   عن عدُ َرس  َ َم َيدا َونعدُ  عس  َ م َقاَ  عع َس  او ن  َمر  درا    عَلد   َراةع َوم َبش ع دَن اليُدو  قا  ل عَمدا َود) َن َندَ ُر مع دو    مَُّرد  ع َيدا َعُ  وعَرس 

َم   َزَلُما َ داءه م ِعال َب) عَنداتع  م ه  َُح  َر مُّ  َقدال وا معن َِع  عر اس   َ د َِا سع ُمدنع از يَدَري َعَلد  ُهع 6بعد)َن  َهد َلدم  مع دِع َ  ( َوَمدن  َُه  ََ َوه دَو  ال 
 َ, َ  عر ال َلو  ََّل,ع َوُه  ََّل َن س  َع   عَل  اإل ع   (7) الُظالعمع)نَ  ن   

  . واسيع اداَه نطاق المنَج المرسو, لإلنسان زُ  مليه   الميفم مَ  اقاَه داخ 

ُ, لدم َيضدمنَا . زثاودت ُن  البشدارة َِا الن    سواء َضمنت األنا )د  المي اولدة هدِهالمس ا ِاحم   اوية و وبشارة
  وَا َّل َجعلَا هُ المر َ زُ هِا الشان . ُحا ت الطر لة اليُ كيبت وَا هِه األنا )  والظروي اليُ

مايوبدا عند هم زدُ  يج ونده قدرئ اللدرآن علد  ال)َدود والنرداري زدُ الجز درة العرب دة وف دهت  النبدُ األمدُ الدِر وقد 
ُعبد   ودن سدَّل, وَدِه الَق لدة   اليدُ كدانوا  ُسدلموا اليوراة واإلنج) (. . ُوقر ِعم المخلر)ن من علمدائَم الدِنن

  نيواوون ويَيمَا ل

وكددِلِ ِعددم  , ِماندده ُندده  اوددت مددن الروايددات اليار خ ددة ُن ال)َددود كددانوا ننيظددرون مبعددث نبددُ قدد  ُهلَددم ُمددا
ُدانوا نر  ونده مدنَم . زلمدا شداء   ُن  ال)َدود مدن ُحبدار النرداري زدُ الجز درة العرب دة . ولَدنالموح نن المنعزل)ن 

  ُرهوا هِا وحاربوه ل , ياون من الفرو ارخر من كر ة  وراو م

  . . األخ)ر ُية حا  زالن  اللرآنُ وِاَه هو ال  ر  زُ مث  هِه األخبار . وهو اللو  وعل 

  األع اء زُ ضر  اإلسَّل, ووع    ِظَوره ونررهزش   9 - 7الراَِت ال رس

للنبدُ  -والنرداري  ال)َدود -ُن اريدات اليال دة زدُ السدورة  داءت علد  األُثدر ِرد د اسديقبا  وندُ  سدرائ)   و بد و
الج ند  الدِر قد ر   ُن يظَدره علد  الد نن كلده    للد نن الِر ِشرت ِه كيدبَم . والين ند  وَدِا اَّلسديقبا    وك)د هم

  ن ياون هو ال نن األخ)ر لُو

ند ع   لد  اإلسدَّل, و و   وهو  اءهم ِالب)نات قالواتهِا سَر مب)ن . ومن ُهلم ممن ازيري عل    الَِ  زلما
و  مديم نددوره ولددوكره الَدازرون . هددو الددِر ُرسدد   , ِددازواهَم َّل نَد ر اللددو, الظددالم)ن   نر د ون ل طفئددوا نددور  

  عل  ال نن كله ولو كره المشركون . . ل ظَره َمرسوله ِالَ ي ودنن ال

ِشدي  الوسدائ  والطدرق حربدا  وحداربوه وقف ونو  سدرائ)  زدُ و ده الد نن الج ند  وقفدة العد اء والَ)د  واليضدل)    ولل 
ِارهددا حيدد  ال)ددو, . حداربوه زلمددا  داءهم ِالب)نددات قالواتهددِا سددَر مبدد)ن(. . كمددا قددا  ) :ِاَّلََددا, شدعواء لددم َضددَ ُو

 , اإلسدَّلمُ وَّل يعرزدون البشدارة ِالد نن الج ند  . وحداربوه ِالد س والوق عدة داخد  المعسدار الَيدب ن َّل يعرزدون الدِن

وحداربوه ِاليدممر مدَ المندازل)ن  . األنردار لإليلاو و)ن المَا ر ن واألنرار زُ الم ننة   وب)ن األوس والخدزر  مدن
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رات المَددا م)ن كمدا وقددَ زدُ فددزوة األحدزا  . وحدداربوه  لد  معسدا ِاَّلنضددما, َدارة ومدَ المشددرك)ن َدارة . وحدداربوه
 عثمدان ُمدا  دري زدُ حد نث اإلزدِ علد  ند  عبد   ودن ُودُ ودن سدلو     دم مدا  دري زدُ زيندة البا لدة ِاإلشداعات

زددُ الَدد نث وزددُ السدد)رة وزددُ  دسددوها علدد  ندد  عدد و   عبدد   وددن سددبا . وحدداربوه ِاألُاكنددب واإلسددرائ)ل ات اليددُ
  . الَر م )ن عجزوا عن الوضَ والَِ  زُ اللرآنح -اليفس)ر 

ِارهدا لَظدة واحد ة حيد  اللَظدة الَاضدرة . زلد  دُودت الردَ)ون ة ولدم والردل)ب ة العالم دة  العالم دة َضدَ الَدر  ُو
ف)ر وناة وَّل ه ندة زدُ  )د  مدن األ  دا  . حداربوه زدُ  زُ عل  الَ)  لإلسَّل,   وهليا َغ)ران عل ه ُو َؤلبان عل ه

زدُ األند لي زدُ المغدر    وحداربوه زدُ الوسد  زدُ دولدة الخَّلزدة األخ)درة  وحداربوه الرل)ب ة زُ المشدرق   الَرو 
ُِطداَّل مدز ف)ن زدُ  يخللوا حي  مزقوها وقسموا َركة ما كانوا يسمونه  الر   المر م  . . واحيا وا ُن شعواء حربا

زلما ُرادوا ََطد م  الخَّلزدة   واإل َداِ علد   . ,اإلسَّل ُرب اإلسَّل, يعملون لَم زُ َنف)ِ ُحلادهم وماان هم ض 
را عدت  )دوش الَلفداء  اإلسدَّلمُ آخدر مظَدر مدن مظداهر الَادم ودنعوا زدُ َرك دا  ِطدَّل  ل . . ونفخدوا ف ده . َو

اللغدة  ونلغداء األسيانة ُمامده ليَلدم منده ِطدَّل زدُ ُعد)ن موا ن ده . ِطدَّل يسديط َ  لغداء الخَّلزدة   ََي  اليُ كانت
  عَّلقة ر  َرك ا عن المسلم)ن   ونعَّلنَا دولة م ن ة َّلالعرب ة وز

 
 

م  َوُه  م ديعمُّ ن دورعهع  ن رع د  ونَ  َع فعدؤ وا ن دوَر ُهع ِعدَاز َواهع وَن   َوَلدو   لع  ط  دازعر  ََ درعَه ال  دَ ي8َُ  َ دوَله  ِعال  َسدَ  َرس  ر َُر  ندنع  ( ه دَو اُلدِع دم ع  َودع ََ ال 
ننع ك   َره  َعَل  ال  ع َع رعك ونَ  ل عهع َوَلو  َكرعهَ لع  ظ    (9) ال م ش 

والَركدات اإلسدَّلم ة زدُ ولد   اإلسدَّل, ِال نن ل وهم ياررون ونَ هِه البطوَّلت المز فة كلمدا ُرادوا ُن يضدربوا لَا
  ال نن ل وراية ف)ر راية ال نن . عرب ة من وَّلد المسلم)ن   ل ق موا ماانه عرب ة ف)ر

  اهَم . و  ميم نوره ولو كره الَازرون(. .نر  ون ل طفئوا نور   ِازو )

زَدُ حق لدة ُنَدم  ! واَّلسديَزاء الن  اللرآنُ يعبر عن حق لة   و رسم زُ الوقت كاَه وورة َ عو  لد  الر داء وهِا
مَداول)ن اللضداء علد  الد نن الج ند  . وهدُ ودورة  و ا)د ون  ُانوا يلولون ِازواهَمت  هدِا سدَر مبد)ن(. . و  سدون 

ِ   ل نور وهم يَاولون   فاءِائسة لَم      ونفخة من ُزواهَم وهم هم الضعاي المَا

  ب زاقدددا, الجماعدددة  ] و  مدديم ندددوره ولدددو كدددره الَدددازرون(. . ووددد ق وعددد    . َُدددم ندددوره زدددُ ح ددداة الرسدددو )
يرسدمَا واضدَة وحد ود مرسدومة   َ معدالم اإلسدَّلم ة ودورة ح دة واقعدة مدن المدنَج اإللَدُ المخيدار . ودورة كات

عدالم الواقدَ . ُوَدم ندوره زاُمد  للمسدلم)ن دندنَم ُوَدم علد)َم  زدُ األ  دا  َّل نظر دة زدُ ِطدون الَيدب   ولَدن حق لدة
  لد  دنندا يَبونده   و جاهد ون زدُ سدب)له   و رضد  ُحد هم ُن نللد  زدُ الندار وَّل يعدود اإلسدَّل, نعميه ورضُ لَدم

ودد)ن الَد)ن والَدد)ن .  َنبعدث اء . ومددا َدزا  هدِه الَق لددةالَفدر . زيمدت حق لددة الد نن زدُ الللددو  وزدُ األرب سدو 
نديفم قائمدة  ندبم َو شددر    والمسددلم)ن علدد  الدرفم مدن كدد  مدا  درد علدد  اإلسدَّل, -َو نَ)د  َو مدن حددر  وك)د  َو
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وَّل ُن َطمسده كدِلِ الندار والَ ند    زدُ ُند ر العب)د  ل  , األزدواه  وبطدش شد ن  . ألن ندور   َّل يمادن ُن َطفئده
ُع)ن الرل)ب))ن وال)َود ُنَم ِالغو هِا الَ ي , الجبار ن طغاةونن خ)  لل   ! البع)  ولوِطا  المرنوع)ن عل  

   ري ق ر   ُن يظَر هِا ال نن   زَان من الَيم ُن ياونت لل 

  . .(المشركون  هو الِر ُرس  رسوله ِالَ ي ودنن الَم ل ظَره عل  ال نن كله   ولو كره)

ِ دادة . وللد   لد ي نن ِانده  الَد ي ودندن الَدم(هُ الشدَادة . وهدُ كلمدة الفرد  اليدُ  لَدِا الد  وشدَادة ِعد ها 
زمدا نثبدت لده دندن آخدر زدُ حق ليده وزدُ  , ُد نن َمدت  رادة   زظَدر هدِا الد نن علد  الد نن كلده . هَدر زدُ كاَده

َياو ة زَدِا الد نن خاَميَدا   وهدو زُ هِا المجا  . ُوما ال يانات ال شُء  ب عيه . زاما ال يانات الو ن ة زل ست زُ
  . الزمان الَاملة الشاملة منَا   زَو هُ   زُ الرورة العل ا الرالَة  ل  نَاية األخ)رة الرورة

ِ دد  عل)َددا مدا لدد ي منَددا   ونلرددت مدن ُ رازَددا وللد  وانيَددت لَددا  َّل  , حرزددت َلددِ الد يانات وشددوهت ومزقددت و
زَدُ نسدخة سداِلة لدم َشدم  كد   َشدو ه و ِل)دت مدن ف)در ََر د  وَّلَرلا معه لشُء مدن ق دادة الَ داة . وحيد  لد

  ألم  مَ ود .   مطالب الَ اة الميج دة ُو ا   ألنَا  اءت زُ َل نر

زلد  ود ق وعد    مددرة    , ََل)دم وعد    مدن ناح دة  ب عددة الد نن وحق ليده . زامدا مدن ناح ددة واقدَ الَ داة زَدِا
معظدم الرقعدة المعمدورة زدُ األرب زدُ مد ي  لده , حادم علد  الد نن كلده زد انتزظَدر هدِا الد نن قدوة وحق لدة ونظدا

ِحفدا سدلم ا ِعد  ِحدف   لد  قلدب آسد ا ُوزر ق دة   حيد  دخد  ف ده ِالد عوة المجدردة خمسدة  كلدِ قرن من الزمان .  دم 
 ُن قضدت مندِ -الَركات الجَادية األول  . . وما نزا  يمي  ونفسه دون دولة واح ة   ِان ُضعاي من دخلوا زُ

وعلد   -البطد   الدِر ودنعوه ل " العالم ة والرل)ب ة العالم ة عل  الخَّلزة األخ)رة زُ َرك دا علد  ند ر الرَ)ون ة
ََطد م للَركدات اإلسدَّلم ة الناهضدة زدُ كد   ومدن الرفم من ك  ما نرو  له زُ ُنَاء األرب مدن حدر  وك)د   

  لرَ)ون ة العالم ة والرل)ب ة العالم ة عل  السواء .من ونَ ا آخر ن ول  من وَّلد اإلسَّل, عل  ُن ر  ُِطا  

ََق لدا لوعد      الدِر َّل  ُلده َدزا  لَدِا الد نن ُدوار زدُ َدار   البشدر ة نؤدنَدا   هداهرا ِدإكن   علد  الد نن ومدا
ِ     مَما ولغوا من اللوة   واليضل)  ل والَ)  َلف له  َود العب)  المَا

 
 
نَن آَ  َيا ا اُلِع ََ م م عن  َُنُّ َ م  َعَل  َعَجاَرة  َ نجع ا  لُّ َِا    َمن وا َه   َُد  وَن زعد10َُُلع م    َع د   دولعهع َوَ َجاهع معن وَن ِعاُ ع َوَرس  ُهع  َسدبع) ع  ( َ ؤ 

َ دم   عن َ م  َخ) دَر ُل م  َكلع ا  َ م  َوَُنف سع َوالع َلم دوَن   ُ ندي م   ِعَام  َ م  11ََع  َ دم  ك ن دوَب فعدر  َل َ م  َ ُندات   ( َيغ  ل  خع درعر  َو  د   دار   ََج  ََ َن  دا األ  ََ يع  َ دن ََ مع
ن   َن َ ) عَبة  زعُ َ ُناتع َع   ُع َِ  َوَمَسا ِ  ال َعظع م    َكلع   (12ال َفو 

  لَدا ِعد  ُن لدم نرعَدا  اخيدارهم ُاندت َلدِ اريدات حداززا للمدؤمن)ن المخدا ب)ن وَدا علد  حمد  األماندة اليدُ وللد 
ق ر   زُ  هَار دننده الدِر ُراده ل ظَدر   ونن هدم  َّل ُداة  ننفِون  . وكانت َطم)نا لللوبَم وهمال)َود والنراري 
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هددِه  مثد  ومطمئنددا لللددو  المدؤمن)ن الددوا ل)ن ووعدد  ربَدم   وسدديظ  َبعدث زددُ األ  ددا  اللادمدة حدداززا . ومدا َددزا 
  المشاعر حي  نيَلم وع    مرة ُخري زُ واقَ الَ اة . ِإكن   .

  ل اونوا ُنرار   وال عوة الجَاد الراِا ومااسبه و مراَه زُ ال ن ا وارخرة 14 - 10الخاميت ال رس

الَدر م ِالدِنن آمندوا . .  اللرآن هَّل  قرة العل) ة   وزُ موا َة وع    ِاليما)ن لَِا ال نن األخ)ر   نَيف وزُ
 لد  ندو, الد نن . . نَيدف وَدم  لد  ُربدا َجدارة زدُ  المدؤمن)ن مدن كدان نوا ده كلدِ الخطدا  ومدن يداَُ ِعد هم مدن

  ِا  والجَاد زُ سب)   ت اإليمان ال ن ا وارخرة . َجارة

جاهد ون زدُ سدب)     ورسدوله يا ُنَا الدِنن آمندوا هد  ُدلَدم علد  َجدارة َنجد ام مدن عدِا  ُلد م . َؤمندون ِدا ) َو
لَدم كندوبام و د خلَم  ندات َجدرر مدن ََيَدا األنَدار  يغفدر . ِداموالَم ُونفسدام . كلَدم خ)در لَدم  ن كنديم َعلمدون 

العظ م . ُوخري ََبونَاتنرر من   وزيا قر ب   وبشدر المدؤمن)ن(.  الفِو ومساُن  )بة زُ  نات ع ن   كلِ
.  

داخ)ر   ود غة وود غة لد يم َو ز)َدا اللرد   لد   هداهر اليعب)در ِمدا ز)َدا مدن زرد  ووود    واسديفَا, و دوا    َو
  هِا الَياي زُ الللو  ِا  وسائ  اليا )ر اليعب)ر ة .  قرار

هدو الدِر يسدالَم  -سدبَانه  - زدا  ِالند اء ِاسدم اإليمدانت يدا ُنَدا الدِنن آمندوا . . نل ده اَّلسديفَا, المدوحُ . نبد ُ
  عِا  ُل م و(. . من و شوقَم  ل  الجوا ت  ه  ُدلَم عل  َجارة َنج ام

نفردد    علدد  هددِه اليجددارة و وهنددا َنيَددُ هددِه اريددة   كا الددِر َّل يشددياق ألن ن لدده ومددن الجمليددان لليشددو م  َو
واألسماوت  َؤمنون ِدا  ورسدوله(. . وهدم مؤمندون  الللو  ِانيظار الجوا  المرموق .  م يجُء الجوا  وق  َرقبيه

جاهدد ون زدُ سد عند  ِدا  ورسدوله . زيشدرق قلددوبَم ب)    ِدداموالَم سددماو شدطر الجدوا  هددِا الميَلدم زد)َم ل  َو
و سداق  , اليَدرار وهو الموضوو الرئ سدُ الدِر َعالجده السدورة   يجدُء زدُ هدِا األسدلو    و ادرر هدِا . ُونفسام(.

وهددِا الينو دَ   وهدِه الموح ددات    , اليَددرار زدُ هدِا السد اق . زلدد  علدم   ُن الدنفي البشدر ة زددُ حا دة  لد  هدِا
مفر منه إلقامة هِا المنَج وحراسديه زدُ األرب . . .  دم يعلدب  َّل الِر لينَم وَِا اليَل   الشاق   الضرورر 

 دلَدم عل)َدا ِاليَسد)ن واليدز )نت  كلَدم خ)در لَدم  ن كنديم َعلمدون(. . زعلدم الَق لدة اليدُ علد  عدرب هدِه اليجدارة

ِعد  اإل مدا   اليفرد)  ألن مدن يعلدم  لد  كلدِ الخ)در األُ)د  . .  دم يفرد  هدِا الخ)در زدُ آيدة َال دة مسديللة   يلدود
وهِه وحد ها ََفدُ . زمدن كا الدِر يضدمن ُن  . .(كنوبام يشوق الللب  ل ه   و لره زُ الَي و مان لهت  يغفر لَم

ُو ن خر زُ سدب)لَا شد)ئا و ولَدن زضد    ل سدت لده حد ودت  و د خلَم  ? شُء يغفر له كنبه  م نيطلَ ِع ها  ل 
 ح اَده  نات ع ن(. . وننَا ألربا َجدارة ُن يجاهد  المدؤمن زدُاألنَار ومساُن  )بة زُ  ََيَا  نات َجرر من

زدُ نعد م مقد م . . وحلدا  المسداُن  م يعوب عنَا َلدِ الجندات وهدِه -حي  ح)ن يفل  هِه الَ اة كلَا  -اللر)رة 
  . .  كلِ الفِو العظ م(. .
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و اخدِ ارخدرة . زالدِر  الد ن ا ننيَدُ هندا حسدا  اليجدارة الراَِدة . وننده لدربا ضدخم هائد  ُن يعطدُ المدؤمن وكانمدا
نيجر زُ ُيا, قل)لدة معد ودة زدُ هدِه األرب    ِمن نيجر ِال رهم ف اسب عشرة يغبطه ك  من زُ السوق . زَ  

ِده خلدودا َّل يعلدم لده نَايدة  َّل مدا شداء     ومياعدا ف)در ملطدوو وَّل  ف اسدب ومياو مَ ود زُ هدِه الَ داة الد ن ا  
  ممنوو و

 
 

َري  َع  َوُ خ  رع َ  َن ُهع َوَزي َا َقرع َب َوَبش ع َر م ع ا َنر  ََ معنع)نَ  بُّوَن   (13) ال م ؤ 

ل)لدة العقبدة .  -رضدُ   عنده  - َمدت المبايعدة علد  هدِه الردفلة ود)ن رسدو    ص   ب وعبد   ودن رواحدة للد 
ن َعبد وه وَّل َشدركوا ِدده   بت  ُشديرط لربدُ ُ ] زلدا  قدا  لرسدو    ص   بت اشديرط لربدِ ولنفسدِ مدا شدئت  .

َمنعون منه ُنفسام ُوموالَم   . . قا تزما لنا  كا زعلندا كلدِ و قدا ت  الجندة  مما ش)ئا   ُوشيرط لنفسُ ُن َمنعونُ
  ربا الب َ وَّل نل)  وَّل نسيل)   ل ":قالوا  

ناسدب َرك)بَددا ن , زضد    عظد م . وهددو يعلدم مددن َلدِ النفددوس ُنَدا َيعلددم ِشدُء قر دب زددُ هدِه األرب ولَدن
 هَددار هددِا الدد نن زددُ األرب    مددن البشددرر المَدد ود . وهددو يسدديج)ب لَددا ز)بشددرها ِمددا قدد ره زددُ علمدده المانددون 

َل)م منَجه وو منيه عل  الَ اة زُ كلِ ُوخري ََبونَاتنرر من   وزديا قر دب . وبشدر المدؤمن)ن(. ):الج)  َو
.  

والدِر َّل ممسدِ لرحميده . زَدُ  ,   .   الدِر َّل َنفد  خزائنده َبلد  الردفلة كروة الدربا الدِر َّل يعط ده  َّل وهندا
وزوقَددا . . زددوق الب عدة الراَِددة والرددفلة الَاسددبة  . ارخدرة المغفدرة والجنددات والمسدداُن الط)بدة والنعدد م المقدد م زدُ

  الِر ن له   عل  هِه اليجارة  م نيلاعي عنَا ُو يَ)  ول زمن النرر والفيا اللر ب . .

اإليمدانُ للَدون  اليردور يعدن للدنفي خدا ر ُمدا, هدِا اليرف)دب واليَب)دب . .  ن المدؤمن الدِر ند ر  حق لدة اوهند
 دم ننظدر للَ داة ِغ)در  يمدان   زدُ حد ودها  ; وآمداده والَ داة ; و عد ش ِللبده زدُ هدِا اليردور ; و طلدَ علد  آزاقده

ََدا الَز لدة الزه)د ة . . هدِا الللدب َّل يط)دم ُن الوا  دة   وزدُ اهيماما الَاِطدة الضد لة الردغ)رة   وزدُ مسديو اََا
الوسد َ  الضدخم واحد ة ِغ)در كلدِ اإليمدان   وَّل نيدردد لَظدة واحد ة زدُ الجَداد ليَل)دم كلدِ اليردور لَظدة يعد ش

ولعلده َّل يطلدب علد   َداده  . . ُدِلِ الرف دَ زدُ عدالم الواقدَ   ل عد ش ف ده   ول)دري النداس مدن حولده يع شدون ف ده
ومدا يسدابه زدُ الللدب مدن رضد  واَر دام .  دم  نده َّل  . . الجَاد عن كاَه . زَو كاَه ُ ر . . هِا هِا ُ را خار ا

  يمان . وَّل يط)م ُن يلع  وَّل  َاد ليَل)م عالم يسدوده اإليمدان . زَدو مد زوو دزعدا وَّل يط)م ُن يع ش زُ عالم

  الجَاد . كائنا مر)ره ف ه ما ياون . .  ل 

حدب السدَّلمة قد  نَدب   ُون لدم ُن الدنفي َضدعف   ُون اَّلند زاو نَدب    ُون الجَد  ياد يع -سدبَانه  -   ولَن
  ويلِ المشاعر كلَا و لودها  ل  الرض  ِالواقَ الَاِ  . .
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والمدؤ رات كلددِ  ِالموح دات  ددم يجاهد  اللدرآن هددِه الدنفي كلدِ الجَدداد ; و عالجَدا كلددِ العدَّل    و َيدف لَددا ومدن
مجرد اإليمان   وَّل  ل  ن اء واح  ِاسدم هدِا اإليمدان   ل  زُ شي  المناسبات . وَّل يالَاالَياي الميَرر المينوو   

.  

  :  ن ا هو كا يخيم السورة ون اء   ن    يَم   اِعا   ن ا   ونفراء   ن ا   وموح ا زَِا

 و قدددا   لددد    ُنردددارر  ُنَدددا الدددِنن آمندددوا كوندددوا ُنردددار     كمدددا قدددا  ع سددد  ودددن مدددر م للَدددوار )نتمن يدددا
 ائفددة . زاندد نا الددِنن آمنددوا علدد  عدد وهم  وكفددرت الَوار ددونتنَن ُنرددار   . زممنددت  ائفددة مددن ونددُ  سددرائ) 

  زاوبَوا هاهر ن . .

و نلطعدون لليللدُ عنده .  , ِده ق) تاَّل نا عشدر الدِنن كدانوا نلدوكون  -عل ه السَّل,  -هم ََّلم)ِ المس ا  والَوار ون 
  ونشر َعال مه وحف  وواياه . وهم الِنن قاموا ِع  رزعه

 لد  الغايدة مدن  الملرودة هنا ََ ي  ل  َرو ر موقف َّل  ل  َفر)  قرة   زنس)ر نَن معَا زُ هَّللَا وارية
  سردها زُ هِا الموضَ من السورة .

مددن ماددان   . وهد  ُرزددَ   ل دده يدا ُنَددا الددِنن آمندوا كونددوا ُنرددار  (. . زدُ هددِا الموضددَ الَدر م الددِر نددرزعام)
مدا هدو ُُبدر مدن الجندة والنعد م . . كوندوا ُنردار  اليَر م ياون ف ه العب  نر)را للر  ول  ن هِه الرفة ََم  من

  من ُنرارر  ل    و قا  الَوار ونتنَن ُنرار:للَوار )ن      ُما قا  ع س  ون مر م

 
 
نَن َآَمن وا ك ونوا َُنَراَر ُهع َكمَ  َيا ا اُلِع ََ َ مَ  ا َقاَ  عع َس  او دن  َُنُّ َوارع ُّدونَ  َمدر  ََ دَوارع  ع)َن َمدن  َُنَردارعر  عَلد  ُهع َقداَ  ال  ََ دن   لعل   َ  َن

َرائع)َ  َوَكَفَرت وا ُ ائعَفةَ  َُنَرار  ُهع َزَمَمَنت ُ ائعَفَة م عن َونعُ  عس   َ َب م  َزَاو  و عهع نَن َآَمن وا َعَل  َع   َنا اُلِع   (14) اهعرع نَ هَ  َزَاُن  

الج ند  والد نن األخ)در . . زمدا ُ د ر  ِدالنبُ زانيد ووا لَدِا األمدر وندالوا هدِا اليَدر م . وع سد   داء ل)بشدر . .( 
ُمدا انيد   الَوار دون لومدر الموقدوت ل وهدِه هدُ اللمسدة الواضدَة زدُ  , َُباو مَم  ُن نني ووا لَِا األمر الد ائم

  هِا الس اق . زُ عرب هِا الَوار

  ُانت العاقبة و وماكا

  هاهر ن(. . زاوبَوا زممنت  ائفة من ونُ  سرائ)  وكفرت  ائفة   زان نا الِنن آمنوا عل  ع وهم)

او دد  السددَّل, هددم  عل دده هددِا الددن  يماددن ُن ننرددري  لدد  ُحدد  معن))نت مددا ُن الددِنن آمنددوا ورسددالة ع سدد  َو
  علد  ال)َدود الدِنن لدم نؤمندوا ِده  ُند هم َرازدات   وقد المس َ)ون   َّلقا من اسيلا, ومدن دخلدت زدُ عل) َده اَّلن
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هددم الددِنن ُوددروا علدد  اليوح)دد  زددُ و دده المددؤلَ)ن لع سدد   آمنددوا ُوددَّل كمددا حدد ث زددُ اليددار   . ونمددا ُن الددِنن
 انَرزدت عدن اليوح)د  . ومعند  ُنَدم ُودبَوا هداهر ن ُر ِالَجدة والبرهدان . ُو ُن اليدُ والمثلثد)ن وسدائر النَد 

زدُ األرب كمدا وقدَ زدُ  األخ)درة الِر هم عل ه هو الِر ُهَدره   وَدِا الد نن األخ)در ; و عد  لده الجولدة اليوح) 
  الس اق . هِا اليار   . وهِا المعن  األخ)ر هو األقر  واألر ا زُ

من)ن اسدينَاب همدة المددؤ  وهددُ المسديفادة مدن هددِه اإلشدارة ومدن هدِا الند اء هدُ العبدرة اليددُ ُشدرنا  ل)َدا   والعبدرة
والرسددالة اإللَ ددة . المخيددار ن لَددِه المَمددة  العل)دد ة ِالدد نن األخ)ددر   األمندداء علدد  مددنَج   زددُ األرب   ور ددة

ونردرة دننده  ُمددا قدا  ع سد  ودن مددر م للَدوار )نتمن ُنردارر  لدد    و    الَبدري . اسدينَاب همديَم لنرددرة
  ألنرار   المؤمن)ن . نَن ُنرار  (. . والنرر زُ النَاية:الَوار ون  قا 

نناسددبان  ددو السددورة   عددم الجولددة األخ)ددرة زددُ السددورة   واللمسددة األخ)ددرة زدُ السدد اق ; وهددُ كات لددون وكات  نَدا
نوو زُ المِاق . .   وس اقَا   مَ ما ز)َا من َج د زُ اللون َو
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 الجمعة سورة
 

َر بع  ي َسب عا   ع َما زعُ الُسَماَواتع َوَما زعُ األ  ِع   عُ َع مع   ال ل  ُّوسع  ال َملع ََ   (1ال َعزع زع ال 

  الجمعة سورة

  لسورة الجمعة َل يم

ولَدن مدن  اندب  , الردف هِه السورة ِع  سورة  الرف  الساِلة . وهُ َعالج الموضدوو الدِر عالجيده سدورة نزلت
  آخر   وباسلو  آخر   وبمؤ رات   ن ة .

  ُمانة العل) ة اإليمان ة ; لَم  سلمة زُ الم ننة ُنَا هُ المخيارة ُخ)راَعالج ُن َلر زُ ُخَّلد الجماعة الم  نَا

مندة كبدري َسديَم اَّلليفدات  -وهدم العدر   -زدُ األم)د)ن  األخ)در هِا زض  من   عل)َا ; ُون ِعثدة الرسدو  ُون
ليضُ كِلِ  ُونَا مووولة َنَم وَا المجموعة اليُ اسيجاوت للرسو    واحيملت األمانة ; ََال   والشار   َو

ميد  . ِعد ما علد  وندو  سدرائ)  عدن حمد   نَد  الزمدان ف)در ملطوعدة وَّل منبيدة   زلد  قد ر   ُن َنمدو هدِه البدِرة َو
ُالَمدار يَمد  ُسدفارا   وَّل وه فدة لده زدُ  اليدوراة  هدِه األماندة وانلطعدت ودليَم ِاماندة السدماء ; ُوودبَوا يَملدون 

   دراَُا   وَّل مشاركة له زُ ُمرها ل

زدُ الم نندة نومدِا  علد   مدنَم هُ الَق لة الرئ س ة اليُ َعالج السورة  قرارهدا زدُ قلدو  المسدلم)ن . مدن كدان َلِ
زددُ وددورة واقعددة . ومددن يدداَُ ِعدد هم ممددن  اإلسددَّلمُ و دده الخرددو    وهددم الددِنن ندداط   وَددم ََل)ددم المددنَج

  الممي ة عل  الزمان . السلسلة ُشارت  ل)َم السورة   وضميَم  ل 

عمل دة البنداء النفسدُ  ُ نداء الوقدت كاَده َعدالج السدورة ِعدم الَداَّلت الواقعدة زدُ َلدِ الجماعدة األولد  ; زدُ وزدُ
خلردَا مدن الجدواك  المعوقدة الَدر  والرغبدة العا لدة زدُ الدربا   ومورو دات  مدن العسد)رة الميطاولدة ال ق لدة . َو

شد)ر  لد  الملَ دة عدن األ ُوسدباِه الب)ئدة والعدري . وبخاودة حدب المدا  ماندة الَبدري   واَّلسديع اد النفسدُ لَدا . َو
 اليجار دة ح)ث كان رسو    ص   ب يخطبَم زُ المسج  للجمعة ح)ن حضرت قازلدة مدن قدوازلَم . حادث مع)ن

 -ُاندت اللازلدة ََداط ِده  الدِر زمدا  ن ُعلدن نبدا قد ومَا حيد  انفدم المسديمعون منردرز)ن  لد  اليجدارة واللَدو ;
ركددوا مددن ضددر  ِالدد زوي وحدد اء وو رددة ل -هل ددة علدد  عددادة الجا رسددو    ص   ب قائمددا . ف مددا عدد ا ا نددُ  َو

يسديمعون ل كمدا َدِكر الروايدات   اليدُ قد  َّل ََدون دق لدة مدن ح)دث  ِلدوا عشر مدن الراسدخ)ن زد)َم ُودو ِادر وعمدر
  . الَر م  ل)َا زُ اللرآنمن ح)ث وقوو هِه الَركة من ع د من الَاضر ن اقيض  الينب ه   اوية الع د   ولَنَا

 ل  مدا انيَدت  ل ده  انيَت حاد ة ََشف وِاََا عن م ي الجَ  الِر وِ  زُ َرب ة َلِ الجماعة األول  حي  وهُ
لَمنا الردبر علد  مشدلة ونداء  َار   ; وحي  وارت كلِ النموك  الفر   زُ َار   اإلسَّل, وزُ البشر ة  م عا . َو
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َدداو   ليَددو ن  النفددوس زددُ ُر  )دد  مددن األ  ددا   الجماعددة المسددلمة اليددُ َددنَم َِمدد  ُمانددة هددِه العل)دد ة   َو
  ُما حلليَا الجماعة األول  . الواقَ ََق لَا زُ عالم

َم  لد  َمنددُ المدوت للمبطلدد)ن مدن الفدر ل)ن وزدُ ردا علدد  دعدواهم ُنَددم  وكلددِ السدورة مباهلدة مددَ ال)َدود   ودد عَو
الرسدو  زدُ ف)درهم َّل ََدون ل كمدا كدانوا ند عون ل  ِعثدة  المخيدار   ُونُول اء   من دون الناس   ُونَم شعب  

علدب السدورة هِه مَ  ز, اللرآن ِانَم لن يلبلوا  المباهلة اليُ دعوا  ل)َا زنَلوا عنَا لشعورهم ودبطَّلن دعدواهم . َو

ندده مَّلقدد)َم مَمددا زددروا   ُونَددم علدد   لدد  عددالم الغ)ددب  ن مددردودو  هددِا ويلر ددر حق لددة المددوت الددِر يفددرون مندده   ُو
وحد هم    نمدا نلق ده اللدرآن و  عده يفعد  زعلده  ال)َدود والشدَادة زمنبدئَم ِمدا كدانوا يعملدون . . وهدو َلر در َّل يخد 

َّل ودد  ُن َسدديلر زددُ نفددوس حملددة ُمانددة   زددُ األرب   ل)نَضددوا  الَق لددة زددُ نفددوس المددؤمن)ن كددِلِ . زَددِه
  الطر م ل يعرزون  ويَال فَا وهم

الدِر َعالجدده    ِالجانددب جدداه السدورة   وهدو قر ددب مدن اَجدداه سدورة الردف قبلَددا   مدَ َم)دز كدد  منَمداهدو اَ هدِا
لدِ وباألسلو  الِر َاخِ الللدو  ِده   والظدَّل  اليدُ َلل)َدا هدِه زدُ اإلَجداه الواحد  العدا, . زلننظدر ك د  نينداو   َو

  األسلو  اللرآنُ هِا اَّلَجاه . .

  ود هللَسب ا ما زُ الو  1األو ت ال رس

  يسبا هلل ما زُ السماوات وما زُ األرب   الملِ الل وس العز ز الَا م(. .)

 
 
 
 

م   ه وَ  َع م  َني ل دو َعَلد)   َ دن  دوَّل  م ع ) عد)َن َرس  ر ََِعَث زعدُ األ  م ع َمدَة َونعن َكدان وا آَياَعدهع  اُلِع ا  َع يَداَ  َوال  َع دم  ال   َ م  َو  َعل عم  َع د   َلفعدُ معدن َو  دَزُ ع)  َقب 
  (2َضََّل   مُّبع)ن   

ِردفات كات عَّلقدة  -سدبَانه  - المطلدَ يلدرر حق لدة اليسدب ا المسديمرة مدن كد  مدا زدُ الو دود هلل ; و ردفه هدِا
َعلد م عدن ودَّلة الجمعدة   وعدن اليفدرس لدِكر   زدُ  وز)َدا لط فة ِموضوو السورة . السورة اليدُ اسدمَا  الجمعدة  

در  اللَددو واليجدارة يغداء مددا عند    وهددو خ)در مددن اللَدو ومددن اليجدارة . ومددن  دم َددِكرت الملِ(. . واو , وقيَدا   َو
ِكر الل وس(الدِر يملدِ الدِر و ينددزه  نيلد س ُد  شدُء ِمناسددبة اليجدارة اليدُ يسدارعون  ل)َدا اويغدداء الَسدب . َو

ه عددن ككددره . الددِر ننرددرزون  ل دد اللَددو و يو دده  ل دده ِاليلدد يي والينز دده كدد  مددا زددُ السددماوات واألرب   ِمناسددبة
دِكر العز ز(. . ِمناسدبة المباهلدة اليدُ ند ع  ال)َدود والمدوت الدِر َّل ود  ُن نَّلقدُ النداس  م عدا والر عدة   ل)َدا َو

دِكر  ل ده والَسدا  . و علمَدم  و دزك)َم الَاد م(. . ِمناسدبة اخي داره األم)د)ن ل)بعدث زد)َم رسدوَّل نيلدوا علد)َم آياَده)َو
  لط فة الم خ  واَّلَرا  .الَيا  والَامة . . وكلَا مناسبات 
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  مَمة الرسو  و ب عة رساليه ُو ره زُ ُميه 4 - 2الثانُت ال رس

  نب ُ زُ موضوو السورة الرئ سُت  م

ونن كدانوا مدن قبد   , والَامدة هو الِر ِعث زُ األم))ن رسدوَّل مدنَم نيلدو علد)َم آياَده و دزك)َم   و علمَدم الَيدا )
  الَا م(. . العز ز لَلوا وَم   وهولفُ ضَّل  مب)ن . وآخر ن منَم لما ن

ورور عدن النبدُ ص   ب ُنده  - زدُ األعدم األفلدب - ن العر  سموا األم))ن ألنَم كانوا َّل يلُرون وَّل يايبدون  ق) 
ُمدة ُم دة َّل نَسدب وَّل نَيدب   . . وق) ت نمدا سدمُ  نَن قا تالشَر هاِا وهاِا وهاِا ُوشار ِاواِعه وقا ت   نا

  وَّلدَه من األ,   ألن الَياِة  نما ََون ِاَّلسيفادة واليعلم . حا  ألنه نسب  ل من َّل يايب ُم ا 

ُر ُمم)دون . نسدبة  لد   العبر دة سموا كِلِ كما كان ال)َود يلولون عن ف)رهم من األممت نَم   دو  م  ِاللغدة وربما
 لد  المفدرد . . ُمدة . . ُم)دون .  والنسدبة زدُ العرب دة - ! وووفَم هم شعب   المخيار وف)رهم هم األمدم -األمم 

  موضوو السورة .  ل  وربما كان هِا ُقر  ِالنسبة

هز مدة   و عدزهم ِعد   ِعد  ُدان ال)َدود ننيظدرون مبعدث الرسدو  األخ)در مدنَم   فد جمعَم ِعد  زرقدة   و نردرهم وللد 
  النبُ األخ)ر . وِلِ ك  . وكانوا يسيفيَون وَِا عل  العر    ُر يطلبون الفيا

  ُن نَدود قد  زدرس  علدم حامة   اقيضدت ُن يادون هدِا النبدُ مدن العدر    مدن األم)د)ن ف)در ال)َدود ; زلد  َنول
ِافدت  -زدُ الملطدَ اليدالُ زدُ السدورة  سد جُء كمدا -عنررها من مؤهَّلت الق ادة الج ن ة الَاملة للبشدر ة  ُونَدا 

  ِع ما كان منَا زُ َار خَا الطو   لَرلا لَم  األمانة  َّل وضلت كما  اء زُ سورة الرف . ُونَا

زدُ هد  الب)دت هدو  ُ للَدا َلدِ الد عوة اليدُ -عل ده الردَّلة والسدَّل,  -هندا  دعدوة  ودراو م خل)د  الدرحمن  وكاندت
ربندا َلبد  مندا  ندِ ُندت السدم َ العلد م    . . ونسدماع)  ونسدماع)  عل ده السدَّل,ت ونك نرزدَ  ودراو م اللواعد  مدن الب)دت

ب عل)نا  نِ ُنت اليدوا  الدرح م . ربندا واِعدث كر ينا لم)ن لِ ومنربنا وا علنا مس  ُمة مسلمة لِ ُورنا مناسانا َو

  الَا م(. . العز ز رسوَّل منَم نيلو عل)َم آياَِ   و علمَم الَيا  والَامة و زك)َم .  نِ ُنت ز)َم

حيد  يجدُء موعد ها  , َضد َ َّل هندا  هدِه الد عوة مدن وراء الغ)دب   ومدن وراء اللدرون   مَفوهدة عند    ُاندت
نسد له   وحيد  َدؤدر دورهدا  المناسدب الملد ور زدُ علدم     وزدم حاميده ; وحيد  َيَلدم زدُ وقيَدا زدُ قد ر   َو

  يسيل , معه شُء   وَّل يسياخر عن موع ه المرسو, . َّل زُ الَون حسب الي و)ر اإللَُ الِر

َللدت د و)ره  -هددِه الدد عوة  َو الددِر َع)دد ه السددورة هندا ليددِكر َِاايددة ُلفدداق  وددراو م . .  رددَاون -وزددم قدد ر   َو
 دعداء آياَده و دزك)َم و علمَدم الَيدا  والَامدة(. . كمدا قدا   ودراو م ل حيد  ودفة   زدُ علد)َم  رسدوَّل مدنَم نيلدو

  الَا م(.هنات  وهو العز ز  وزضله  وراو مت   نِ ُنت العز ز الَا م(هُ كاََا اليُ َعلب عل  اليِك)ر ِمنة  
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حد)ن حملدت ودُ كانده  ُمدُ سئ  رسو    ص   ب عن نفسه زلا ت  دعوة ُوُ  وراو م . وبشري ع س  . وُرت وق 
  خر  منَا نور ُضاءت له قرور ِرري من ُرب الشا,   .

لفدُ  ونن كدانوا مدن قبد  والَامدة هو الِر ِعث زُ األم))ن رسوَّل منَم نيلو عل)َم آياَه و دزك)َم و علمَدم الَيدا )
  ضَّل  مب)ن(. .

ُهد  الَيدا  المبد)ن ; ول)رسد  زد)َم والمندة مدنَم   نَرفعدون ِاخي داره  رسدوَّل هداهرة زدُ اخي دار   لوم)د)ن لد جعلَم 
م))دزهم علد   ُمم)يَم منَم  ل  ملا, كر م ; و خر َم من ُم)يَم ُو من غ))ر مدا وَدم   َو ويَّلوة آيات   عل)َم   َو

  العالم)ن . .

للضددم)ر والشددعور    َطَ)ددر . . وننَددا ليزك ددة ونندده ليطَ)ددر كلددِ الددِر كددان ياخددِهم ِدده الرسددو  ص   بو ددزك)َم()
طَ)ددر طَ)ددر للَ داة الزو  ددة   َو طَ)در للعمدد  والسددلو    َو اَّل يماع ددة . َطَ)در ََرفددَ ِدده النفددوس مددن  للَ دداة َو

َ ا   ومدن األسدا )ر الغامضدة  لد  البا لدة  لد  اَّلعيلداد الرد اليردورات علائ  الشدر   لد  عل)د ة اليوح)د  ; ومدن
َرفدَ ال ل)ن الواضا .  والسدَت ِده مدن ر دي الفوضد  األخَّلق دة  لد  نظازدة الخلدم اإليمدانُ . ومدن دندي الربدا َو

الواقددَ . َزك ددة ََرفددَ  وح دداة  لدد   َددارة الَسددب الَددَّل  . .  نَددا َزك ددة شدداملة للفددرد والجماعددة ولَ دداة السددر رة
روراَه عن الَ ا الندور اليدُ نيرد  ز)َدا وربده   و يعامد  مدَ المدو  آزداق ة كلَا وعدن نفسده ونشداَه  لد ِاإلنسان َو

  كلِ المو العلور الَر م . حسا  األعل  ; و َسب زُ شعوره وعمله

ُهد  كيدا  . و علمَدم الَامدة) حلدائم األمدور    ز)د ركون  و علمَدم الَيدا  والَامدة(. . يعلمَدم الَيدا  ف ردبَون 
لَم ُرواحَم ووا  الَام وووا  العم و َسنون اليل نر      خ)ر كث)ر . وهو َو

الَبشدة حد)ن  لنجاشدُ ونن كانوا من قب  لفُ ضَّل  مب)ن(. . ضَّل  الجاهل ة اليُ ووفَا  عفر ون ُودُ  الدب)
مدن المسدلم)ن   و شدوها مدوقفَم  المَدا ر ن ِعثت قر ش  ل ه عمرو ودن العدا  وعبد   ودن ُودُ رب عدة ل ارهداه زدُ

  : عفر ف خر َم من ض ازيه و )َره . . زلا عن ه   

ُهد   اهل دة . نعبد  األودنا,   وناُد  الم)يدة   ونداَُ" ونلطدَ األرحدا,   ونسدُء  , الفدواحش ُنَدا الملدِ . كندا قومدا 
ِعددث    ل)نددا رسددوَّل منددا   نعددري نسددبه وودد قه  حيدد  الجددوار   و اُدد  اللددور منددا الضددع   . . زَنددا علدد  كلددِ

 ولنعبد ه ونخلدَ مدا كندا نعبد  نَدن وآِاؤندا مدن دونده مدن الَجدارة واألو دان ; لنوحد ه . ز عانا  ل   ُومانيه وعفازه 

ونَاندا عدن  . والد ماء ِرد ق الَد نث   ُوداء األماندة   وودلة الدرحم   وحسدن الجدوار   والَدف عدن المَدار, ُومرندا
ُن نعبدد    وَّل نشددر  ِدده شدد)ئا   ُومرنددا  ُومرنددا الفددواحش وقددو  الددزور   ُوُدد  مددا  ال)يدد م   وقددِي المَرددنات .

  ِالرَّلة والزكاة والر ا,  . .
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د م    َوآَخرع نَ  َع ََ دم  َوه دَو ال َعزع دز  ال  َع ل دوا وع ََ م  َلُمدا َنل   َ دن  َِ  (3مع د مع  َكلعد د ع ال َعظع َع دهع َمدن َيَشداء  َوُه  ك و ال َفض  د   ُهع ن ؤ   (4) َزض 

ل دو  م ع نَن ح  ِع ل وَهدا َكَمَثد ع َمَثد   اُلد مع  َ َراَة   دُم َلدم  َي َمدارع  ا اليُدو  َع ُِو وا ال  نَن َكد ِع ,ع اُلد دَفارا  وعدئ َي َمَثد   ال َلدو  د   َُس  مع  َ ُهع َوُه  ََّل  ِعمَيداتع  َي
َ, الُظالعمع)َن   َ  عر ال َلو    (5َن

األمنداء عل)َدا   ِمدا علدم زدُ  العل) ة ة هِهُ  ما كانوا عل ه زُ الجاهل ة من ضَّل  زل  علم   ُنَم هم حمل ومَ
للد عوة الج ند ة ; وقد  زرفدت منده نفدوس ال)َدود اليدُ  مدِخور نفوسدَم مدن اسديع اد للخ)در والردَّلم ; ومدن رود) 

ِالعلد  واَّلليدواءات واَّلنَرازدات   ومدن  دم لدم َسديق م ُود ا ِعد  كلدِ   َّل  زداميوت ُزس ها الدِ  الطو د  زدُ مردر  
ُماندة الق دا,  ُند نَم  ه السَّل,   وَّل مدن ِعد ه . حيد  كيدب   علد)َم لعنيده وفضدبه   وانيدزو مدنموس  عل ح اة زُ

  عل  دننه زُ األرب  ل  نو, الق امة .

مدن ضدَّل  الجاهل دة    ُلده   ُن الجز درة زدُ كلدِ األوان هدُ خ)در مَد  للد عوة اليدُ  داءت ليَر در العدالم وعلدم
اَّلنَددَّل  قدد  نخددر ز)َددا حيدد  اللبددا  ل هددِه  سددوس ور ددات الَب)ددرة   اليددُ كددانومدن انَددَّل  الَضددارة زددُ اَّلمبرا 

  :ف لو  الَالة اليُ يرفَا كاَب ُوربُ ح نث

العلائد  اليدُ كاندت  ألن زفُ اللرن)ن الخامي والسدادس كدان العدالم الميمد نن علد  شدفا  دري هدار مدن الفوضد  ."
ممددا يلددو, ملامَددا . وكددان نبدد و  ك كا  ُن  ِدده مددا يعيد  َعد)ن علدد   قامددة الَضددارة كانددت قد  انَددارت   ولددم يددِ  ددم

سدنة   مشدرزة علد  اليفَدِ واَّلنَدَّل  ; ُون البشدر ة َوشدِ ُن َر دَ  آَّلي الم ن ة الَبري اليُ ََلف وناؤها ُربعة
ينداحر   َّل قدانون وَّل نظدا, . ُمدا الدنظم ُاندت  ان دة  لد  مدا َدا خللي اليدُ عل ده مدن الَمج دة    ك القبائد  َيَدار  َو

الم ن دة   كشدجرة ضدخمة ميفرعدة  وكاندت المس َ ة زَاندت َعمد  علد  الفرقدة واَّلنَ دار ود َّل مدن اَّلََداد والنظدا, .
 ل)َددا العطددب حيدد  اللبددا  . . . وبدد)ن مظدداهر هددِا الفسدداد  َسددر  اميدد  هلَددا  لدد  العددالم كلدده   واقفددة َيددرنا وقدد 

  العالم  م عه   . . وح  الشام  ول  الر   الِر

ِاو ة النظر اإلسَّلم ةال وهِه ِاو ة النظر لَاَب ُوربُ . وهُ من    عياما وهَّلما ل ُش  رورة ماخوكة من 

الد نن   ِمدا علدم زدُ نفوسدَا  هدِا َلِ األمة الب و ة زُ شبه الجز رة الردَراو ة ليَمد  -سبَانه  -اخيار    وق 
زارسد  زد)َم الرسدو  نيلدو علد)َم آيدات    . والعطداء وزدُ هروزَدا مدن قاول دة لَّلسيردَّلم وكخ)درة مرودودة للبدِ 

  ونن كانوا من قب  لفُ ضَّل  مب)ن . . و زك)َم و علمَم الَيا  والَامة

  وآخر ن منَم لما نلَلوا وَم   وهو العز ز الَا م(. .)

  ارخرون وردت ز)َم روايات ميع دة . . وهؤَّلء

ودن ودَّل    عدن  دور   عدن  سدل مان ز ودن عبد     حد  ناتحد  نا عبد العز -رحمده   َعدال   -اإلمدا, البخدارر  قا 
عند  النبدُ ص   ب زانزلدت عل ده سدورة الجمعدة   لوسدا قا ت ُندا -رضدُ   عنده  -ُودُ الغ)دث   عدن ُودُ هر درة 

رسو    و زلم ندرا عَم حيد  سدئ   َّل دا   وز)ندا سدلمان الفارسدُ   زوضدَ  يا  وآخر ن لما نلَلوا وَم(قالواتمن هم
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هدؤَّلء   .  مدن   ب ن ه عل  سلمان الفارسُ  م قا ت  لو كان اإليمدان عند  الثر دا لنالده ر دا  ُو ر د  ]   رسو 
ُهد  زدارس . ولَدِا قدا  مجاهد  زددُ هدِه هدم األعدا م وكد  مدن ودد ق :اريددة زَدِا يشد)ر  لد  ُن هدِا الدن  يشددم  

  النبُ ص   ب من ف)ر العر  .

مسدلم   حد  نا ُودو مَمد  ع سد   ون  وراو م ون العَّلء الزب) ر   ح  نا الول)  اون ُوُ حاَمتح  نا ُوُ   ح  نا وقا 
ِ,   عدن سدَ  ودن سدع  السداع ر . قدا  رسدو    ص   بت   ن زدُ ُودَّل  ُودَّل  :قدا  ون موس  عن ُودُ حدا

ِق دة  وآخدر ن مدنَم لمدا نلَلدوا وَدم(. . يعندُ) ِغ)ر حسدا     دم قدُرت الجنة ُوَّل  ر ا  ونساء من ُميُ ن خلون 
  من ُمة مَم  ص   ب . ِلُ من

الج)د  الدِر ندز  ف ده  ف)در اللول)ن ن خ  زُ م لو  ارية . زَُ َ   عل  آخر ن ف)ر العر  . وعل  آخدر ن وكَّل
شد)ر  لد  ُن هدِه األمدة موودولة الَللدات مميد ة زدُ األرب وزدُ شدعا  الزمدان   ََمد  هدِه  شدعا  اللدرآن . َو

لو, عل  دن   . ن   األخ)راألمانة الَبري   َو

  . . اَّلخي ار وهو العز ز الَا م(. . اللور اللادر عل  اَّلخي ار . الَا م العل م ِمواضَ)

َر مت واخي اره   للميل م)ن والمياخر ن زض  َو

  كلِ زض    نَؤ ه من يشاء   و  كو الفض  العظ م(. .)

  وموضدَ َللدُ ف ضده  ندور ة الَبدري   ول ادون مسديودواخي ار   ألمة ُو  ماعة ُو زرد ل َم  هِه األمان ونن
هددِا لفضد  َّل يع لدده زضدد  . زضد  عظدد م نربدد       والمركدز الددِر َيرد  ف دده السددماء ِداألرب . .  ن اخي ددار

  و رب  عل  مياعب الطر م وآَّل, الَفام وش ائ  الجَاد . ; وح اَه عل  ك  ما نبِله المؤمن من نفسه وماله

لدم نلَلدوا وَدا . ندِكرهم هدِا  والدِنن لجماعة المسلمة زدُ الم نندة   والدِنن يداَون ِعد ها الموودول)ن وَدانِكر ا و 
نيلدو علد)َم الَيدا  و دزك)َم و علمَدم الَيدا  والَامدة .  زد)َم الفضد  زدُ اخي دارهم لَدِه األماندة   ولبعدث الرسدو 

 َدُ   ومدن األمثلدة الواقع دة زدُ ح داة الجماعدةكلدِ الرود)  الضدخم مدن الدزاد اإلل الزمدان و يدر  لآلَد)ن زدُ ُ دواء

َردغر  لد   انبده  ُمدا ندِكرهم هدِا الفضد  العظد م الدِر َردغر  لد   انبده  م دَ القد م   و م دَ الدنعم ; . األولد 
   م َ اليضَ ات وارَّل, . .

  ال)َود مَ اليوراة كالَمار يَم  األسفار 5الثالثت ال رس

ََمد  هدِه األماندة اليدُ  قلدو  انيَد  دورهدم زدُ حمد  ُماندة   ; زلدم َعد  لَدم كلِ نِكر ما يف)  ُن ال)َدود قد  ِع 
  العاملة ِما ََم ت الميجردة َّل ََملَا  َّل الللو  الَ ة الفاقَة الم ركة الواع ة
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  الدِنن كدِووا ِميدات   ل و اللدو, مث  الِنن حملوا اليوراة  م لم يَملوها كمث  الَمدار يَمد  ُسدفارا . ودئي مثد )
  َّل نَ ر اللو, الظالم)ن(. .

زَملَا نب ُ ِاإلدرا  والفَدم والفلده  . .(يَملوها  سرائ)  حملوا اليوراة   وكلفوا ُمانة العل) ة والشر عة . .   م لم زبنوا
الضدم)ر وعدالم الواقددَ . ولَدن سدد)رة وندُ  سدرائ)  كمددا عرضدَا اللددرآن  عدالم   و نيَدُ ِالعمد  ليَل)ددم مد لولَا زدُ

عملدوا  ُنَدم َّل َد   علد  ُنَدم قد روا هدِه األماندة   وَّل ُنَدم زلَدوا حق ليَدا   وَّل -زدُ حق ليَدا  هدُ وكمدا -م الَدر 
زَدو لد ي وداحبَا . ولد ي شدر اا  . وَا . ومن  م كانوا كالَمدار يَمد  الَيدب الضدخا,   ولد ي لده منَدا  َّل  للَدا

  زُ الغاية منَا ل

ِر ة ِائسة   ومث  س)  شدائن   وهُ اللدو, الدِنن كدِووا  مثد  ولَنَدا ودورة معبدرة عدن حق لدة ودادقة  ودئي وورة 
  ِميات   و  َّل نَ ر اللو, الظالم)ن(. .

والمسدلمون الدِنن فبدرت  . يَملوهدا الِنن حملوا اليوراة  م لم يَملوها . . ك  الِنن حملوا ُمانة العل)د ة  دم لدم ومث 
يَملدون ُسدماء المسدلم)ن وَّل يعملدون عمد  المسدلم)ن .  وهدم زمدان  وَدم ُ  دا  كث)درة   والدِنن يع شدون زدُ هدِا ال

 والَيب   وهم َّل ننَضون ِما ز)َا . . ُولئدِ كلَدم   كالَمدار يَمد  ُسدفارا . اللرآن وبخاوة ُولئِ الِنن يلُرون 

  .زُ الَيب  ِما ُث)رون كث)رون ل زل ست المسالة مسالة كيب ََم  َو رس .  نما هُ مسالة زله وعم  وهم

 
 

ع  ق     لعَ اء  عُ َ م  َُو  ي م  َُُن وا  عن ََِعم  نَن َهاد  ا اُلِع ََ قع)َن   معن َيا َُنُّ ني م  َوادع َت  عن ك  َنده   ( َوََّل 6د ونع الُناسع َزَيَمُنو ا ال َمو  ََُود ا   َنَيَمُنو 
م  َوُه  َعلع مَ  َع ن ن ده  َزإعُنده  ق     ع  (7) ِعالُظالعمع)نَ  ِعَما َقُ َمت  َُن  ع وَن مع ر ََفعرُّ َت اُلِع م   ُن ال َمو  وَن  عَلد  َعدالعمع ال َغ) دبع  م ََّلقعد ا    دُم َ دَردُّ

اَدةع  ََ َ م َوالُش َمل وَن   َز) َنب عئ  ني م  ََع    (8ِعَما ك 

عب   ُنَدم شدد -نزعمدون حيد  ال)دو,  ُمدا -ال)َدود نزعمدون  وكدان مباهلدة اللدرآن لل)َددود 8 - 6الراِدَت الد رس
هدم  الجدو  م  ُو األمم)دون ُو األم)دون . ُونَدم مدن  دم ف)در  ف)درهم المخيار   ُونَم هدم ُول داؤه مدن دون النداس ُون

 هدِه دندنَم مدَ ف)ددرهم مدن األم)د)نت  قدالوا لد ي عل)ندا زددُ األم)د)ن سدب) (. .  لد  آخدر ُحاددا, مطدالب)ن ِمراعداة

معَدم ومدَ النرداري ومدَ  ََدررت َنا دعوة لَم  ل  المباهلة اليُال عاوي اليُ َفيرر الَِ  عل    وَّل دل)  ل ز
  المشرك)نت

ِعميم ُنَم ُول اء هلل من دون النداس زيمندوا المدوت  ن) ودادق)ن . وَّل نيمنونده ُود ا  ُنديم ق تيا ُنَا الِنن هادوا  ن 
   دم َدردون  لد  عدالم الغ)دب  الدِر َفدرون منده زإنده مَّلقد ام الموت ِما ق مت ُن نَم و  عل م ِالظالم)ن . ق ت ن

  ُنيم َعملون(. . ِما والشَادة   ز)نبئَم
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ِع)ن و َدا لو ده   ودعاؤهمدا معدا  لد    والمباهلة ننَد  ِالمبطد  منَمدا . . وقد   ُن معناهدا وقدوي الفدر ل)ن الميندا
َدا . ممدا ند   علد  عنَدا   ولدم يلبلدوا اليَد ر ز) ونَلدوا خداي كد  مدن دعداهم رسدو    ص   ب  لد  هدِه المباهلدة

  و ق رسو    ص   ب وحق ة هِا ال نن . يعرزون  ُنَم زُ قرارة نفوسَم كانوا

عدن عبد الَر م اودن مالدِ  , زدرات قدا  اإلمدا, ُحم تحد  نا  سدماع)  ودن نز د  الزرقدُ   حد  نا ُودو نز د    حد  نا وقد 
 ن ُرندت مَمدد ا عندد  الَعبددة رَ)ندده  -   لعندده -الجدزرر   عددن عارمددة   عددن اودن عبدداس   قا تقددا  ُوددو  َد  

  بت  لدو زعد  ألخَِده المَّلئَدة ع اندا . ولدو ُن ال)َدود َمندوا المدوت  ]   حي  ُ ا عل  عنله . قا تزلا  رسو 
  وَّل ماَّل   . ُهَّل ملاع هم من النار . ولو خر  الِنن نباهلون رسو    ص   ب لر عوا َّل يج ون  وُرو لماَوا

النداس . زمدا يخد فَم  كن  دون  مباهلة ولَن مجرد ََ  لَم   ِما ُنَم نزعمون ُنَدم ُول داء هلل مدنَّل ََون هِه  وق 
ون    ما عن    مما نللاه األول اء والملربون ول ننالون  من الموت   و جعلَم ُ بن خلم   و وهم ح)ن يمَو

يلد موا ود)ن ُند نَم مدا  لدم يعرزدون ُنَدم علب عل  هدِا اليَد ر ِمدا يف)د  ُنَدم ف)در ودادق)ن ف مدا ند عون   ُونَدم  م
المعرد ة اليدُ َخد فَم مدن المدوت ومدا وراءه . والدِر  قد موا يطمئنون  ل ه   وما نر ون الثوا  واللرب  عل ه    نما

  الطر مت اَر اد لم يل , الزاد يجف  من

  وَّل نيمنونه ُو ا ِما ق مت ُن نَم و  عل م ِالظالم)ن(. .)

مدن المدوت   زَدو حديم َّل  زرارهم يلرر حق لة الموت وما ِع ه   و اشف لَم عن قلة الج وي زُ نَاية الجولة وزُ
  حيم كِلِ َّل ر ب ف هت العم  مَر  منه   وما ِع ه من ر عة  ل      وحسا  عل 

  َعملون(. . ِما كنيم ز)نبئَم ق ت ن الموت الِر َفرون منه زإنه مَّلق ام .  م َردون  ل  عالم الغ)ب والشَادة  )

حق لدة ننسداها النداس    األخدَّلد لفية مدن اللفيدات اللرآن دة الموح دة للمخدا ب)ن وَدا وف)در المخدا ب)ن . َلدر زدُ وهُ
والبعد  عدن   ز)َدا ننيَدُ للر عدة  ل ده   زدَّل ملجدا منده  َّل  . وهدُ ََّلحلَدم ُننمدا كدانوا . . زَدِه الَ داة  لد  انيَداء

  ر عة كائنان َّل مَالة . زَّل مَر  وَّل زَا  .ِع  ال والجزاء  ل ه . والَسا 

مثد  الدِر  ":مرزوعدا الطبرر زُ معجمه من ح نث معاك ون مَم  الَدِلُ عدن ندوني عدن الَسدن عدن سدمرة روي 
  ُع ا ُونَر دخ   َره    كا يفر من الموت كمث  الثعلب   َطلبه األرب و نن   زجاء يسع    حي 

 
 
نَن آَمن دوا َيدا ِع دا اُلد ََ م َعدةع  َُنُّ ,ع ال ج  دن َندو  ا  عَكا ن دودعر لعلُردََّلةع مع دَعو  َ دم   عن َزاس  َ دم  َخ) دَر ُل ََ َكلع وا ال َب  د درع ُهع َوَكر  ك   ُ ندي م    عَلد  كع

َلم وَن     (9ََع 
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  زمات   . . عنله له األربتيا  علب ل دننُ . زخر  له حرا  . زلم نز  كِلِ حي  َلطعت زلالت

  موح ة عم لة اإليَاء . .وورة ميَركة  وهُ

  َو  ه  ل  زضائ  ُوحاا, وَّلة الجمعة 11 - 9الخاميت ال رس

الدِر وقدَ ربمدا ُُثدر  الَدادث يجُء الملطَ األخ)ر زدُ السدورة خاودا ويعلد م نيعلدم ِالجمعدة   ِمناسدبة كلدِ وارن
  من مرة   ألن الر غة َف)  اليَرارت

كلَدم خ)در لَدم  ن كنديم  . الب دَ ندو, الجمعدة زاسدعوا  لد  ككدر   وكرواُنَدا الدِنن آمندوا  كا ندودر للردَّلة مدن  يدا
  من زض    واككروا   كث)را لعلَم َفلَون . واويغوا َعلمون . زإكا قض)ت الرَّلة زاننيشروا زُ األرب

ركددو  قائمددا . ق تمددا عندد    خ)ددر مددن) رة . و  خ)ددر ومددن اليجددا اللَددو ونكا ُروا َجددارة ُو لَددوا انفضددوا  ل)َددا َو
ِق)ن(. .   الرا

ُن نيجمدَ ز)َدا  نيَديم الجمعدة هدُ الردَّلة الجامعدة   اليدُ َّل َردا  َّل  ماعدة . . وهدُ ودَّلة ُسدبوع ة وودَّلة
علد   ر لدة اإلسدَّل, زدُ اإلعد اد للد ن ا  َنظ م دة المسلمون و ليلدوا و سديمعوا  لد  خطبدة َدِكرهم ِدا  . وهدُ عبدادة

الواحد ة ; وكَّلهمدا عبدادة . وهدُ كات دَّللدة خاودة علد   ب عدة العل)دد ة  العبدادة زدُوارخدرة زدُ الينظد م الواحد  و 
 هدِه اليدُ ََد  نا عنَددا زدُ هدَّل  سددورة الردف . وقد  وردت األحادنددث الَث)درة زدُ زضدد  الجماع دة اإلسدَّلم ة

  الرَّلة والَث عل)َا واَّلسيع اد لَا ِالغس  والث ا  والط)ب .

ُحدد كم  لدد    دداء قا تقددا  رسددو    ص   بت   كا -ضددُ   عنَمددا ر  -زددُ الرددَ َ)ن عددن اوددن عمددر   دداء
  الجمعة زل غيس    .

مدن فسد   ":يلدو  ُودَا  السدنة األربعدة مدن حد نث ُوس ودن ُوس الثلفدُ قا تسدمعت رسدو    ص   ب وروي 
لده ِاد  خطدوة ولدم نلد    كدان  واسديمَ وافيسد  ندو, الجمعدة   وبادر واويَدر   ومشد  ولدم نركدب   ودندا مدن اإلمدا,

  ُ ر سنة و امَا وق امَا   . .

  ب يلدو ت  مدن  ] اإلما, ُحم  من ح نث كعب ون مالِ عدن ُودُ ُندو  األنردارر قا تسدمعت رسدو    وروي 
ُهلده  ن كدان عند ه   ولدبي مدن ُحسدن  دم خدر  يداَُ المسدج    ز)ركدَ  ,   اِده افيس  نو, الجمعدة ومدي مدن  )دب 

حي  يردلُ   كاندت كفدارة لمدا و)نَمدا وبد)ن الجمعدة األخدري     مامه  م ُنرت  كا خر   ن و ا له   ولم نؤك ُح ا  
. .  

  ِمجرد سماعَم لوكانت - وسائر نشاط المعاش -األول  زُ هِا الملطَ َامر المسلم)ن ُن نيركوا الب َ  وارية
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  . .(الب َ كروايا ُنَا الِنن آمنوا  كا نودر للرَّلة من نو, الجمعة زاسعوا  ل  ككر   و )

رفبَم   زُ هِا اَّلنخَّلو من شؤون المعاش وال خو  زُ الِكر زُ هِا الوقتت َو

  كلَم خ)ر لَم  ن كنيم َعلمون(. .)

وهدو زدُ الوقدت كاَده  . ندوحُ ِدان اَّلنخدَّلو مدن شدؤون اليجدارة والمعداش كدان يليضدُ هدِا اليرف)دب واليَب)دب ممدا
المعداش و دواك  األرب   ل خلدو  لد  ربده    شدواف  خلدَ ز)َدا الللدب مدنَعلد م دائدم للنفدوس ; زدَّل ود  مدن زيدرات نن

 لليجرد واَّلَرا  ِالمو األعل    و مو قلبه وو ره الخا  و يجرد لِكره   و يِوق هِا الطعم

 
 

َر بع َواو َيغ وا معن َزض  ع  َزإعَكا وا زعُ األ  ر  َ)تع الُرََّلة  َزانَيشع وا هَُ  ُهع  ق ضع ُ ر  دوَن   َواك   َ لع َ دم  َ ف  ا ( َونعَكا10َكثع)را  ُلَعُل َعَجداَرة   َرَُو 
ا َوَََرُ وَ  َقائعما  ق    َما ََ وا  عَل)  وا  انَفضُّ  َ ن َ  َُو  َل َن الي عَجاَرةع َوُه  َخ) ر   عع وع َومع  َ َن الُل قع)نَ  ُهع َخ) َر م ع   (11) الُراِع

  و سيروم شِاه لكلِ الَواء النلُ الخال  العطر  من

  يعود  ل  مشاف  الع ش مَ ككر  ت  م

َفلَدون . . وهدِا هدو  لعلَدم قضد)ت الردَّلة زانيشدروا زدُ اإلرب   واويغدوا مدن زضد      واككدروا   كث)درا زدإكا
ِن و)ن ِن الِر نيسم ِه المنَج اإلسَّلمُ . اليوا الَ اة زُ األرب   من عم  وكد  ونشداط وكسدب  مليض ات اليوا

جدرده للدِكر . وهدُ ضدرورة لَ داة الللدب َّليردلا ود ونَا  الجدو . وبد)ن عزلدة الدروم زيدرة عدن هدِا وانلطداو الللدب َو
والشدعور ِدا   , المعداش والنَوب ويَال   األمانة الَبدري . وككدر   َّل ود  منده زدُ ُ نداء اويغداء واليللُ لَّلَرا 

مددن زيدرة للددِكر الخددال    واَّلنلطدداو  َّلود  -مدَ هددِا  -ف ده هددو الددِر يَدو  نشدداط المعدداش  لد  عبددادة . ولَندده 
  . ارنيان الَام    واليجرد الممَم . كما َوحُ هاَان

اللَدم  ندُ ":زلدا   كا ودل  الجمعدة انردري زوقدف علد  ِدا  المسدج  -رضدُ   عنده  -عدرا  ودن مالدِ  وكدان
ِقنُ مدن زضدلِ دِ   وودل)ت زر ضديِ   وانيشدرت كمدا ُمَرندُ . زدار ِق)ن  . . ص رواه  ُوندت ُ بدت دعَو خ)در الددرا

األمدر  د ا   زدُ ِسدا ة َامدة   زَدو ُمدر للينف)دِ زدور  ياخدِ اودن ُودُ حداَم ب . . وهدِه الردورة َمثد  لندا ك د  كدان
  ! سماعه َِرز)يه وبَق ليه كِلِ

مدَ كد  مدا  ولغدت  ل ده   الِر هِا اإلدرا  الجاد الرر ا البس   هو الِر اَرل  ويلِ المجموعة  ل  مسيواها ولع 
  السورةت زُ ُان ز)َا من  واك  الجاهل ة . مما َروره ارية األخ)رة
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ركددو  قائمددا . ق تمددا عندد    خ)ددر مددن) ومددن اليجددارة . و  خ)ددر  اللَددو ونكا ُروا َجددارة ُو لَددوا انفضددوا  ل)َددا َو
ِق)ن(. .   الرا

زداليفيوا  ل)َدا  ,  عامدا ُقبلت ع)ر ََمد  قا ت  و)نا نَن نرلُ مَ النبُ ص   ب  ك -رضُ   عنه  - اور  عن
وعمدر رضدُ   عنَمدا . زنزلدتت  ونكا ُروا  ِادر حيد  مدا ِلدُ مدَ النبدُ ص   ب  َّل ا ندا عشدر ر دَّل   مدنَم ُودو

ركو    " . . (قائما َجارة ُو لَوا انفضوا  ل)َا َو

ِك) وزُ ِق مدن عند     و  خ)در  ِدان ر لَمارية َلو ا لَم ِما عن    ُونه خ)ر من اللَو ومن اليجارة . َو الدر
ِق)ن(. .   الرا

 لد   نشداء َلدِ  انيَدت الَدادث كمدا ُسدلفنا ياشدف عدن مد ي الجَد  الدِر ودِ  زدُ اليرب دة وبنداء النفدوس حيد  وهِا
ِمدان رود) ا مدن الردبر علد  مدا يج ونده مدن  ُد  الجماعة الفر  ة زُ اليار   . و منا اللائم)ن عل  دعوة   زُ

عثر زُ الطر م . زَدِه هدُضعف  خلف َو البشدر ة ِخ)رهدا وشدرها . وهدُ قاولدة ُن َردع  مراقدُ  الدنفي ونل  َو
مدَ الردبر والفَدم واإلدرا  والثبدات والمثداورة   وعد , النَدو  مدن منيردف  , حد ود العل)د ة واليطَدر واليزكدُ ودَّل

  و  المسيعان . الطر م

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 المنازلون  سورة
 
 

َند  عَكا دو   ُهع َ اءَ  ال م  َِ َلَرس  ََ    عُند د ََ    عُن ال م َندازعلع)نَ  َوُه   ازعل وَن َقدال وا َنش  د دول ه  َوُه  َيش  َِ َلَرس  َلدم   عُند و ونَ  َيع  داكع ََ ِ وا  (1) َل اََُخد
وا َعن َسبع) ع ُهع  ُنة  َزَر ُّ م      َ م   َُي َماَن  َ َمل وَن    عُن م  آَمن دوا   دمُ ( كَ 2َساء َما َكان وا َيع   َ َِ ِعدَاُن وا لع َفدر  دم   َُ  َ م  َز َع ََ َعَلد  ق ل دوبع َزط بعد

َ وَن   َل   (3ََّل َيف 

  المنازلون  سورة

  لسورة المنازلون  َل يم

السدورة الوح)د ة اليدُ  هدُ السدورة اليدُ ََمد  هدِا اَّلسدم الخدا   المندازلون  الد ا  علد  موضدوعَا . . ل سدت هدِه
َخلدو سدورة م ن دة مدن ككدر المندازل)ن َلم َدا ُو  ََداد زل)ن   وووف ُحوالَم وماائ هم . زَّلز)َا ككر النفاق والمنا

ملرددورة علدد  الَدد نث عددن المنددازل)ن   واإلشددارة  لدد  ِعددم الَددوادث  ََددون  َرددر َا . ولَددن هددِه السددورة ََدداد
  منَم ورو ت عنَم . وقعت واألقوا  اليُ

نفوسدَم مدن الدبغم  زدُ ُُداكنبَم ودسائسدَم ومنداوراََم   ومداَيضدمن حملدة عن فدة علد  ُخدَّلق المندازل)ن و  وهدُ
  والَ)  للمسلم)ن   ومن اللؤ, والجبن وانطماس البرائر والللو  .

وَدم ودفة مدن ودفات  نلردم زُ السورة عد ا هدِا  َّل لفيدة زدُ نَانيَدا  لد  الدِنن آمندوا ليَدِنرهم مدن كد  مدا ول ي
دندد  در ددات النفدد والغفلددة عددن ككددره اشدديغاَّل ِدداألموا  واألوَّلد    , اق عدد , اليجدرد هللالمندازل)ن   ولددو مددن ِع)دد  . ُو

  ال)و, الِر َّل ننفَ ف ه البِ  والر قات . ياَُ واليلاعي عن البِ  زُ سب)    حي 

  ب ولدم َنلطدَ زدُ ُر  ] النفداق اليدُ ود ُت ود خو  اإلسدَّل, الم نندة   واسديمرت  لد  قدر  وزداة رسدو    وحركة
هددِه الَركددة كات ُ ددر واضددا زددُ سدد)رة هددِه  .   ونن َغ)ددرت مظاهرهددا ووسددائلَا ودد)ن الَدد)ن والَدد)ن .وقدت َلر بددا 

المسدلم)ن ووقديَم و داقيَم قد را كب)درا ; وورد ككرهدا زدُ اللدرآن   َد  الفيدرة اليار خ دة وزدُ ُحد ا َا ; وقد  شدغلت مدن
  رهدا البدال  زدُ ح داة الد عوة زدُ كلدِمدرات كث)درة َد   علد  ضدخامة هدِه الَركدة   ُو الشدر   الَر م وزُ الَ نث

  . الَ)ن

لمؤلفدده األسددياك  "الَدر م ورد عددن هدِه الَركددة زردد   )دد  زدُ كيا ت سدد)رة الرسو توددور مليبسدة مددن اللددرآن وقد 
ِة   نليطف منه زلرات كاشفةت    مَم  عزة درو

لدم ياوندوا مدن اللدوة  ادةم وعلدة هَدور َلدِ الَركدة زدُ الم نندة واضدَة   زدالنبُ ص   ب والمسدلمون األولدون زدُ"
يزلددف  لد)َم زددُ الظدداهر    , خ)درهم والنفدوك زددُ حالدة َسددي عُ و ددود زئدة مددن الندداس َدرهبَم ُو َر ددو زيدديمللَم َو
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مار وَم زُ َ)  لَم َو يممر عل)َم َو ِعماؤهدا  , الخفاء َو ُهد  مادة و ُما كان شان المنازل)ن وو ه عا, . ولل  كدان 
وسد)لة  ِاد  ولون من اسيطاعوا من المسدلم)ن ِداألكي الشد ن    و لداومون الد عوة َارا   و ينا النبُ خاوة نناوئون 

ود ننَم ودمَدم  لد  الَبشدة ُوَّل  زدرارا دون ما ََِر ُو ََف  ; وكانت اللوة لَم حي  اضطر المسدلمون  لد  الَجدرة
  َزلدز  ِعضددَم ُو ِدداإلفراء واليَدو ش ; وحيدد , واإلُدراه     دم  لد  نثددر  ; وحيد  زددين ِعضدَم عددن دننده ِددالعنف

بر, ونازم المشرك)ن   وحي    ِعم من ناله األكي ممن  بت عل  دننه ني جة لليعِنب . . . مات َو

ُن ياسددب ُنرددارا   ل)َددا ُمددا زددُ الم ننددة زلدد  كددان األمددر مخيلفددا  دد ا . زددالنبُ ص   ب اسدديطاو قبدد  ُن نَددا ر"
ولدم نبدم َلر بدا و)دت عربدُ ز)َدا لدم ن خلده  , موقفده ُقو اء من األوس والخزر  ; ولم نَا ر  َّل ِعد  ُن اسديو م مدن

 مدا عدن  َالدة وغبداء   ونمدا عدن غد    -ُن يلف الِنن لم نؤمنوا ِده  الَ)ن اإلسَّل, . زفُ هِه الَالة لم يان من
 والمسدلم)ن موقدف الجَدود والعد اء العلندُ للنبدُ -ُروا زُ ق و, النبُ ح ا لنفدوكهم وسدلطانَم  ألنَم وحل  وعناد  

هدِا الموقددف   ألن  الوقددوي لمَدا ر ن واألنردار ; وكدان للعردب ة زددُ الوقدت نفسده ُ در ف)در قل)د  زددُ عد ,مدن ا
الدد زاو والنرددر    لدد  ُن  لَددم قدد  حسددن  ِموا )ددم سددواد األوس والخددزر  ُوددبَوا ُنرددار النبددُ   ومددَربط)ن ِدده

  ومرشد هم األعظدم الوا دب اَّلَبداو  وقائ هم األعل  الوا دب الطاعدة ,    سَّلمَم   وف وا نرون زُ النبُ رسو 
كلدِ علد   و َملَدم الِنن هلت َغلبَم نزعة الشدر    و ديَام زد)َم مدرب الللدب والماداورة والَلد    يسَ   زلم يان

ه ونفوكه   ولم يان ُمامَم  َّل اليظاهر ِاإلسَّل, , نزعيَموع ائَم ُن يظَروا علنا زُ -مناُوة النبُ ص   ب ودعَو

المراوفددة والخدد او  ِاسددلو    واليضددامن مددَ قبدائلَم . و عدد  ماددرهم وك)د هم ودسددَم ومددؤامراََم والق ددا, ِاركانده ,
وعل)َدا  داَِ مدن النفداق ِداِر   زإنمدا كدان هدِا  , ودس واليمو ده   ونكا كدانوا وقفدوا ُح اندا مواقدف علن دة ز)َدا ك)د 

ِمدات   واليدُ كدانوا نيخدِونَا حجدة ليلدِ اليدُ كاندت ََد ق ِدالنبُ والمسدلم)ن  الَدادة منَم زُ ِعدم الظدروي واأل
ف)در ُن  , المردلَة والمنطدم واَّلحي داط ; ولدم ياوندوا علد  كد  حدا  يعيرزدون ِدالَفر ُو النفداق ود اعُ المواقدف

والمخلرد)ن مدن ُودَاِه مدن  [   نفاقَم وكفرهم ومواقفَم زُ الَ)د  والد س واليدممر لدم ََدن ليخفد  علد  النبدُ ص
ِمددات كانددت ممددا َز دد  كفددرهم  ُددانوا المواقددف العلن ددة اليددُالمَددا ر ن واألنرددار   كمددا ُن  يلفونَددا زددُ زددر  األ

د   علد)َم ِمدا  اريدات ونفداقَم زضد َة ومليدا . وقد  كاندت اللرآن دة َو ده  لد)َم كدِلِ الفضدائا المدرة ِعد  المدرة   َو
َدِر النبدُ ص   ب والمسدلم)ن مد ُو يفعلدون  د مغَم ِشدرورهم وخبدثَم ومااند هم   َو ُد  هدري  زدُ نَميمادرون   َو

  ومناسبة .

حي  لَانده نضدا  قدور    , الم ن ة ولل  كانت مواقف المنازل)ن وماان هم ِع) ة الم ي واأل ر عل  ما َلَم اريات"
ِعماء مادة   اخيلفدت األدوار والنيدائج ;  ك ُن النبدُ لدم نلبدث ُن  ونن نِكر ِما كان من نضا  و)ن النبُ ص   ب و

ده َد ودائدرة اإلسدَّل, َيسدَ   وودار وداحب سدلطان ُومدر نازدِ و اندب عز دز ; ونك لدم  , زدادُخدِ مركدزه نيو د  وقَو
ِة   وكدان ضدعفَم وضدملة عد دهم وشدانَم المندازلون  يادن سد)را  يسد)ران ُيلدة ميضدامنة كات شخرد ة خاودة ِدار

و   عَزه وسلطان , اإلسَّل, ميناسبا عاس ا مَ ما كان من َزان  قوة النبُ ص   ب واَساو دائرة   ه  .َو
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ُن ََّلحدد  ُن  , العَدد  و ا  ددِ أل دد  ُن َشددعر ِخطددورة الدد ور الددِر قددا, ِدده المنددازلون   وخاوددة زددُ ُوائدد  ]
األ ر زُ نفدوس سدواد قبدائلَم   كمدا ُنَدم لدم ياوندوا  قو ة المنازل)ن كانوا ُقو اء نسب ا ِعرب اََم اليُ كانت ما َزا 

 هِا السواد رسوخا كاف ا ; ُون النبُ ص   ب كان مَو دا اإلسَّل, ق  رس  زُ يان مفضوح)ن زض َة َامة   ولم

ِدده الدد وائر    نيربرددون  الجاحدد نن مددن كدد   انددب   وُهدد  ماددة خرددومه األلدد اء   وهددم قبلددة الجز ددرة ِالمشددرك)ن
ط)دروا ِده    وحولَا و يَ)نون ك  زروة ووس)لة لللضاء عل ه ; وال)َود زُ الم ننة قد  َنَدروا لده مندِ عَد  مبادر َو

نلبدث ُن انعلد  و)دنَم وبد)ن المندازل)ن حلدف  ب عدُ علد  َوح)د  المسدع     ولدم روه ِدالَفر والعد اء والمادر ; دم  داه
األكي  كلدِ المعارضدة والَ)د    حيد  لد مان اللدو ت ن المندازل)ن لدم يلدووا و ثبيدوا و ادن مدنَم موقدف واليضدامن زدُ

وا دم  ومدا مدن َعضد)    الش ن  واَّلسيمرار زُ الَ)  وال س  َّل ِسبب ما للوه من ال)َود انعلد  و)دنَم مدن َضدامن َو
  من هؤَّلء ُوهَره عل)َم   وكفاه شرهم ب . للنبُ   ولم يضعف شانَم و خف خطرهم  َّل ِع  ُن مان  

رو ر 4 - 1األو ت ال رس َّلعبَم وو هم عن سب)    َو    بنَم سبب ََِنب المنازل)ن َو

والشدَادة ِدان النبدُ ص    اإلسدَّل, ة ما زُ قلوبَم من الَفدر   ونعَّلنَدمالسورة َب ُ وووف  ر ليَم زُ م ارا  وهِه
هددِه األيمددان وقايددة و نددة يخفددون وراءهددا حق لددة  واَخدداكهم ب هددو رسددو    . وحلفَددم كددِِا ل ردد قَم المسددلمون  

  :ز)َم ُمرهم   و خ عون المسلم)ن

 ن المنددازل)ن لَدداكوون .  يشددَ  و  - نددِ لرسددوله و  يعلددم  - كا  داء  المنددازلون قالواتنشددَ   نددِ لرسددو    )
  يعملون(. . ُانوا اَخِوا ُيمانَم  نة زر وا عن سب)       نَم ساء ما

ن يه ورساليه شَادة ِاللسان   َّل يلرد ون وَدا و ده الَدم    و)ن ُانوا يج)ئون  ل  رسو    ص   ب ف شَ ون  زَم
 , الشدَادة وحق ليَم عل  المسلم)ن . زَم كاكوون زُ ُنَدم  داءوا ل شدَ وا هدِه ُمرهم ول خفوا  نما يلولونَا لليق ة  

زُ شَادََم ِعد  الديَف  الدِر نثبدت    ل خ عوا المسلم)ن وَا   و  اروا ُنفسَم ِلولَا . ومن  م ياِوَم  اءوا زل 
  و  يشَ   ن المنازل)ن لَاكوون(.) حق لة الرسالةت  و  يعلم  نِ لرسوله(. .

ََدِنب ملالدة المندازل)ن . ولدوَّل  قبد  مدن ال قدة واَّلحي داط ِردورة َث)در اَّلنيبداه . زَدو نبدادر ويثب)دت الرسدالة واليعب)در
موضدوو شدَادََم وهدو الرسدالة . ولد ي هدِا هدو الملردود .  زدُ هِا اليَف  ألوهم هداهر العبدارة ََدِنب المندازل)ن

  ة حلا وَّل يشَ ون وَا خالرُ الضم)ر لَّل يلرون الرسال زَم  نما الملرود ََِنب  قرارهم

ُو عددري عددنَم ك)دد  ُو  , اَخددِوا ُيمددانَم  نددة(. . وهددُ َددوحُ ِددانَم كددانوا يَلفددون األيمددان كلمددا انَشددف ُمددرهم)
مدا نيَردب علد  ازيضدام ُمدر مدن ُمدورهم    ل)يلدوا َد و)ر   ُو نللدت عدنَم ملالدة سدوء زدُ المسدلم)ن . كدانوا يَلفدون 

ل)واودلوا ك)د هم ودسدَم ونفدواءهم للمخد وع)ن زد)َم .  زرد وا عدن  , وراءهدا ة و ندة يَيمدون ف جعلون ُيمدانَم وقايد
وهد   . .(يعملدون  ُنفسدَم وود وا ف)درهم مسديع)ن)ن ويلدِ األيمدان الَاكِدةت   نَدم سداء مدا كدانوا ود وا سدب)   (. .

  ُسُو من الَِ  للخ او واليضل)  ل و
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وسدوء عمد  . . يعللده      ُويمدان ماِوبدة خادعدة   وود  عدن سدب) حالَم هدِه مدن شدَادة م خولدة كاكِدة  و عل 
  :اإلسَّل, ِانَم كفروا ِع  اإليمان   واخياروا الَفر ِع  ُن عرزوا

  كلِ ِانَم آمنوا  م كفروا زطبَ عل  قلوبَم   زَم َّل يفلَون(. .)

 لد  الَفدر قلدب ف ده زلده    يعدود يمدان  دمعرزوا اإليمان  كن   ولَنَم اخياروا العودة  ل  الَفر . ومدا يعدري اإل زَم
علدد  اليرددور اإليمددانُ للو ددود   وعلدد  اليددِوق  و طلددَ ُو َددِوق   ُو ح دداة . ونَّل زمددن كا الددِر نددِوق و عددري  

الِكُ   و َ ا زُ نور اإليمان الوضُء   و ي  ا هدَّل  اإليمدان الن يدة .  اإليمان اإليمانُ للَ اة   و ينفي زُ  و
الَندود الَلدود    المطمدوس لَفر الَالا الم)ت الخاور المج   الَنود و من كا الِر يرنَ هِا  َّل ل  ا يعود .  م

  قلوبَم زَم َّل يفلَون(. . عل  الِر َّل يفله وَّل يَي وَّل يشعر وَِا الفارق البع)  ل  زطبَ

المطمدوس مددن  ممسدوهال نرسددم لَدم السد اق وددورة زر د ة مب عدة ; َث)ددر السدخر ة والَددزء والزرايدة وَدِا الرددنف  دم
سمَم ِالفراس والخواء واَّلنطمداس والجدبن والفدزو والَلد  ود  َنردبَم َمثداَّل وهد زا للسدخر ة زدُ  . والَندود الناس   َو

  معرب الو ودت

ود َة علد)َم . هدم  ُد  ونكا ُرنديَم َعجبدِ ُ سدامَم . ونن يلولدوا َسدمَ للدولَم كدانَم خشدب مسدن ة . يَسدبون )
    ل ُن  نؤزَون و(. .الع و زاحِرهم . قاَلَم 

زامدا حد)ن ننطلدون زَدم  . ُ سا, َعجب . َّل ُناسُ َيجاو  ل وما داموا وامي)ن زَدم ُ سدا, معجبدة للع)دون . زَم
خشددب(. . ولَنَددا ل سددت خشددبا  ُددانَم خددواء مددن كدد  معندد  ومددن كدد  حددي ومددن كدد  خالجددة . .  َسددمَ للددولَم

  ِجانب الج ار ل لطوعةم زَسب .  نما هُ  خشب مسن ة(. . َّل حركة لَا  

مدن ناح دة ُخدري حالدة مدن  و لاولده الجمود الراُ  البارد يرورهم من ناح ة زلده ُرواحَدم  ن كاندت لَدم ُروام ل هِا
  اليو ي ال ائم والفزو ال ائم واَّلهيزاِ ال ائمت

  يَسبون ك  و َة عل)َم(. .)

  وهم يخشون زُ ك  . َلف والملم واَّلليواءيعرزون ُنَم منازلون مسيورون ِسيار رق)م من اليظاهر وال زَم

 
 

َ   َونعَكا دَم م  َونعن َيل ول دوا ََس   َ َسدام    َُ َِ ب د جع م  َ ع   َ م   َرَُن دَي َع لع ة   لعَلدو  ََ دُ  َود   َسدب وَن ك   َ َسدُنَ َة َي دَب مُّ ش  م  خ   َ دَاُن م   َُ َع وُّ  َعَلد)  ه دم  ال َعد  
م  ُه  َُُند  ن ؤ    َ َِر ه م  َقاَََل َ دونَ َزاح  ا (4) َز دو   ُهع َلدُوو  َ دم  َرس  دَيغ فعر  َل ا َيس  دم  َََعداَلو   َ م   َونعَكا قع)دَ  َل  َ ؤ وَسد وَن َوه دم  ر  د ُّ م  َير   َ َوَرَُن دَي

وَن   بعر   َ َي م   ( َسَواء5مُّس  َع فعدرَ  َعَلد)  دم  َلدن َيغ   َ دَيغ فعر  َل دم  َُ,  َلدم  ََس   َ َت َل َفر  دَيغ  دم   عنُ  ُه   َُس   َ دلع)َن  َل َ, ال َفاسع د عر ال َلدو   َ ( 6 ُهَ ََّل َن
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ننَ  ه دم   ِع دو ع ُهع َحيُد  اُلد ندَ  َرس  دوا َيل ول دوَن ََّل َ نفعل دوا َعَلد  َمدن  عع دنُ  َننَفضُّ َع َر بع َوَل ع َخدَزائعن  الُسدَماَواتع َواأل  ََّل  ال م َندازعلع)نَ  َو عُ
َ وَن   َل   (7َيف 

حدوال)َم ; نيو سدون مدن كد   ميلفيد)ن ازيضا وسديرهم قد  انَشدف . واليعب)در نرسدمَم ُود ا ُن ياون ُمرهم ق  لَظة
  عري حق لة ُمرهم لل وق  حركة ومن ك  ووت ومن ك  هاَف   يَسبونه يطلبَم  

 كا هدم كاللرددبة  . . هدم خشدب مسددن ة ملطوعدة  كا كدان األمدر ُمددر زلده وروم وشدعور ِإيلاعددات اإليمدان وب)نمدا
  ! واألموا  مَب الر ا  كا كان األمر ُمر خوي عل  األنفي المَرجفة زُ

  وَِا وكا  يمثلون الع و األو  للرسو  ص   ب وللمسلم)نت وهم

  هم الع و زاحِرهم(. .)

الخددار ُ  العدد و العدد و الَق لددُ . العدد و الَددامن داخدد  المعسددار   المخيبدد  زددُ الرددف . وهددو ُخطددر مددن هددم
ُخدري ز)َدا حامدة وسدعة و لدة  ِخطدة رسدو  ص   ب لدم ندؤمر هندا ِلديلَم   زاخدِهمالرر ا . زاحدِرهم(. . ولَدن ال

  . . -قل)   ِع  كما س جُء نموك  من هِه المعاملة -ِالنجاة من ك) هم 

  قاَلَم   ُن  نؤزَون(. .)

َّل راد لدده وَّل وقضداء نازدِ  , ملداَلَم ح)ثمدا ودرزوا ُوند  َو َدوا . والد عاء مدن   حادم ِمدد لو  هدِا الد عاء زدا 
  معلب عل ه . . وهِا هو الِر كان زُ نَاية المطاي .

  َممر المنازل)ن عل  المسلم)ن وقرة اون ُوُ زُ الفينة 8 - 5الثانُت ال رس

ب))يَم للرسو  ص   ب و سيطرد عند  الموا َدة .  وكدِوَم الس اق زُ ووف َررزاََم ال الة عل  دخ  قلوبَم   َو
  اشيَر وَا المنازلونت . وهُ مجموعة من الرفات

سدواء علد)َم ُسديغفرت  . مسديَبرون  ونكا ق)  لَمتَعالوا يسيغفر لَم رسو    لووا رؤوسَم   وُرنيَم ير ون وهدم)
نَد ر اللدو, الفاسدل)ن . هدم الدِنن يلولدونتَّل َنفلدوا علد  مدن  َّل لَدم ُ, لدم َسديغفر لَدم   لدن يغفدر   لَدم    ن  

  لد  وهلل خدزائن السدماوات واألرب ولَدن المندازل)ن َّل يفلَدون . يلولدونتلئن ر عندا . ضدواننف عند  رسدو    حيد 

  َّل يعلمون(. . المنازل)ن الم ننة ل خر ن األعز منَا األك  . وهلل العزة ولرسوله وللمؤمن)ن . ولَن

  ككر ف)ر واح  من السلف ُن هِا الس اق كله نز  زُ عب   ون ُوُ ون سلو ت وق 

زب)ندا رسدو   . . لَدم اون  سَاق هِا زُ ح نثه عن فزوة ونُ المردطلم سدنة سدت علد  المر سد َ . . مداء وزر 
عمدر ودن الخطدا  ُ )در لده مدن وندُ ففدار  ومدَ وردت واردة النداس   -ِعد  الغدزوة  -  ص   ب عل  كلِ المداء 
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ِدحم حل د  وندُ عدون اودن الخدزر  علد  وسنان ون وبدر الجَندُ   َجاه يلا  لهت َجاه ون مسعود يلود زرسه   زا
يدا معشدر األنردار . وودره  َجداه . يدا معشدر المَدا ر ن . زغضدب عبد   ودن :الجَندُ الماء   زاقييَّل   زردره

ِ   ون ُرقم فَّل, ح ث . زلا تُوق  زعلوها و قد  , سلو  ُوُ ون وكا روندا زدُ  نازروندا وعن ه ره  من قومه   ز)َم 
ُعدد نا و َّل ياُلددِ ل ُمددا و  لددئن ر عنددا  لدد  الم ننددة  ُلبددِ و)ددب قددر ش  َّل كمددا قددا  األو تسددمنوَّلدندا . و  مددا 

من حضره من قومه زلا  لَمتهِا ما زعلديم ِانفسدامتُحلليموهم وَّلدكدم    عل  ل خر ن األعز منَا األك  .  م ُقب 
ِ د ُما و  لو ُمسايم عنَم ِان يام ليَولوا  ل  ف)ر داركدم  , ُموالَم وقاسميموهم ُرقدم . زمشد   ودن . زسدمَ كلدِ 

الخبر   وعند ه عمدر ودن الخطدا  .  زاخبره ِه  ل  رسو    ص   ب وكلِ عن  زراس رسو    ص   ب من ع وه  
زلدا  رسدو    ص   بت  زَ د  يدا عمدر  كا ََد ث النداس ُن مَمد ا يليد   . زل ليلده ِده عبداد ودن ِشدر مرزلدا ت

النداس   وقد   زاَرَد    . وكلِ زُ ساعة لم يان رسو    ص   ب نَرَد  ز)َدا .َّل ولَن ُكن ِالرح)   ? ُوَاِه
زَلدف  -ودن ُرقدم قد  ولغده مدا سدمَ منده  ِ د  مش  عبد   ودن ُودُ ودن سدلو   لد  رسدو    ص   ب حد)ن ولغده ُن

ب مددن  شددر فا عظ مددا . زلددا  مددن حضددر رسددو    ص   قومدده ِددا  مددا قلددت مددا قددا  وَّل ََلمددت ِدده . وكددان زددُ
ُن ياون الغَّل, ق  ُوهم زُ ح نثه ولم يَف  ما قا  الر د  . حد ِا علد   عس  األنرار من ُوَاِهتيا رسو   

  ودزعا عنه . سلو  اون ُوُ ون

وسدلم عل ده    دم  النبدوة اودن  سدَاق زلمدا اسديل  رسدو    ص   ب وسدار لق ده ُسد)  ودن حضد)ر   زَ داه ويَ دة قدا 
مثلَدا . زلددا  لدده رسددو    ص   بت  ُو مددا  زددُ  للدد  رحددت زدُ سدداعة منَددرة مددا كندت َددرومقا تيدا نبددُ     و 

ِعدم ُنده  يا ولغِ ما قا  واحبام و   قا تُور واحب رسو    و قا    عب   ودن ُودُ   قا تومدا قدا  و قدا ت  
هدو و   . شدئت يخر نده منَدا  نُخدر  األعدز منَدا األك  و   قا تزاندت يدا رسدو    و  ل الم نندة  ن ر دَ  لد 

  ِدِ ونن قومده ل)نظمدون لده الخدِر ل)يو دوه   اءندا الِل)  ُونت العز ز .  م قا تيا رسو    ارزم ِه . فو  للد 
  !   زإنه ل)ري ُنِ ق  اسيلبيه ملَا

كلدِ حيد  آكََدم  ندومَم مش  رسو    ص   ب ِالناس نومَم كلِ حي  ُمس    ول)ليَم حيد  ُودبا   وود ر  م
وننمددا زعدد  كلددِ رسددو    ص   ب  , ن امددا الشددمي .  ددم نددز  ِالندداس   زلددم نلبثددوا ُن و دد وا مددي األرب زوقعددوا

  عب   اون ُوُ . ح نث ل شغ  الناس عن الَ نث الِر كان ِاألمي من

مثد  ُمدره . زلمدا نزلدت   علد اودن  سدَاقتونزلت السدورة اليدُ ككدر   ز)َدا المندازل)ن   زدُ اودن ُودُ ومدن كدان قدا 
ِ   ون ارقم    م قا ت  هِا ُوز  هلل ِاكنده   . . وبلد  عبد   ودن عبد   ودن ُودُ  الِر ُخِ رسو    ص   ب ِاكن 

  الِر كان من ُمر ُو ه .

يدا رسدو       ندده :زلدا  اودن  سدَاق . زَد  نُ عاوددم ودن عمدر ودن قيدادة ُن عبد   َُد  رسددو    ص   ب قدا 
َّل و  زاعَّل زمرنُ ِه زانا ُحمد   ل دِ ُرسده   فدو   ُنت لغنُ ُنِ َر   قي  عب   ون ُوُ ف ما ولغِ عنه . زإنو

ر د  ُودر ووالد ه مندُ   ونندُ ُخشد  ُن َدامر ف)درر ف ليلده   زدَّل َد عنُ نفسدُ  مدن لل  علمدت الخدزر  مدا كدان لَدا
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رسدو    ص  زلدا    زاقيد  مؤمندا ِادازر   زادخد  الندار . عبد   ودن ُودُ يمشدُ زدُ النداس   زاقيلده قاَد  ُنظدر  لد 
    بت  و  نيرزم ِه ونَسن وَبيه ما ِلُ معنا   .

رسدو    ص   ب لعمدر  زلدا  ِع  كلِ  كا ُح ث الَ ث كان قومه هدم الدِنن يعاَبونده و اخِونده و عنفونده . و ع 
لو قيليه نو, قلت لُتاقيله ألرعد ت لده آندف  و  ون الخطا  ح)ن ولغه كلِ من شانَمت  ك   َري يا عمر و ُما

  قا  عمرتق  و  علمت ألمر رسو    ص   ب ُعظم وركة من ُمرر . .:قا  لو ُمَرَا ال)و, َليله لليليه   . .

ِ   وف)رهما ُن الناس لما قفلوا را ع)ن  لد  الم نندة وقدف عبد   وككر عبد   ودن ُودُ علد  ِدا   ودن عارمة واون 
ُودوه عبد   ودن ُودُ قدا  لده اوندهتوراء  ل زلا تمالدِ   داء الم ننة   واسي  س فه   زجع  الناس يمرون عل ه   زلما

 مدن هدا هندا حيد  يداكن لدِ رسدو    ص   ب زإنده العز دز ُوندت الدِل)  ل زلمدا  داء َجدِو و و لدِ ل زلدا تو  َّل

زلدا  اونده عبد  تو  يدا رسدو    َّل  . اونده ودن ُودُ   عبد  ص   ب وكدان  نمدا يسد)ر سداقة   زشداا  ل)َ رسدو 
    ب زلا تُما  ك ُكن لِ رسو    ص   ب زجز ارن . . ]   ن خلَا حي  َاكن له . زاكن له رسو 

ر ومدَ المدنَج اليربدو  , السد)رة مدرة  لد  األحد اث   ومدرة  لد  الر دا    ومدرة  لد  الدن  اللرآندُ   زنجد نا مدَ وننظدر
  اإللَُ   ومَ ق ر   العج)ب زُ َرر   األمور . .

عشدر سدنوات .  قراِدة زدُ ح داة الرسدو  ص   ب -هدو الردف المسدلم نند س ف ده المندازلون ; و ع شدون ف ده  زَدِا
ونن كدان يعدرزَم  . ه َّل قب)د  وزاَد وُع دانَم والرسدو  ص   ب َّل يخدر َم مدن الردف   وَّل يعدرزَم   لده ِاسدمائَم

ِس ماهم وما نب و ز)َا من آ ار اَّلنفعداَّلت واَّلنطباعدات . كلدِ كدُ  و عرزَم اللو    ِاَّلليواء والم اورة .زُ لَن 
النداس زلَدم  زامدا قلدو  النداس للنداس . زدالللو  لده وحد ه   وهدو الدِر يعلدم مدا ز)َدا و َاسدب عل ده     َّل ياد 

وحيد  ح)نمدا عدري   نب ده ص  ! ِالفراسدة ُ ُمدورهمهداهر األمدر ; كدُ َّل ياخدِوا النداس ِالظندة   وكدُ َّل يلضدوا زد
زإندده لددم يطددردهم مددن الجماعددة وهددم يظَددرون اإلسددَّل,  , ح اَدده   ب ِددالنفر الددِنن هلددوا علدد  نفدداقَم  لدد  ُواخددر

ولدم يشدَ  -رضُ   عنده  -وَم واح ا زل  من ر اله هو حِيفة ون ال مان  وعري و ؤدون زرائضه .  نما عرزَم
   ] الرسدو  كان ياَُ حِيفة ل طمئن منه علد  نفسده ُن -رضُ   عنه  -حي   ن عمر  . )نالمسلم كلِ و)ن

وكدان رسدو    ص   ب قد   ! نز د  ب لدم يسدمه لده مدن المندازل)ن ل وكدان حِيفدة يلدو  لدهتيا عمدر لسدت مدنَم . وَّل
َّل يردلُ علد  م)دت . زلمدا عن ما ندرون الرسدو   يعرزون  ُمر َُّل يرلُ عل  ُح  منَم مات ُو ا . زَان ُوَاِه

عدري ُنده مدنَم . وكدان عمدر َّل ندنَم للردَّلة علد  م)دت حيد   مدن قدبم ص   ب كدان حِيفدة َّل يردلُ علد 
  ُنه ل ي من المجموعة ونَّل لم ير  هو ارخر ولم يل  ش)ئا ل علم ننظر . زإن ُري حِيفة هنا 

وبندداء األخددَّلق والددنظم  والعبددرة ا   لليرب ددةلَاميَددا ولغانيَدد -كمددا نرسددمَا اللدد ر  -ُانددت َجددرر األحدد اث  وهادِا
  واردا  .

  الَادث الِر نزلت ف ه َلِ اريات هو وح ه موضَ عبر وعظات  مة . . وهِا
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األحد اث واريدات مدن  َيدوال  عبد   ودن ُودُ ودن سدلو  . يعد ش ود)ن المسدلم)ن . قر بدا مدن رسدو    ص   ب هدِا
ولَدن   َّل نَد ر قلبده لإليمدان   ألنده لدم يايدب  . نن وود ق هدِا الرسدو و)ن ن يه ومن خلفه عل  حق لة هدِا الد 

لددف ودون هددِا ال دد م الميدد زم مدن النددور واليددا )ر   َلددف دوندده  حنددة زددُ  دوندده لده هددِه الرحمددة وهددِه النعمددة . َو
 هدِه َفدهعلد  األوس والخدزر    ِسدبب ملد , رسدو    ص   ب ِاإلسدَّل,  لد  الم نندة ل زي ملَدا ود ره ُن لدم يادن

  زُ نثر  ل وم ه وح ها عن الَ ي . الِر َوا َه دَّلئله من ك   انب . وهو يع ش زُ ف م اإلسَّل,

ِاو ده و ضد)م ِازاع)لده  يشدل  نمدوك  رف دَ للمسدلم الميجدرد الطدائَ . -رضدُ   عنده ُورضداه  -اونه عب    وهِا
و سدمَ ُن رسدو    ص   ب نر د  ُن يليد  ُِداه  . يالعطدو  و خج  من مواقفه . ولَنه يان لده مدا يانده الولد  البدار

ميباننة   نوا ََا هو زُ وراحة وزُ قدوة وزدُ نرداعة .  نده يَدب اإلسدَّل,  ومشاعر هِا . ف خيلج قلبه ِعوا ف
 رسو    ص   ب و َب ُن ننفِ ُمره ولو زُ ُو ه . ولَنه  اعة   و َب

 
 

نَند َيل ول ونَ  َندا  عَلد  ال َم ع داَلدئعن ُرَ ع  ََ ن  ََعدزُّ مع درعَ ُن األ  ََك ُ  ةع َل  خ  دنُ  األ  َع نع)َن َوَل مع دولعهع َولعل م دؤ  دُزة  َولعَرس  ع ال عع َلم دوَن  ال م َندازعلع)نَ  َو عُ ََّل َيع 
نَن آَمن وا ََّل 8  ا اُلِع ََ م   ( َيا َُنُّ ا  َع رع ُهع َوَمدن َيف   َ ل  ك  ُ م  َعن كع َ م  َوََّل َُو ََّلد  َوال  َِ  َعد   َُم  وَن   َكلعد در  َِ ه دم  ال َخاسع َلئعد ( َوَُنفعل دوا 9َزا و 

ُ م ق َنا ت  َفَ ل وَ  َر  ع َلو ََّل  م عن معن ُما َرَِ ُ م  ال َمو  َُ ََُحَ  ََنعُ َقب  ع َُن َيا َع )َن  َُُخر  َع دَن الُردالع ُ دن م ع  عَل  ََُ    َقرع ب  َزَاُودُ َق َوَُ
َر ُه   َوَلن (10  ا َوُه  َخبع)َر ِعَمان َؤخ ع ََ سا   عَكا َ اء ََُ ل  َمل ونَ  َنف    (11) ََع 

وهدو يخشد  ُن َخونده  . ناهر ده يط)دم ُن نيلد , ُحد  ف ضدر  عندم ُو ده و ظد  يمشدُ علد  األرب ِعد ه ُمدا, َّل
علد  خلجدات  وهندا نلجدا  لد  نب ده وقائد ه ل ع)نده . . الثدار نفسده   ُوَّل يلد ر علد  مغالبدة شد طان العردب ة   وهيداي

 نَّلق ده . ف طلدب منده  ن كدان َّل ود  زداعَّل ُن يدامره هدو ِليد  ُو ده . وهدو َّل ود  الدِر قلبه   و رزَ عنه هِا العنت

األرب . ف ليلده .  علد  وهدو ياَ ده وُرسده . كدُ َّل نيدول  كلدِ ف)دره   زدَّل يط)دم ُن ندري قاَد  ُو ده يمشدُ . مط دَ
  ف لي  مؤمنا ِاازر . ز) خ  النار . .

اإليمدان زدُ قلدب  نسدان    روعدة لروعدة َوا ده الللدب ُننمدا اَجده ُوننمدا قلدب النظدر زدُ هدِا الموقدف الَدر م . اوننَد
وهدو ودادق  -ُن يليد  ُِداه  -البشدر ة  الدنفي وهدو يعدرب علد  رسدو    ص   ب ُن ياد   ل ده ُشدم عمد  علد 

ِعه البشدر ة  لد  قيد  مدؤمن ِادازر ُوشم . . وهو ُن َضط نظره الن ة ف ما يعرب . نيلُ ِه ما هو ُُبر زُ ره نوا
 الرد ق والردراحة وهدو نوا ده ضدعفه البشدرر َجداه ُو ده وهدو يلو ت فدو  للد  علمدت وروعدة   ز)د خ  الندار . .

الضدعف و خر ده  هدِا مدا كدان لَدا مدن ر د  ُودر ووالد ه مندُ  . وهدو يطلدب مدن نب ده وقائد ه ُن يع)نده علد  الخزر 
ولَدن ِدان ياد   ل ده هدو ُن ياَ ده وُرسده  - نازدِة زاألمر مطاو واإلشدارة -ُمره ُو يغ)ره  من هِا الَر  ; َّل ِان نرد

  ل
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ود  نيرزدم ِده ونَسدن  ]:وكرامدة الَر م نري هِه النفي المؤمنة المَر ة   ف مسا عنَا الَدر  زدُ سدماحة والرسو 
ُيدهت  زَ د  يدا عمدر  كا   عنده عدن ر  رضدُ ودَبيه مدا ِلدُ معندا ب . . ومدن قبد  هدِا يادف عمدر ودن الخطدا 

  ََ ث الناس ُن مَم ا يلي  ُوَاِه و   .

ُوان   ومياِعدة  ف)در َردري الرسدو  ص   ب زدُ الَدادث َردري اللائد  الملَدم الَاد م . . ُومدره ِالسد)ر زدُ  دم
يدا  ود ام الدر ل)ن الميلاَل)نتيدا لونردار ل ُ ارهدا الس)ر حي  اإلع اء   ل رري النداس عدن العردب ة المنيندة اليدُ

 اليُ ُ للَا المندازم عبد   ودن ُودُ ودن سدلو    ُورادهدا ُن ََدرق مدا ود)ن الفينة للمَا )ن ل ول ررزَم كِلِ عن

الرسدو  ص   ب مدَ  وحد نث والمَا ر ن من مودة ونخاء زر  نن زُ َار   العلائ  وزُ َار   اإلنسدان . . األنرار
علد  ند  وداحبَا وهدو وداحب المااندة  لوخدِ   واسيجاشدةُس)  ون حض)ر   وما ف ه من َعبئة روح ة ض  الفيندة 

  زُ قومه حي  ِع  اإلسَّل, ل

ُودُ . وهدو ياخدِ ِسد فه مد خ   ودن نلف ُما, المشَ  الرائَ األخ)ر . مشَ  الر   المؤمن عب   ون عبد   ُوخ)را
. لدد علم ُن رسددو    هددو ل خددر ن األعددز منَددا األك () الم ننددة علدد  ُو دده زددَّل ن عدده ندد خ  . َردد يلا لملالدده هددوت

حيد  يداَُ رسدو    ص   ب ف داكن لده . ز)د خلَا ِإكنده . و يلدرر ِاليجربدة  يلفده األعدز . ُونده هدو األك  . و ظد 
  هو األعز ومن هو األك  . زُ نفي الواقعة . وزُ كات األوان . من الواقعة

وهدم ِعد  ِشدر   وَدم ضدعف  , اللمة . رزعَم  ل  هِه نَا للمة ساملة َلِ اليُ رزَ اإليمان  ل)َا ُولئِ الر ا   َُّل
ُوود ق مدا زدُ هدِه العل)د ة   حد)ن ند ركَا النداس  ُ مد  البشر   وز)َم عوا ف البشر   وخوالج البشر . وهدِا هدو

مشدُ زدُ  حق ليَدا علد  حق ليَدا   وحد)ن يردبَون هدم اليدُ َد   علد  األرب زدُ ودورة ُناسدُ َاُد  الطعدا, َو
  األسواق .

  ُ هَّل  النرو  اللرآن ة اليُ َضمنت َلِ األح اثتنع ش ز  م

  . .(مسيَبرون  ونكا ق)  لَم َعالوا يسيغفر لَم رسو    لووا رؤوسَم   وُرنيَم ير ون وهم)

خداكلوا وراحددوا يلسددمون  عرزددوا يفعلدون الفعلددة   و طللدون اللولددة . زددإكا زَدم ُنَدا ولغددت رسدو    ص   ب  بنددوا َو
 لدووا زدإكا قدا  لَدم قائ تَعددالوا يسديغفر لَدم رسدو      وهدم زددُ ُمدن مدن موا َيده   .  نددة ِاأليمدان نيخدِونَا

ِميدان زدُ الدنفي المنازلدة . ونن لدِ سدميان ميَّل هدِا اليردري يجدُء عدادة  ُدان رؤوسَم َرزعدا واسديَبارا ل وهدِه َو
; زَدم يسديَبرون و رد ون مدن الموا َدة  ُضدعف ممن لَم مركز زُ قدومَم وملدا, . ولَدنَم هدم زدُ كوات ُنفسدَم

  حي   كا وو َوا كان الجبن واليخاك  واأليمان ل . الموا َة و لوون رؤوسَم ما داموا زُ ُمان من

 د وي اَّلسديغفار  وبعد ,  دم نيو ده الخطدا   لد  رسدو    ص   ب ِمدا قضداه   زدُ شدانَم علد  كد  حدا  . ومن
  لَم ِع  قضاء  ت
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  الفاسل)ن(. . اللو, لم َسيغفر لَم لن يغفر   لَم .  ن   َّل نَ ر سواء عل)َم ُسيغفرت لَم ُ,)

   رزا من زسلَم   الِر اسيو ب قضاء   ز)َمت و َاُ

  هم الِنن يلولونتَّل َنفلوا عل  من عن  رسو    حي  ننفضوا(. .)

الَددم واإليمددان  خرددو, و ُنقولددة نيجلدد  ز)َددا خبددث الطبددَ   ولددؤ, النَ)ددزة . وهددُ خطددة اليجو ددَ اليددُ نبد  وهدُ
األديدان . كلددِ ُنَدم لخسدة مشدداعرهم  ومناهضددة نيواودون وَدا علد  اخدديَّلي الزمدان والمادان   زددُ حدر  العل)د ة

  هُ زُ حسَم ف َاربون وَا المؤمن)ن . ُما يسَبون للمة الع ش هُ ك  شُء زُ الَ اة

  للمشرك)ن ل و سلموه سو    ص   بخطة قر ش وهُ َلا َ ونُ هاشم زُ الشعب ل)نفضوا عن نررة ر   نَا

  الض)م والجوو ل و اة خطة المنازل)ن كما ََا)َا هِه ارية ل)نفم ُوَا  رسو    ص   ب عنه ََت وهُ

ددوا وهددُ ُو يافددروا ِددا      وعددا خطددة الشدد)وع))ن زددُ حرمددان الميدد نن)ن زددُ وَّلدهددم مددن ِطاقددات اليمددو ن   ل مَو
  و يركوا الرَّلة ل

ِالَردار واليجو دَ  , اإلسدَّل, )درهم ممدن يَداربون الد عوة  لد    وحركدة البعدث اإلسدَّلمُ زدُ ودَّلدخطدة ف وهدُ
  ومَاولة س  ُسبا  العم  واَّلَرزاق . .

الزمددان . . ناسدد)ن  هددِا نيدواز  علدد  هددِه الوسد)لة الخس سددة كدد  خردو, اإليمددان   مددن قد يم الزمددان    لدد  وهادِا
  آن وَا قب  خيا, هِه اريةتالَق لة البس طة اليُ نِكرهم اللر 

  وهلل خزائن السماوات واألرب . ولَن المنازل)ن َّل يفلَون(. .)

ِاق خدزائن   زدُ السدماوات واألرب نَردزق هدؤَّلء الدِنن يَداولون ُن نيَامدوا زدُ ومدن المدؤمن)ن   زل سدوا هدم  ُر
ُغباهم ُوق  زلََم وهم ِق ُنفسَم . زما    ِق عن ارخر ن لقطَ الر  يَاولون  الِنن يخللون ر

ُعد اء    , الخس سدة نثبت   المدؤمن)ن و لدور قلدوبَم علد  موا َدة هدِه الخطدة اللئ مدة والوسد)لة وهاِا اليدُ نلجدا 
ِاق للجم دَ . والدِر يعطدُ  السدماوات  ل)َا زُ حدربَم . و طمئدنَم  لد  ُن خدزائن   زدُ واألرب هدُ خدزائن األر

ِاق . وقد  علدم شداء زلد  ُعد اءه َّل ننسد  ُول داءه . ُعد اءه مدن عبداده ِداليجو َ وقطدَ األر ت رحميده َُّل ياخدِ حيد  
ِاق ل وهو ُُدر, ُن ياد  عبداده  َّل ُنَم ِقون ُنفسَم كث)را وَّل قل)َّل لو قطَ عنَم األر ُعد اءه  ولدو -نر  لد   -ُدانوا 

  ُوأل, اللؤماء ل األخساء ما يعجزون عنه البية . زاليجو َ خطة َّل يفَر ز)َا  َّل ُخي

  قوليَم األخ)رةت  م
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  يلولون لئن ر عنا  ل  الم ننة ل خر ن األعز منَا األك (. .)

  األعز ل ِإكن ُرننا ك   حلم كلِ عب   ون عب   ون ُوُ ل وك   لم ن خلَا األك   َّل وق 

  وهلل العزة ولرسوله وللمؤمن)ن . ولَن المنازل)ن َّل يعلمون(. .)

هائد  َّل يارمده  َّل    ََدر م ه والمؤمن)ن  ل   انبه   و ضفُ عل)َم من عَزه   وهدورسول -سبَانه  -   و ضم
معده  لد   دواره . و لو تهدا نَدن ُوَّلء ل هدِا لدواء  والمدؤمن)ن رسدوله -سدبَانه  -ل ُور ََدر م ِعد  ُن نوقدف   

  ! العز ز األعزاء . وهِا هو الرف

العدزة اليدُ َّل ََدون  . َعدال  ب المدؤمن . العدزة المسديم ة مدن عَزده  . زجع  العزة ونو اإليمدان زدُ الللد وو ق
ُن نيضعضدَ ف ده اإليمدان . زدإكا   َّل ُحدر  اللَظدات زدُ وَّل ََدن   وَّل َنَندُ وَّل َلد)ن . وَّل َزاند  الللدب المدؤمن

  راسخة . . مسيلرة اسيلر اإليمان ورس  زالعزة معه

  ولَن المنازل)ن َّل يعلمون(. .)

  هم َّل نيِوقون هِه العزة وَّل نيرلون ِمر رها األو)  ويعلمون و  وك  

  لإلنفاق ََِنر المؤمن)ن من اليثاق  واليلَُ عن ككر   وال عوة 11 - 9الثالثت ال رس

نو ده الند اء األخ)در زدُ  عَزده المؤمن)ن الِنن ُوقفَم   زدُ ودفه مدَ رسدو    ص   ب و عد  عدَزَم مدن لَؤَّلء
وددفة َشددبه وددفات المنددازل)ن   و خيدداروا كلددِ الملددا,  ُدد  لدد  هددِا الماددان الَددر م   و بددُروا مددنالسددورة   ل)َرفعددوا  

  ن عوها َلَ)َم عن ولوس كلِ الملا, الوضُءت زَّل األسن  عل  األموا  واألوَّلد  

ُونفلدوا ممدا هدم الخاسدرون .  زاولئدِ ُنَا الِنن آمنوا َّل َلَام ُموالَم وَّل ُوَّلدكدم عدن ككدر   . ومدن يفعد  كلدِ يا
ِقنداُم مدن قبد  ُن يداَُ ُحد كم المدوت   ف لدو تر  ُخَرندُ  لد  ُ د  قر دب زاود ق ُوُدن مدن الردالَ)ن .  لدوَّل ر

  و  خب)ر ِما َعملون . . , ُ لَا ولن نؤخر   نفسا  كا  اء

ُعلدد  نل)ددم لدده هدد  ُن واألوَّلد ملَدداة ومشددغلة  كا لددم يسددي ل  الللددب   و دد ر  فايددة و ددوده   و شددعر واألمددوا  زا 
ِعدم ودفاَه اإللَ دة زدُ حد ود  اقيده  ََل)دم ِدالمخلوق الدِر نفد    ف ده مدن روحده   زداودو روحده الشدوق  لد 

زدُ األرب َّل ليلَ ده عدن ككدر   واَّلَردا  ِالمرد ر الدِر  ِالخَّلزدة البشدر ة . وقد  منَده األمدوا  واألوَّلد ل لدو,
 ا  ودِلِ المرد ر   و لَده عدن ككدر   ل)ديم لده هدِا اَّلَردا ومدن يغفد  عدن اَّلَرد .  نسدان َلل  منده مدا هدو ِده

اَّلَرددا   علدد  زاولئددِ هددم الخاسددرون(. . ُوو  مددا يخسددرونه هددو هددِه السددمة . سددمة اإلنسددان . زَددُ موقوزددة)
يملدِ مدن مدا  ومدن ُوَّلد  مَمدا ِالمر ر الِر وار ِه اإلنسان  نسانا . ومن يخسر نفسده زلد  خسدر كد  شدُء .

.  
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  موضوو اإلنفاق لمسات مينوعة زُ آية واح ة . .زُ  و لمسَم

ِق الددِر زددُ ُند نَم . زَددو مددن عند  ُونفلدوا ِقندداُم . . ز)دِكرهم ِمردد ر هددِا الدر الددِر آمندوا ِدده والددِر    ممدا ر
  يامرهم ِاإلنفاق .

  من قب  ُن ياَُ ُح كم الموت . . .(. .)

  الخسران . ُوخسر ا لنفسه   وهِا ُحمم الَممُ  شُء وراءه لغ)ره ; و نظر زَّل يج  ُنه ق , ش)ئ ز)ير 

ولدن ندؤخر   نفسدا ) :? هدِا نر و ح)نئِ و يمن  ُن لو كان ق  ُمَ  ل)ير ق ول اون من الرالَ)ن ل ُوند  لده  م
   كا  اء ُ لَا(و

  ?(َعملون  له ما نيل , ِه و  و  خب)ر ِما ُون 

وك)د هم للمدؤمن)ن .  المندازل)ن نَدا المناسدب ِعد  عدرب سدماتاللمسدات المنوعدة زدُ اريدة الواحد ة . زدُ ماا  نَدا
ُ د رهم  كن ُن ننَضدوا ويَدال   اإليمدان   ُوَّل يغفلدوا  زمدا ولواك المؤمن)ن ِرف   الِر يل)َم ك)  المندازل)ن . .

  . . األمان عن ككر   . وهو مر ر

  نربُ   المسلم)ن وَِا اللرآن الَر م . . وهاِا
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 وناليغا سورة
 

ِ   ي َسب عا   َر بع َله  ال م ل  ع َما زعُ الُسَماَواتع َوَما زعُ األ  نَر   َوَله    عُ ء  َق ع  ُ م    َوه َو َعَل  ك   ع َش ََ   (1ال 

  لسورة اليغاون َل يم

وبخاوددة الملددا َ  , السددورة ُشدبه شددُء ِالسدور الما ددة زدُ موضددوعَا وزدُ سدد اقَا وزدُ هَّللَددا ونيَاءاََدا هدِه
  .   منَا . زَّل يااد الجو الم نُ نيب)ن  َّل زُ زلراََا األخ)رةاألول

وننشداء اليردور اإلسدَّلمُ  , العل)د ة األول   ل  اوي اء الن اءت يا ُنَا الدِنن آمندوا . . َسديَ ي ونداء ُسدي والفلرات
خدا بَم وَدِا اليردور المشدرك)ن زدُ الللدو  ِاسدلو  السدور الما دة اليدُ َوا ده الَفدار خطدا  المبيد ئ  اويد اء   َو

الَون دة والنفسد ة كمددا َسديعرب مردائر الغدداور ن مدن المادِو)ن قددبلَم ;  المددؤ رات زدُ موا َيده .  دم هددُ َسديخ ,
عدرب وك)د ه َوك)د ا شد ن ا   ند   علد  ُن المخدا ب)ن علد)َم َو مدن المنَدر ن  ِده مشداه  الق امدة إل بدات البعدث   َو

  الجاح نن .

علدد  اإلنفدداق    لَددثَم لددِنن آمنددوا ِمددا يشددبه خطدداوَم زددُ السددور الم ن ددة  الفلددرات األخ)ددرة زَددُ َخا ددب ا زامددا
َددِرهم زينددة األمددوا  واألوَّلد . وهددُ الدد عوة اليددُ ََددررت زددُ العَدد  المدد نُ ِسددبب مليضدد ات الَ دداة  نظائرهددا َو

)ن   ورد ق  ياون َعز ة عن مرا  ُو ََال   وقعدت علد  عداَم المدؤمن ما اإلسَّلم ة الناشئة ز)َا . كما ُن ز)َا
ثب)ت هِا اليردور . . وهدو مدا نيَدرر زدُ السدور الم ن دة وبخاودة ِعد  األمدر ق ر األمر ز)َا  ل   ِالجَداد     َو

  وما ننشا عنه من َضَ ات .

ُم)د   لد  اعيبارهدا  وكد ت وردت روايدات ُن السدورة ما دة   ووردت روايدات ُخدري ُنَدا م ن دة مدَ َر  ََدا . وللد 
ألنده لد ي  -مدَ الدُرر الدرا ا ز)َدا  -م ن ة  اعيبارها لفلرات األول  ز)َا و وها . ولَنُ ُِل)تما ة َا را ِاسلو  ا

خطاِددا للَفددار ِعدد  الَجددرة سددواء كددانوا كفددار ماددة ُ, الَفددار اللددر ب)ن مددن  ز)َددا مددا يمنددَ ُن ََددون الفلددرات األولدد 
 ونيضدام ان  دَّلء ُسدي العل)د ة  ُنده لد ي مدا يمندَ ُن يسديَ ي اللدرآن المد نُ زدُ ِعدم األح د ُمدا الم نندة .

  . . ُعلم اليرور اإلسَّلمُ   وَِا األسلو  الغالب عل  ُسلو  اللرآن الماُ . . و 

سدبَانه  -الخدالم  ود)ن األو  زدُ السدورة يسديَ ي ونداء اليردور اإليمدانُ الَدونُ   وعدرب حق لدة الردلة والملطَ
لر ددر حق لددة ِعددم وددفات   - ُو رهددا زددُ الَددون وزددُ الَ دداة  الَسددن   ُوسددمائهوهددِا الَددون الددِر خللدده . َو

  اإلنسان ةت

هدو الدِر خللَدم  . قد نر يسدبا هلل مدا زدُ السدماوات ومدا زدُ األرب   لده الملدِ ولده الَمد    وهدو علد  كد  شدُء)
ِدالَم   وودوركم زاحسدن ودوركم    واألرب زمنَم كازر ومدنَم مدؤمن و  ِمدا َعملدون ِرد)ر . خلدم السدماوات

  ما َسرون وما َعلنون . و  عل م وِات الر ور(. . و علم المر)ر . يعلم ما زُ السماوات واألربونل ه 
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وللددد   ددداءت  . اليردددور الَدددونُ اإليمدددانُ هدددو ُدق ُووسدددَ َردددور عرزددده المؤمندددون زدددُ َدددار   العل)ددد ة وهدددِا
يده لَد  كدائن زدُ الو دود . . َّل نشدِ ولَد  مخلدوق   ورعان الو دود ُلَا ووح ان ة     وننشائه لَِا اإللَ ةالرساَّلَ

ُو  ; عدن الرسد  وعدن الرسداَّلت كلَدا . وَّل عبدرة ِمدا نجد ه زدُ الَيدب المفيدراة والمَرزدة يَا ده زدُ هدِا ألن اللدرآن
اَّلنَدراي عدن العل)د ة اإليمان دة   اء ف ما يايبه عن ال يانات الملارنة ُناس َّل نؤمنون ِاللرآن كله ُو ِعضه .  نما

ُو لدم َدات وَ مندة   واَرداله ِاد  كدائن . زَدِا مدن اليَر د   , زب ا ُنَدا لدم َدات ِاليوح)د  الخدال  من َُباعَا  
دنندا    ز نن   واح  منِ ُول  الرساَّلت  ل  خاَمدة الرسداَّلت . و سديَ)  ُن نندز  . ال يانة الطارئ َّل من ُو 

  مَرزة ِاسم ال نن ل ُو زُ كيب مفيراة  يخالف هِه اللواع    كما نزعم الزاعمون وناء عل  ما يج ونه

وآ ددار هددِه  , العلو ددة َلر ددر هددِه الَق لددة َّل ننددازُ ُن اليرددور اإلسددَّلمُ عددن الددِات اإللَ ددة   ووددفاََا ولَددن
ُوُمدد  مددن كدد  َرددور سدداوم زددُ  ُودق الرددفات زددُ الَددون وزددُ الَ دداة اإلنسددان ة . . ُن هددِا اليرددور ُوسددَ

األخ)رة . ومَ الرشد  البشدرر الدِر  داءت هدِه الرسدالة  ومَميَا مَ  ب عة الرسالة ال يانات اإللَ ة . . وهِا ميفم
نش  و َه ; َو   هِا اليرور الشام  الَام  ِا  مليض اَه وزروعه وآ اره . ف ه ليخا به َو

و شدعر ِاللد رة  , وعظميَدا حق لدة األلوو دة -ِملد ار مدا يط)دم  -شدان هدِا اليردور ُن ند ر  الللدب البشدرر  ومدن
األنفدي ِم ارهدا المشدَودة والم ركدة ; و عد ش زدُ  كوات إللَ ة و راها زُ آ ارها المشَودة زُ الَدون   و َسدَا زدُا

َّل َغ)دب عدن الَدي والعلد  واإللَدا, . و راهدا مَ طدة ِاد  شدُء   مَ مندة علد   اليُ مجا  هِه الل رة وب)ن آ ارها
 والجل)د  شدُء . سدواء زدُ كلدِ الَب)در والردغ)ر مد ورة لَد  شدُء   حازظدة لَد  شدُء   َّل نند  عنَدا , ُد  شدُء

  والَل)ر .

دوزز دائدم   وخشد ة ومن و مدَ ور داء ; ُون  , واَرلدا  شانه كِلِ ُن يع ش الللب البشرر زُ حساس ة مرهفة   َو
ِل َرده وو منيده   شداعرا ِعلمده ورقاويده   شداعرا  شداعرا يمضدُ زدُ الَ داة معللدا زدُ كد  حركدة وكد  خالجدة ِدا   

ه   شاعرا ورحميهِلَ   شاعرا ِلربه منه زُ ك  حا  . , وزضله ره و برَو

ف شداركه َسدب َه    ربده زدإن مدن شدانه ُن يَدي ِدالو ود كلده ميجَدا  لد  خاللده ز)يجده معده   مسدبَا َِمد  ُوخ)درا
خدري  يمدانُ كدونُ وَدِا المعند    وبمعدان ُ َردور م ورا ِامره وحاميده ف خضدَ لشدر عيه وقانونده . . ومدن  دم زَدو

اليددُ َضددمنت عددرب  وانددب مددن هددِا اليرددور اإليمددانُ الشددام   اللددرآن ُث)ددرة َيجلدد  زددُ المواضددَ الميعدد دة زددُ
  مث  منَا ما ورد زُ خيا, سورة الَشر   زُ هِا الجزء . ُوقر  الَام  المَ   ال ق)م .

  َسب ا ما زُ الو ود هلل اللادر الخالم المرور 4 - 1األو ت ال رس

  ُ السماوات وما زُ األرب   له الملِ وله الَم (. .يسبا هلل ما ز)

ُ  شدُء زدُ هدِا  وروم ما زُ السماوات واألرب ميو ه  ل  ربه   مسبا َِم ه ; وقلب هِا الو ود مؤمن   زَ 
و  مَمدود وِاَده ممجد  مدن مخلوقاَده .  . الو ود مؤمنة   و  مالِ ك  شُء . وك  شدُء شداعر وَدِه الَق لدة
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ُازر الللب  امد  الدروم   ميمدردا عاود ا   َّل يسدبا هلل   وَّل  الَب)ر اإلنسان وح ه زُ خضم هِا الو ودزإكا وقف 
  ياون شاكا ِاِر الشِوك   كما ياون زُ موقف المنبوك من ك  ما زُ الو ود . زإنه نيجه  ل  موَّله  

  وهو عل  ك  شُء ق نر(. .)

ف عرزَدا و يدا ر ِمد لولَا    المدؤمن وهدُ حق لدة يطبعَدا اللدرآن زدُ الللدباللد رة المطللدة   اليدُ َّل َيل)د  ِل)د  .  زَُ
َلم ما َر   . وَّل ح ود وَّل ق)ود . َفع  و علم ُنه ح)ن نركن  ل  ربه زإنما نركن  ل  ق رة   ما َشاء   َو

 
 

َن َوُه  ِعَمدا ه دوَ  مع دؤ  َ م مُّ دن َ م  َكدازعَر َومع دن َ دم  َزمع ر َخَلَل َمل دونَ  اُلدِع د)َر   ََع  م ع 2َِرع ََ َب ِعدال  َر   َوَودُوَرُ م   ( َخَلدَم الُسدَماَواتع َواأل 

)ر    َوَرُ م  َونعَل  هع ال َمرع َسَن و    (3َزَاح 

و ه الو ود  ل ه ِالَمد  . . وهِا سب ا ك  شُء له   َو  دري مدن كلدِ اليردور اإليمدانُ  هدو اليرور لل رة   َو
  الَب)ر .

  . مؤمندا َدارة  َِمد  للدب اإلنسدانُ   الدِر يلدف زدُ خضدم الو دود المدؤمن المسدباالثان دة زدُ ودم م ال واللمسدة
  وكازرا َارة . وهو وح ه الِر يلف هِا الموقف الفر   .

  هو الِر خللَم زمنَم كازر ومنَم مؤمن(. .)

دده ودد ر هددِا اإلنسددان ; ُوودو  ماددان اَّلَجدداه  لدد  الَفددر زعددن ه  لدد  اإليمددان ; اَّلَجددا ونماددان  رادة   وعددن ق َر
م)دز وَددِا اَّلسدديع اد المددزدو  مددن ودد)ن خلددم   ; ِدده ُمانددة اإليمددان َِاددم هددِا اَّلسدديع اد . وهددُ ُمانددة  ون طددت َو

بعدة هائلدة . ولَدن  ُدر, هدِا المخلدوق زاودعده اللد رة علد  اليم))دز واللد رة علد  اَّلخي دار ; ُومد ه ِعد    ضخمة َو

زاعانده وَدِا كلده علد   . ِه اَجاهه . وهو ال نن الدِر نزلده علد  رسد  منده ِالم)زان الِر نزن ِه عمله و ق ي كلِ
  حم  هِه األمانة . ولم يظلمه ش)ئا .

  و  ِما َعملون ِر)ر(. .)

هدِا الرق)دب البرد)ر .  ول َدِر رق)ب عل  هِا اإلنسان ف ما يعم    ِر)ر َِق لة ن)يه واَجاهه   زل عمد   كن زَو
.  

اإلنسدان زدُ هدِا  لموقدف إلنسان وموقفه هو  ري من اليرور اإلسدَّلمُ الواضدا المسديق ماليرور لَق لة ا وهِا
بعاَه ُما, خالم الو ود .   الو ود   واسيع اداَه َو
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واألرب   كمدا َشد)ر  السدماوات الثالثة َش)ر  ل  الَم األو)  الَدامن زدُ  ب عدة الو دود   الدِر َلدو, ِده واللمسة
لرر ن المخلوق اإلنسانُ . ل  ونعة   المب عة زُ ك ا   ر عة الجم َ  ل ه زُ نَاية المطايت َو

  خلم السماوات واألرب ِالَم   وووركم زاحسن ووركم   ونل ه المر)ر(. .)

ُ دان هدِا  زدُ هدِا الدن ت  خلدم السدماوات واألرب ِدالَم(. . يلدر زدُ شدعور المدؤمن ُن الَدم ُود)  وود ر
يلدرر هدِه الَق لدة هدو   الدِر  والدِر الَدون قدا, علد  هدِا األسداس . الَدون   لد ي عارضدا ولد ي نازلدة ; زبنداء

واسديلرار هدِه الَق لدة زدُ الَدي يمنَده الطمان)ندة  . قاميدا خلدم السدماوات واألرب   والدِر يعلدم علد  ُر ُسداس
 وَّل ود  دننده   و لدو, عل ده الو دود مدن حولده ; زَدو َّل ود  هداهر   وَّل ود  ِداق   عل ده والثلدة زدُ الَدم الدِر يلدو,

ِب  البا   ل مسيلر   زُ النَاية ِع  

  عل ده زدُ ََسد)ن  وبفضد  الثان دةت  وودوركم زاحسدن ودوركم(. . َشدعر اإلنسدان ِاراميده علد      والَق لدة
زدُ األرب مدن ناح دة ََو نده الجثمدانُ ;  األح داء ووَرهتووَره الخلق ة وووَره الشعور ة . زاإلنسان هو ُُم 

واسديع اداَه الروح دة كات األسدرار العج)بدة . ومدن  دم وكلدت  ل ده خَّلزدة  الشدعورر  من ناح دة ََو ندهُما ُنه ُرقاها 
  زُ هِا الملِ العر م ِالق اس  ل ه ل ُوق م األرب  

ده   ونظرة جسدمَات  َثبدت زاحرة  ل  الَن سة العامة ليرك)ب اإلنسان   ُو  ل  ُر  َاِ من ُ ََز َلدِ الَق لدة َو
الَمدا  . و يفداوت الجمدا  ود)ن شدا  وشدا  .   لد  ركم(. . وهُ هن سة يجيمَ ز)َا الجما  وووركم زاحسن وو 

وواي ِاد  الوهدائف والخردائ  اليدُ نيفدوق وَدا اإلنسدان زدُ  , الردنعة ولَدن اليردم م زدُ كاَده  م)د  وكامد 
  . األح اء األرب عل  سائر

زمددن  . اإلنسدان الَددون ومرد)ر هددِا ونل ده المردد)ر(. . مرد)ر كدد  شدُء وكدد  ُمدر وكدد  خلدم . . مردد)ر هدِا)
  األو  وارخر . المَ   ِا  شُء من وهو يعود . ومنه المنشا ونل ه المر)ر . -سبَانه  - رادَه انبثم   ونل ه 

 
 

َلم   وَن َوَما َيع  رُّ َلم  َما َ سع َر بع َوَ ع  لعن ونَ  َما زعُ الُسَماَواتع َواأل  َِاتع الرُّ    َ ع  َ م  َنَبدا  4ورع  َوُه  َعلع َم وع ننَ  ( ََُلم  َيا َع ِع وا  اُلد َفدر  َُ
َِا َ  م  َع  َ م  َوَل اق وا َوَباَ  َُم رعهع َِ   (5) َُلع مَ  معن َقب    َز

  ف)ر مَ ود ل -سبَانه  -مب ئه ونَانيه . وهو : رف ه

اإلنسدان وعَّلن)يده سدر  علد  الراِعة زُ هِا الملطَ هُ َرو ر العلم اإللَُ المَد   ِاد  شدُء   المطلدَ واللمسة
ِمة   :للر ور   وعل  ما هو ُخف  من السر   من كوات الر ور المَّل

  . .(الر ور يعلم ما زُ السماوات واألرب   و علم ما َسرون وما َعلنون   و  عل م وِات)
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ليردور اإليمدانُ  انبدا مدن ا و منَده هِه الَق لة زُ الللب المؤمن يف) ه المعرزة وربه   ف عرزده َِق ليده . واسيلرار
ِاندده ماشددوي كلده لعدد)ن   . زلدد ي لده سددر يخفدد   الشدداعر الَدونُ . و ددؤ ر زدُ مشدداعره واَجاهاَدده ; ف َ دا ح دداة

  َّل نراها وهو العل م وِات الر ور . الضم)ر عل ه   ول ي له ن ة فائرة زُ

ُلده   وودليه ِخاللده  الَدون  و دودآيات  َّل ة كَِه لَاف ة وح ها ل ع ش وَدا اإلنسدان مد ركا لَق لدة و دوده   و  ونن
لواه   زُ ك  حركة وك  اَجاه .   .   ُودِه مَ ربه   وخش)يه َو

  َِك)ر ِمرارو الَفار الساِل)ن 6 - 5الثانُت ال رس

علد  ِشدر ة الرسد  .  المعيرضد)ن الثانُ زُ السورة نِكر ِمر)ر الغاور ن من الماِو)ن ِالرس  والب)ندات   والملطَ
  و افرون ِما  اءهم ِه من الب)ناتت [   ن ياِوون و عيرضون عل  ِشر ة الرسو  صُما كان المشركو 

ُاندت َداَ)َم رسدلَم ِالب)ندات    ِانده ُلم ياََم نبا الِنن كفروا من قب  زِاقوا وبا  ُمرهم و ولَم عِا  ُلد م . كلدِ)
ولوا   واسيغن    و  فنُ حم) (. . ,   زلالواتُِشر نَ وننا و زَفروا َو

َِنر لَم مدن -فالبا  -هنا للمشرك)ن  والخطا  هدِه العاقبدة . واَّلسديفَا,  مثد  وهو َِك)ر لَم ِعاقبة الماِو)ن َو
مدن قبد  زدِاقوا وبدا  ُمدرهم . وقد  يادون للفدت ُنظدارهم  ُفدروا قد  يادون إلنَدار حدالَم ِعد  مدا  داءهم مدن نبدا الدِنن

 و ينداقلون ُنبداء ِعدم الَلَد  مدن الغداور ن . كعداد و مدودوهدم كدانوا يعرزدون  . علد)َم  لد  هدِا النبدا الدِر يلرده

  لوط . وهم يمرون عل)َا زُ شبه الجز رة   زُ رحَّلََم للشما  والجنو  . وقري 

ُلد م(. .  دم ياشدف  عدِا  اللرآن  ل  المعروي من مملَم زُ ال ن ا مدا ننيظدرهم هنالدِ زدُ ارخدرةت  ولَدم و ض  
َداَ)َم رسدلَم ِالب)ندات زلالواتُِشدر نَد وننا  ُاندت َم ومدا ننيظدرهمت  كلدِ ِاندهعدن السدبب الدِر اسديَلوا ِده مدا ندال

المشدركون علد  الرسدو  ص   ب وهدو اعيدراب زدج ناشد  عدن الجَد   يعيرضده و(. . وهدو اَّلعيدراب كاَده الدِر
 ِشخرده منَجدا  لَ دا للبشدر   زدَّل ودد  ُن َيمثد  واقع دا زدُ ِشدر   يَ دا وَددا   و ادون  وكونَدا ِطب عدة الرسدالة  

عدنَم ِجنسده   ز)يعدِر ُن  هدو َر مانا لَا ; ف ردوس ارخدرون ُنفسدَم علد  مثالده ِلد ر مدا يسديط عون . وَّل ننعدز 
وزُ ح داََم ومعاشدَم . وناشد  كدِلِ مدن الجَد   , ُنفسَم يج وا للرسالة وورة واقع ة يَاولون ََق لَا زُ كوات

السدماء و بلغَدا   ود ون حا دة  لد  ُن يَملَدا  لد  النداس َِ)دث نيللد  رسدالة  حق ليده ِطب عدة اإلنسدان كاَده ورزعدة
مدن     ُودائَدا  الرسدالة ُدانوا يليرحدون . زفدُ اإلنسدان َلدِ النفخدة مدن روم     وهدُ ََ)ئدة َّلسديقبا  ُمدا ملدِ

ند  ُلده َّل نرزضدَا  َّل  اهد  ِلد ر هدِا اإلنسدان ع البشدرر  ُاملة كما َللاها من المو األعل  . وهُ كرامدة للجدني
من روم   ل وناش  زُ النَاية من اليعنت واَّلسديَبار الَداك  عدن اَبداو  النفخة     ح)ن يَلم زُ كاَه حق لة

رسدوَّل مدن  نيبعدوا البشر . كان زدُ هدِا فضدا مدن ق مدة هدؤَّلء الجَدا  الميَبدر ن ل زجدائز زدُ عدرزَم ُن من رسو 
  حطة وقلة ق مة ل نظرهم منَم زَُ زُخلم آخر ف)ر  نسَم وَّل فضاضة . ُما ُن نيبعوا واح ا 

ولوا معرض)ن عن الرس  وما معَم من الب)نات   ووقفت زُ و ورهم هِه ومن   وكلِ الَبر اء  م كفروا َو
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 َِ م ِعال َب) عَنداتع َزَلدال وا َكلعد  َ دل  م  ر س  َع ديَ  َََُِشدرَ  ِعَاُنده  َكاَندت َُدا َع) وا َوَََوُلدوا ُواس  َفدر  ََ وَنَنا َز د    َ ُغ  غ َن  ُه  َوُه  َن )دَ    َفنعد ( ََِعدَم 6َحمع
وا َُن ُلدن ن ب َعث دوا ق د   َوَلد  نَن َكَفر  َِ َعَلد  َوَرب عدُ اُلِع ل دي م  َوَكلعد ُن ِعَمدا َعمع د)َر   ُهع  َلي ب َعدث ُن   دُم َلي َنُبدؤ  دولعهع 7َيسع ( َزدممعن وا ِعداُ ع َوَرس 

ر َمل وَن َخبع)َر   اَُنَزل نَ  َوالنُّورع اُلِع   (8َوُه  ِعَما ََع 

  زاخياروا ألنفسَم الشر  والَفر . . . الجَ 

 -سددبَانه  -ومددا هددو  . واسدديغن    . و  فنددُ حم)دد (. . اسدديغن    عددنَم وعددن  يمددانَم وعددن  دداعيَم .)
  حم) (. فنُ ِمَيا   ل  شُء منَم وَّل من ف)رهم   وَّل ِمَيا  ُوَّلت  و 

زَ د  يادِ  ِعد  هدِا النبدا  . نبدا الدِنن كفدروا مدن قبد  زدِاقوا وبدا  ُمدرهم . وهدِا سدبب مدا كاقدوا ومدا ننيظدرهم َدِاز
  ماِوون   د و ُل)للوا مر)را كَِا المر)ر و

و  ده المدؤمن)ن لطاعدة  الَدازر ن رد عل  ََِنب الَفار ِالبعث وازيراق المؤمن)ن عدن 13 - 7الثالثت ال رس ف ده َو
   

ُفدروا هدم المشدركون  الدِنن وهداهر ُن -الثالدث ِق دة للملطدَ الثدانُ يَادُ ََدِنب الدِنن كفدروا ِالبعدث  ملطدَوال
ُن نؤكدد  لَددم ُمددر البعددث َوك)دد ا و  لددا .  للرسددو  وف دده َو  دده -الددِنن كددان الرسددو  ص   ب نددوا ََم ِالدد عوة 

ردو ر لمشدَ  الق امدة ومرد)ر المادِو)ن   اإليمدان والطاعدة ورد كد  شددُء هلل ف ده ; ودعدوة لَددم  لد والمرد ق)ن َو
  :الَ اة ف ما يلَ لَم زُ

علد    يسد)ر . زدممنوا ِدا   وكلدِ الِنن كفروا ُن لن نبعثوا . ق  ولد  وربدُ ليبعدثن    دم لينبئدون ِمدا عملديم . ِعم
ون   ومدن ندؤمن ِدا  نو, يجمعام ل)و, الجمَ   كلدِ ندو, اليغدا . خب)ر ورسوله والنور الِر ُنزلنا . و  ِما َعملون 

 . العظد م س)ئاَه   و  خله  نات َجرر من ََيَا األنَدار خالد نن ز)َدا ُود ا . كلدِ الفدِو عنه و عم  والَا يافر

ُودا  مدن مرد)بة  َّل ِدإكن    مدا والِنن كفروا وكِووا ِمياَنا ُولئِ ُوَا  النار خالد نن ز)َدا وبدئي المرد)ر .
  ُو  عدوا الرسدو    زدإن َدول)يم زإنمدا علد  رسدولنا  ُو  عدوا  ِاد  شدُء علد م    ومدن ندؤمن ِدا  نَد  قلبده   و 

   له  َّل هو   وعل    زل)يوك  المؤمنون . . َّل البَّلس المب)ن .  

ِعمدا   ف لضدُ ِاِِده مدن ُو  لفد  ومندِ حاانيده .  دم نو ده  زدُ البد ء يسدمُ ملالدة الدِنن كفدروا عدن عد , البعدث 
ولد ي ِعد  قسدم الرسدو  وربده َوك)د ت  . وربده لد  َوك)د  ُمدر البعدث ِداو م َوك)د    وهدو ُن يَلدفالرسدو  ص   ب  

ُعلددم مددنَم ِعملَددم حيدد   . .(عملدديم  قد تول  وربددُ ليبعددثن(. .   ددم لينبئددون ِمدا زلدد ي شددُء مندده ِميدرو  . و  
وهدو  والعلدن واألرب و علدم السدروكلدِ علد    يسد)ر(. . زَدو يعلدم مدا زدُ السدماوات ) ! الق امدة ل)نبدئَم ِده ندو,

  لَِا اليلر ر . َمَ) ا عل م وِات الر ور . وهو عل  ك  شُء ق نر . كما  اء زُ مطلَ السورة
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رسدوله . وهدو هدِا اللدرآن .  مدَ هد  هدِا اليوك)د  الو )دم ند عوهم  لد  اإليمدان ِدا  ورسدوله والندور الدِر ُنزلده وزدُ
ِمدا ُنده مدن عند    . و  ندور السدماوات واألرب .  حق ليده وهدو ندور زدُوهو هِا ال نن الِر نبشر ِده اللدرآن . 

  الللب ف شرق وِاَه و برر الَق لة الَامنة ف ه هو كاَه . نن)ر وهو نور زُ آ اره  ك

َم  لد  اإليمدان   ِمدا يشدعرهم ُنَدم ماشدوزون لعد)ن   َّل يخفد  عل ده و علدب شدُءت  و  ِمدا  مدنَم علد  دعدَو
  )ر(. .َعملون خب

  هِه ال عوة يعود  ل  اسيَما  مشَ  البعث الِر ُُ ه لَم ُو م َوك) ت وبع 

  نو, يجمعام ل)و, الجمَتكلِ نو, اليغاون(. .)

وعد دهم َّل يعلمده  َّل  المَّلئَدة ُنه نو, الجمَ زون  م َ الخَّلئم زُ  م َ األ  ا  َبعث ف ده   كمدا يَضدره زاما
قا تقدا   -عدن ُودُ كر رضدُ   عنده  -  ب  ]   ر ما  داء زدُ حد نث رسدو   . ولَن ق  يلربه  ل  اليرو 

ُوسددمَ مددا َّل َسددمعون . ُ ددت السددماء وحددم لَددا ُن َدد     مددا ز)َددا  , َددرون  رسدو    ص   بت   نددُ ُري مددا َّل
  وف ه ملِ واضَ  بَيه هلل َعال  سا  ا . و   َّل موضَ ُربَ ُواَِ

 
 

 َ, َ م  لعَ)و   َنو  َمع  معنَيج  ,  الُيَغاو نع َوَمن ن ؤ  َِ َنو  َع َكلع ل ده   ِعاُ ع  ,ع ال َجم  خع ََف عر  َعن ه  َس) عَئاَعهع َو     َم   َوالعَا  ي  درعر معدن  َ ُندات   َوَ ع  ََج 
 َِ ا ََُو ا  َكلع ََ نَن زع) ار  َخالع ع ََ َن  ا األ  ََ يع  َ ََ   ِ وا َوَكُِ 9ال َعظع م    ال َفو  نَن َكَفر  َِ ( َواُلِع َلئع ا    و وا ِعمَياَعَنا ُ و  ََ دا  َُو  ََ نَن زع) الُنارع َخالعد ع

)ر    )َبة   ( َما ََُواَ  معن10َوبعئ َي ال َمرع َ  ع َقل َبه   مُّرع معن ِعاُ ع َن ء  َعلع َم   َوُه    عَُّل ِعإعك نع ُهع َوَمن ن ؤ   ُ   (11ِعا   ع َش

الفدرش   ولخدر يم  لد  الرددع ات  علد  لبا)ديم كث)درا   ولمدا َلددِكَم ِالنسداءَعلمدون مدا ُعلدم لضدَايم قلدد)َّل   و  لدو
  . َجارون  ل    َعال  . لوددت ُنُ شجرة َعض    .

َّل يعدري لده البشددر  الددِر اليدُ لد ي ز)َددا موضدَ ُربدَ ُودداَِ  َّل وف ده ملدِ . هدُ هددِا اَّلَسداو الَائد  والسدماء
زَد  هدِا يلدر  شد)ئا لليردور البشدرر  ! الفضداء َبداءة الطدائرة زدُحد ودا . والدِر َبد و ف ده شدمي كشمسدنا كرة كال

  الجمَ ل نو, عن ع د المَّلئَة و  نَم من و)ن الجمَ زُ

مدن زدِو المدؤمن)ن  يلدَ مشدَ  مدن هدِا الجمدَ يادون اليغداون ل واليغداون مفاعلدة مدن الغدبن . وهدو َردو ر لمدا وزدُ
زَمدا نرد)بان ميباعد ان . وكانمدا كدان  . الجَد م ََم  لد ِدالنع م ; وحرمدان الَدازر ن مدن كد  شدُء منده  دم ود)رور 

مساِله ل زفاِ ف ه المؤمنون وهز, ف ه الَدازرون ل زَدو َغداون وَدِا  زر م هنا  سباق للفِو ِا  شُء   ول غبن ك 
  يفسره ما ِع هت ! الميَر  المعن  المرور
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ز)َدا ُود ا . كلدِ  خالد نن ن ََيَدا األنَدارومن نؤمن ِا  و عم  والَا يافر عنه س)ئاَه و  خلده  ندات َجدرر مد)
  خال نن ز)َا وبئي المر)ر(. . النار الفِو العظ م . والِنن كفروا وكِووا ِمياَنا ُولئِ ُوَا 

وزدُ ُ در اإليمدان ِدا  زدُ  , اللد ر ُن يام  ن اءه  ل)َم ِاإليمان يلرر قاع ة مدن قواعد  اليردور اإليمدانُ زدُ وقب 
  ه اية الللبت

  . .(عل م   من مر)بة  َّل ِإكن   . ومن نؤمن ِا  نَ  قلبه   و  ِا  شُءما ُوا)

 ل ده زدُ هدِا  دعداهم مناسدبة ككدر هدِه الَق لدة هندا هدُ مجدرد و انَدا زدُ ود د عدرب حق لدة اإليمدان الدِر ولعد 
َدو ِدإكن   . يرد)ب مدن خ)در ومدن شدر ز مدا الملطَ . زَو اإليمان الِر نرد كد  شدُء  لد      و عيلد  ُن كد 

المشدداعر اإليمان ددة عندد  موا َددة الَ دداة ِاحدد ا َا خ)رهددا   م ددَ وهددُ حق لددة َّل ياددون  يمددان ِغ)رهددا . زَددُ ُسدداس
مناسددبة حاضددرة زددُ واقددَ الَددا  عندد  نددزو  هددِه السددورة . ُو هددِه اريددة مددن  هنددا  وشددرها . كمددا يجددِو ُن ََددون 

  وقائَ .ُان يلَ و)ن المؤمن)ن والمشرك)ن من  ف ما السورة  

فد َي ند    زدُ  . المؤمن ُية حا  زَِا  انب ضخم من اليرور اإليمانُ الِر ننشئه اإلسَّل, زُ ضم)ر وعل 
من الضدراء ومدن السدراء . يردبر لوولد  و شدار  ير)به ُ  ح ث   و ري ن    زُ ك  حركة   و طمئن قلبه لما

سدراء وزدُ الضدراء ;  ك ندري زدُ الضدراء كمدا زدُ السدراء ف شدار زدُ ال , هدِا للثان دة . وقد  نيسدام   لد  آزداق زدوق 
  ِالينب ه ُو ِاليَف)ر ُو وير  ا م)زان الَسنات   ُو ِالخ)ر عل  ك  حا  . ورحميه زض   

ضدراء ودبر زَدان  ُوداويه الَ نث الميفم عل هت  عجبا للمؤمن ل َّل يلضدُ   قضداء  َّل كدان خ)درا لده .  ن وزُ
  للمؤمن   . .  َّل سراء شار زَان خ)را له . ول ي كلِ ألح خ)را له . ونن ُواويه 

  ومن نؤمن ِا  نَ  قلبه(. .)

يعندُ نَد ر قلبدده  عبداس زسدرها ِعدم السدلف ِانَدا اإليمددان ِلد ر   واليسدل م لده عند  المرد)بة . وعدن اودن وقد 
األحدد اث   ز)ددري هنددا  منشدداها األشد اء و  ِاودد  ه ايدة مطللددة . و فيَدده علدد  الَق لدة الل ن ددة المانونددة . و رددله

يعري المعرزة الواولة الَل ة ف سيغنُ عدن الرؤ دة الجزئ دة المَفوزدة   م وفانيَا . ومن  م يطمئن و لر و سير ا .
  . ِالخطا واللرور

 
 

وَ  َزإعن ََدَوُل) ي م  َزإعُنَمدا َعَلد  َوَُ ع ع وا دولعَنا ُهَ َوَُ ع ع وا الُرس  َزل َ)َيَوُكد ع  ُهع  ( ُه  ََّل  عَلدَه  عَُّل ه دَو َوَعَلد 12م بعد)ن   ال دَبََّلس  ال   َرس 
معن وَن   نَن آَمن دوا  عنُ 13ال م ؤ  ا اُلِع ََ دن   ( َيا َُنُّ وه م  َونعن مع َِر  د َ دم  َزاح  و ا  ُل دم  َعد   ك  دم  َوَُو ََّلدع ا  َوا ع  ِ ف دوا َُ وا َزدإعُن  ََع  فعدر  وا َوََغ   َ دَف َوََر 

  (14َفف وَر ُرحع َم   هَُ 
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   م ياون اليعل)ب عل)َات ومن

  و  ِا  شُء عل م(. .)

ِاحددة زَدُ وكشددف  , الَجدب ه ايددة  لد  شددُء مددن علدم     يمنَدده لمددن نَ يدده   حد)ن يرددا  يماندده ف سديَم  
  األسرار . . ِمل ار . .

َم  ل  اإليمان ز) عوهم  ل   اعة   و اعة الرسو ت و ياَِ   دعَو

  ُو  عوا   ُو  عوا الرسو    زإن َول)يم زإنما عل  رسولنا البَّلس المب)ن(. .)

زلدد  ُدي األمانددة    ولد  عددرب علد)َم مددن قبد  مردد)ر الددِنن َولدوا . وهنددا يلدرر لَددم ُن الرسدو  مبلدد  . زددإكا وقد 
قا, الَجة . وبلُ ما ننيظرهم هم من المعر ة   منِ قل)  . مما ككروا ِه , واليولُ ونَم ِالوا ب   ُو

ِدا  زدُ َعداملَم مدَ  المدؤمن)ن يخيم هِا الملطَ ويلر ر حق لة الوح ان دة اليدُ ننَرونَدا و ادِوونَا   و لدرر شدان  م
   ت

    َّل  له  َّل هو   وعل    زل)يوك  المؤمنون(. .)

زَدِا هدو ُ در اليردور  . حد هو  اليوح)  هُ ُساس اليرور اإليمانُ كله . ومليضاها ُن ياون اليوكد  عل ده وحق لة
  اإليمانُ زُ الللو  .

  . يجُء ارية ن خ  الس اق زُ خطا  المؤمن)ن . زَُ وولة و)ن ما مض  من السورة وما وبَِه

و  ه  ل  18 - 14الراَِت ال رس ِوا  واألموا  َو   والطاعة واإلنفاق السمَ ََِنر من ع اوة األوَّلد واأل

ِوا  واألوَّلد واألمدوا    النَاية نو ه الخطا   ل  وزُ  لد  َلدوي     والسدمَ  و د عوهم المؤمن)ن يَِرهم زينة األ
ِق والمغفدرة والفدَّلم . و دِكرهم زدُ  علد  والطاعة واإلنفاق   كما يَدِرهم شدا األنفدي   و عد هم كلدِ مضداعفة الدر

  وق َره وفلبيه   مَ خبَره وحاميهت , والغائب الخيا, ِعلم   للَاضر

ِوا اددم ُووَّلدكددم عد وا لَددم زاحدِروهم   ونن َعفددوايدا ُنَدد) رددفَوا ا الدِنن آمنددوا  ن مدن ُ غفدروا زددإن   ففددور  َو َو
زاَلوا   ما اسديطعيم   واسدمعوا ُو  عدوا   ُونفلدوا خ)درا  . عظ م رح م .  نما ُموالَم ُووَّلدكم زينة   و  عن ه ُ ر

 و  .  ن َلرضوا   قرضا حسنا يضاعفه لَم   و غفر لَم  نفسه زاولئِ هم المفلَون  شا ألنفسام   ومن نوق 

  شاور حل م . عالم الغ)ب والشَادة العز ز الَا م(. .
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ر د  زلدا تزَؤَّلء  عنَدا زدُ اريدة األولد  مدن هدِا السد اق وقد  سداله -رضدُ   عنده  -ورد عدن اودن عبداس  وقد 
ِوا َم ُووَّلدهم ُن ن عوهم . زلما َُدوا رسدو   زاو   ص   بر ا  ُسلموا من ماة   زارادوا ُن ياَوا  ل  رسو    ُ

غفدروا زُ   ص   ب ُروا الناس ق  زلَوا رفَوا َو  ال نن   زَموا ُن يعاقبوهم   زانز    هِه اريةت  ونن َعفوا َو

  اودن عبداس مدول عارمدة   ففور رح م(. . وهاِا رواه اليرمِر ِإسناد آخر وقا تحسن وَ ا . وهاِا قا  زإن
.  

ِوا  واألوَّلد  مددن الددن  اللرآنددُ ُشددم  مددن الَددادث الجزئددُ ُوِعدد  مدد ي ُو ددو  ُمدد ا . زَددِا اليَددِنر ولَددن األ
ُمددوالَم ُووَّلدكددم زينددة . . والينب دده  لدد  ُن مددن  ُنمددا ُئاليَددِنر الددِر زددُ اريددة اليال ددة مددن األمددوا  واألوَّلد معددات

ِوا  واألوَّلد مدن يادون عد وا ا يشد)ر  لد  حق لدة عم لدة زدُ الَ داة البشدر ة . و مدي وشدائج ميشداِاة  ن هدِ . . األ
ِوا  واألوَّلد قد  ياوندون مشدغلة اليرك)ب دق لة زُ عدن ككدر    وملَداة العا فُ وزُ مَّلِسدات الَ داة سدواء . زداأل

  ؤمن ووا بهاليُ ََ   وَم لو قا, الم للمياعب . كما ُنَم ق  ياونون دازعا لليلر)ر زُ َبعات اإليمان اَلاء

 
 

َر َعظع مَ   عُنَما نَ ه  َُ   ُ م  زعي َنَة َوُه  عع َ م  َوَُو ََّلد  َوال  دَمع وا َوَُ ع ع دوا َوَُنفعل دوا (15) َُم  ي م  َواس  دَيَطع  م   َخ) درا   َزاَُل وا ُهَ َمدا اس  دا  َنف سع أل ع
َِ ه م   َلئع هع َزا و  سع ُا َنف  ونَ  َوَمن ن وَق ش   َ لع   (16) ال م ف 

ضددَ ة الَث)در . كمددا  لخسدارة مددا نللداه المجاهدد  زدُ سددب)    ل والمجاهد  زدُ سددب)    نيعدرب زللدُ الَث)در   َو
ِو ده وولدد ه . ز)بخد  و جددبن ل)دوزر لَددم  نفسدده نيعدرب هدو وُهلدده للعندت . وقدد  يَيمد  العندت زددُ وَّل يَيملدده زدُ 

 نَدم ود وه عدن الخ)در   وعوقدوه عدن ََل)دم فايدة و دودهف اوندون عد وا لده   أل ! والمدا  األمدن واللدرار ُو الميداو

لمدا يرد)بَم مدن  رائده    اَلداء العل ا . كما ُنَم ق  يلفدون لده زدُ الطر دم يمنعونده مدن النَدوب ووا بده   اإلنسانُ
و)ندده وب)دنَم واليجددرد هلل . . وهدُ كددِلِ  المفاوددلة ُو ألنَدم قد  ياونددون زدُ  ر ددم ف)در  ر لده   و عجددز هدو عددن

ة ال ر ات . .وور من ا لِ مما يلَ زُ ح اة المؤمن زُ ك  آن . وهِه لع اوة ميفاَو   َو

الِنن آمندوا   والَدِر مدن  قلو   م اقيضت هِه الَا  المعل ة الميشاِاة   اليَِنر من     إل ارة ال لظة زُ ومن
  َسل  هِه المشاعر   وضغ  هِه المؤ رات .

  :معن))ن نة األموا  واألوَّلد . وكلمة زينة ََيم ُرر هِا اليَِنر زُ وورة ُخري من زي  م

وكونددوا ُودد ا يلظدد)ن لينجَددوا زددُ  وحدداكروا ُن   يفيددنَم ِدداألموا  واألوَّلد ِمعندد  يخيبددركم   زدانيبَوا لَددِا   األو 
يجردوا هلل . كما يفين خلروا َو   الِهب ِالنار ل خلره من الشوائب ل الرائ  اَّلويَّلء   َو

زاحدِروا هدِه الفيندة َّل َجدرزَم  , ألمدوا  واألوَّلد زيندة لَدم َدوقعام ِفينيَدا زدُ المخالفدة والمعرد ةُن هدِه ا والثدانُ
بع كم عن   .   َو
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  المعن))ن قر ب من قر ب . وكَّل

  ص   ب يخطدب  رسدو  عدن عبد    ودن ور  ةتسدمعت ُودُ ور د ة يلو ت ُدان -ِإسدناده  -روي اإلما, ُحم   وق 
يمش ان و عثران زندز  رسدو    ص   ب  , ُحمران عل)َما قم ران -رضُ   عنَما  -َس)ن   زجاء الَسن وال

 دم قدا ت  ود ق   ورسدوله .  نمدا ُمدوالَم ُووَّلدكدم زيندة . نظدرت  لد   . ن يده من المنبر زَملَما   زوضعَما ود)ن
ُهد  السدنةيمشد ان و عثدران   زلدم ُودبر حيد  قطعدت حد نثُ ورزعيَمدا   . .  الردب))ن هِنن حد نث اودن  مدن ورواه 

ونن اليَددِنر والينب دده ف دده  . وخطددر واقدد  . زَددِا رسددو    ص   ب وهددِان اونددا ونيدده . . ونندده ألمددر  كن خط)ددر .
ليَفَدف نفسدَا عدن اليمدادر واإلزدراط   وهدُ َعلدم  , المشداعر لضرورة يل رها من خلم قلو  الناس   ُوودعَا هدِه

ؤدر وَا  ل  ما َؤدر  ل ه ماان  األع اء ل فع َ ُن هِه الوشائج الَب)بة ق    وَا ما يفع  الع و   َو

ِوا   المسيسدرة  م نلوم لَا ِما عن    ِع  اليَِنر من زينة األمدوا  واألوَّلد   والعد اوة ومن زدُ ِعدم األونداء واأل
  . زَِه زينة  و  عن ه ُ ر عظ م(. .

  اقة واإلسيطاعة   وبالسمَ والطاعةتللِنن آمنوا ويلوي   زُ ح ود الط و َيف

  واسمعوا ُو  عوا(. . -زاَلوا   ما اسيطعيم )

و اعيده . وقد  قدا  رسدو   َلدواه  هدِا الل)د ت  مدا اسديطعيم(نيجل  لطدف   ِعبداده   وعلمده ِمد ي  اقداََم زدُ وزدُ
  زالطاعدة زدُ األمدر لد ي لَدا حد ود  نَ)ديَم عنده زدا ينبوه وما   ص   بت   كا ُمَرَم ِامر زاَوا منه ما اسيطعيم

  ُما النَُ زَّل َجزئة ف ه ف طلب ِاامله دون نلران . و َ)ب وَم  ل  اإلنفاقت . يسيطاو   ومن  م يلب  ز)َا ما

 
 
َ دم    عن فعدر  َل َ دم  َوَ غ  ه  َل ف  دوا ُهَ َقر ضدا  َحَسدنا  ي َضداعع وَر َحلعد َم   َوُه   َ ل رعض  اَدةع ال َعزع دز  ( َعدالعم  ال  17َشدا  ََ د م   َغ) دبع َوالُشد َع ََ  ال 

(18)  

  ُونفلوا خ)را ألنفسام(. .)

نفلدة مباشدرة لدِواََم   و عد ها  ُانده ننفلون ألنفسَم . وهو يامرهم ُن ننفلوا الخ)ر ألنفسَم . ف جع  مدا ننفلونده زَم
  الخ)ر لَم ح)ن يفعلون .

ِما . السع)  السع)  م و ر َم   من  ت زض  ن يخل  منه و وقاه ; والوقاية منهشا النفي وَّلء مَّل

  ومن نوق شا نفسه زاولئِ هم المفلَون(. .)
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َب)بَم زُ اإلنفاق   ف سمُ  نفاقَم قرضا هلل . ومدن  م الدِر َّل ندربا هدِه الفرودة  كا يمضُ زُ  فرائَم ِالبِ  َو
لملدرب   و َلدم عل ده حد)ن يلردر زدُ و شدار ا , ِده اليُ يلرب ز)َا موَّله و وهو ياخدِ اللدرب ف ضداعفه و غفدر

  شاره . وهو   ل

   ن َلرضوا   قرضا حسنا يضاعفه لَم و غفر لَم . و  شاور حل م(. .)

بار  ِقه .  م يساله زض  َو ُعطداه . قرضدا . يضداعفه .  مدا   . ما ُُرمه ل وما ُعظمه ل وهو ننش  العب   م نر
  زُ َلر)ره هو عن شار موَّله . . ل يا  للل ِالَلم عطاه ل و عامله.  م . . يشار لعب ه الِر ُنشاه وُ 

ونَداو   -سدبَانه  - لندراه  ك   نيسام  عل  نلرنا وضعفنا   ونيطلَ  لد  ُعلد  دائمدا -ِرفاَه  -  يعلمنا   ن
ُود ا  لد  ََل)دم  اإلنسان من روحه . زجعلده مشدياقا زُ ُن نلل ه زُ ح ود  اقينا الرغ)رة المَ ودة . وق  نف   

 ومن  م َبل  ارزاق العل ا مفيوحة دائما ل)يطلَ هِا المخلوق  ل  الَما  , و ب عيه المث  األعل  زُ ح ود  اقيه

  و َاو  اَّلَرفاو در ة ِع  در ة   حي  نلل    ِما يَبه له و رضاه . , المسيطاو

  الللو ت عل  ُ وَا اإل َّلو والرقاِةهِه الجولة ِع  هِا اإليلاو العج)ب   ِرفة   الي و خيم

  عالم الغ)ب والشَادة العز ز الَا م(. .)

عد)ن   َدراهم  ِدان شُء ماشوي لعلمه   خاضَ لسلطانه   م ور َِاميده . كدُ يعد ش النداس وهدم يشدعرون  زَ 
لللدو    لييلدُ يسديلر هدِا اليردور زدُ ا ُن   وسدلطانه علد)َم   وحاميده َد ور األمدر كلده حاضدره وفائبده . و افدُ

سيج)ب . خل  له َو     َو
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 الطَّلق سورة
 
 
ي م  الن عَساء َزَطل عل وه نُ  َيا ُُّ  عَكا َ ُلل  ا الُنبع ََ نُ  َُنُّ َع دُ َع َ دم  ََّل  لععع دُ َة َواَُل دوا ُهَ َرُب دوا ال عع ر  دوه نُ  َوَُح  رع   َن  َ خ  در    ُن َوََّل َيخ  َع دن و ) دوَع مع

َشة   َع)نَ  عَُّل َُن َيا   ودَ  ِعَفاحع َِ ح   ود  ُهع َوَمن َنَيَعُ  ح    َب) عَنة  َوَعل  د َ  ُهع  مُّ د عث  َِع   َ رعر َلَعدُ  ُهَ ي  َسه  ََّل ََد   َِ  َزَل   َهَلَم َنف  درا   َكلعد َُم 
 1)  

  الطَّلق سورة

  لسورة الطَّلق َل يم

األخدري  سدورة البلدرة    السدورة ز)َا الَاَّلت اليُ لدم َفرد  زدُسورة الطَّلق   نب)ن   ز)َا ُحاامه   و فر   هِه
الميخلفدة عدن الطدَّلق مدن شدؤون األسدرة . وقد   الَداَّلت اليدُ َضدمنت ِعدم ُحادا, الطدَّلق ; و لدرر ز)َدا ُحادا,

ُن يلدَ ف ده الطدَّلق الدِر يلبلده   و جدرر وزدم سدنيهت  يدا ُنَدا النبدُ  يمادن َضمنت هِه السورة و ان الوقت الدِر
  زطللوهن لع ََن(. . النساء  كا  لليم

َخدر   َّل ُن َداَُ ِفاحشدة  وَّل زيرة العد ة َّل َخدر  -وهو و)ت مطللَا  -المطللة ووا بَا زُ البلاء زُ و)يَا  وحم
َن وَّل يخر ن  َّل ُن ياَ)ن   مب)نة(. . ِفاحشة مب)نةت  َّل َخر وهن من و)َو

ُومسداَا زدُ زيدرة العد ة    را عَدا ا ما َشاء   ما لم يان الدزو  قد ِع  انلضاء الع ة زُ الخرو  ليفع  ونفسَ وحلَا
ولَن ليعود الَ اة الزو  دة و)نَمدا ِدالمعرويت  زدإكا ولغدن  , َّل ل ضارها و ؤكنَا وَِا اإلمسا  و عطلَا عن الزوا 

 وا كور ِمعدروي(. . وهدِا مدَ اإلشدَاد علد  اإلمسدا  ُو الفدراقت  ُوشدَ زدارقوهن ُ لَدن زامسداوهن ِمعدروي ُو
  . .(منَم ع  

ُو  َّل دة ُ َدار  ح ضدات وهدُ  َّل دة قدروء ِمعند   دَّلث -سدورة البلدرة ود)ن مد ة العد ة للمطللدة كات الَد م  وزدُ
اليدُ انلطدَ ح ضدَا وللردغ)رة اليدُ لدم  لآليسدة وهندا ود)ن هدِه المد ة ِالنسدبة -مدن الَ ضدات علد  خدَّلي زلَدُ 

  اَربيم زع ََن  َّل ة ُشَر والَّلئُ لم يَضن(. .  ن ََمت  والَّلئُ نئسن من المَ م من نسائَم

  ع ة الَام ت  ُووَّلت األحما  ُ لَن ُن يضعن حملَن(. . وب)ن

مدن و د كم    سدانيم زر  حام المسان الدِر َعيد  ف ده المعيد ة ونفلدة الَمد  حيد  َضدَت  ُسدانوهن مدن ح)دث  م
  حملَن(. . يضعن حي  وَّل َضاروهن ليض لوا عل)َن . ونن كن ُوَّلت حم  زانفلوا عل)َن

This file was downloaded from QuranicThought.com



وبد)ن ُو ده علد   و)نَدا حادم الرضداعة لولد  المطللدة حد)ن َضدعه   ُو در األ, علد  الرضداعة زدُ حالدة اإلَفداق  دم
ُ دورهن ُوَمدروا و)دنَم ِمعدروي  زدمَوهن مرلَة الطف  و)نَما   وزُ حالة  رضاعه من ُخدريت  زدإن ُرضدعن لَدم

  . ونن َعاسَرم زسيرضَ له ُخري(. .

زجعله َاِعا لَالة الزو  وق َرهت  ل)نفدم كو سدعة مدن سدعيه  , َفر)َّل ام النفلة واأل ر زُ  م َ الَاَّلتِاد ح  م
ِقه   ومن ق ر عل ه   زل)نفم مما آَاه   . َّل يالف   نفسا  َّل ما آَاها(. . ر

)ئا مدن ُنلداب شد َد و َيبعدت النردو  سدائر الَداَّلت   ومدا نيخلدف عنَدا   ِاحادا, مفردلة دق لدة   ولدم وهادِا
  وزُ دقة وزُ وضوم . . رزم األسرة المفَاة ِالطَّلق  َّل ُراحيه زُ ماانه   وب)نت حامه   زُ

ََشد  لومدر هدِه الَشد   وهدُ اإلنسان م هوشا ُما, هِه السورة وهُ َيناو  ُحاا, هِه الَالدة وميخلفاََدا . و لف
األمدر ِلد ر   زدُ السدماوات واألرضد)ن    هدِا  العج)ب من اليرف)ب واليره)ب   واليعل)ب علد  كد  حادم   ووود

َددرار األمددر ِددالمعروي والسددماحة  وزددُ وسددنن   زددُ هددَّل  العدداَ)ن عددن ُمددره   الفددر  والسددعة لمددن نيلوندده . َو
ِق   وزُ ال سر . الجم)  واليراضُ   وننثار  . والعسر واإل ماو زُ الخ)ر . واليِك)ر ِل ر   زُ الخلم وزُ الر

.  

ُمدا, هددِا  الطدَّلق إلنسدان م هوشدا ُمدا, هدِا الَشدد  مدن الَلدائم الَون دة الَبدري زدُ معدرب الَد نث عدنا يلدف
ُمددر عددا, للمددؤمن)ن وحاددم عددا,  وهددو حيدد  ل)و دده الخطددا   لدد  النبددُ ص   ب ِشخردده   -اَّلحيفددا  واَّلهيمددا, 

ِ ددادة زدُ اَّلهيمددا, ونشدعارا ِخطددورة األمددر ليفردد)  الد ق)م لوحاددا, حالددة ف دده . ُومددا, هدِا ا الميَد ث للمسدلم)ن   
لدوي   زدُ َنف)دِه   ومراقبدة   زدُ َناولده . واإل الدة حادم حالة   واألمر المش د زدُ كد   ِال قدة زدُ مراعاَده   َو

الد نن كلده ل وهددو  وهددو اليعل)دب ِاليرف)دب واليره)ددب     الدة َشدعر الللدب كدان هدِا األمدر هددو اإلسدَّل, كلده ل زدُ
لدف ليراقدب َنف)دِ األحادا, لاللضد ة اليدُ َفرد  ز)َدا  عد  السدماء   َو الميلد)ن ز)َدا ِداُبر ُوسدم  مدا نيطلدَ  ل ده  َو

وع  المليو ن والميلَئ)ن لدوم للنداس ِالر داء الند ر والخ)در  والمضار ن المؤمن ; َو ِاعنف ُوش  مدا نللداه عدا  ; َو
  ُخِ األمر ِالمعروي والسماحة واليجم  والي س)ر . وراء المخبوء

لدِ حد ود   ومدن نيعد اللدا و لدُر   زلد  هلدم نفسده(. .  َّل  حد ود رئ زدُ هدِه السدورة . .  واَلدوا   ربادم(. .  َو
مدنَم ُوق مدوا الشدَادة هلل(. .  كلَدم ندوع  ِده مدن كدان  عد   َ رر لع    يَ ث ِع  كلدِ ُمدرا(. .  ُوشدَ وا كور 

ِقده مدن ح)دث َّل يَيسدب . . ومدن نيوكد  علد    ومن نيم   يجع  له مخر ) . نؤمن ِا  وال)و, ارخر(. ا و ر
يسدرا(.  كلدِ ُمدر  ُمدره  ن   ِال  ُمدره . قد   عد    لَد  شدُء قد را(. .  ومدن نيدم   يجعد  لده مدن حسبه زَو

  س جع    ِع  عسر يسرا(. .) . .(ُ را   ُنزله  ل ام(  ومن نيم   يافر عنه س)ئاَه و عظم له

زَاسدبناها حسداِا شد ن ا  ورسله كلِ اليَ ن  العن   الطو   المفر ت  وكانن من قر ة عيت عن ُمر ربَا يلُر ُما
  خسرا . ُع    لَم عِاِا ش ن ا(. . ُمرها   وعِوناها عِاِا نَرا . زِاقت وبا  ُمرها وكان عاقبة
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واليلدو ا ِداأل ر الَب)درت  , الندور عده مدناليَدِنر مدن مثد  هدِا المرد)ر   واليدِك)ر ونعمدة   ِالرسدو  ومدا م يعقبده
   لد ام ككراترسدوَّل نيلدو علد ام آيدات   مب)ندات ل خدر  الدِنن  ُندز   زداَلوا   يدا ُولدُ األلبدا  الدِنن آمندوا   قد 

 ََيَدا مدن الظلمدات  لد  الندور . ومدن ندؤمن ِدا  و عمد  ودالَا ن خلده  ندات َجدرر مدن الرالَات آمنوا وعملوا

ِقا(. .األنَار    خال نن ز)َا ُو ا ق  ُحسن   له ر

ومدن األرب مدثلَن    سدماوات يلدُر هدِا اإليلداو الَائد  الضدخم زدُ المجدا  الَدونُ الَب)درت   الدِر خلدم سدبَ  م
    ق  ُحاط ِا  شُء علما(. . ُون نينز  األمر و)نَن   ليعلموا ُن   عل  ك  شُء ق نر  

َنظد م  عل ُلَدا موقوزدة , الطدراِ ُحادا, الطدَّلق . و جد  سدورة كاملدة زدُ اللدرآن   مدن هدِا هِا كله َعل)با عل  يلُر
ِاضخم حلائم اإليمان زُ المجا  الَدونُ والنفسدُ . وهدُ حالدة ََد ,  هاِا هِه الَالة وميخلفاََا كِلِ ل وربطَا

 نشداء  مدن َوقَ زدُ الَدي ُنَدا ُضدخمانيَاء َّل حالة  نشاء . . ألسرة . . َّل ل ولة . . وهُ  وحالة َّل حالة وناء  
  دولة ل

  ن   هِا و عَّل,

و ده الياُ)د  . حيد   علد  له ع ة دَّلَّلت َجيمَ كلَا عن  سمو هِا الد نن و  نيده وانبثاقده مدن نبدَ ف)در ِشدرر   ن
  لو لم ََن هنا  دَّللة ُخري سوي دَّللة هِه السورة ل

  َّلمُتن   اوي اء عل  خطورة شان األسرة زُ النظا, اإلس  نه

والرحمدة واليعددا ف  المدودة نظدا, ُسدرة . الب)ددت زدُ اعيبداره مثاِددة وسدان   زدُ هلدده َليلدُ النفدوس علد  زاإلسدَّل,
الَ ا ة ; ومنده َميد  وشدائج الرحمدة ُوواودر  َو ر  والسير واليجم  والَرانة والطَر ; وزُ كنفه َنبت الطفولة  

  اليَاز  .

دري ف ده م يرور العَّلقة الب)ي دة َردو را ر  ومن و شد َ ف ده الند ي    , الظدَّل  زازدا شد  فا   يشدَ منده اليعدا ف   َو
ِوا دا و فدوم منده العب)درت  ومدن آياَده ُن خلدم لَدم مدن ُنفسدام ليسدانوا  ل)َدا و عد  و)دنَم مدودة ورحمدة(. .  هدن  ُ

ة والرحمدة   ولة النفي ِالنفي   وهُ ودلة السدان واللدرار   وهدُ ودلة المدود زَُ لباس لَم ُونيم لباس لَن(. .
وهدَّل .  ند اوة واليجم  . ونن اإلنسان ل َي زُ األلفداق كاََدا حندوا ورزلدا   و سديروم مدن خَّللَدا السير وهُ ولة

الرز)دم الو )دم . كلدِ زدُ الوقدت  اإلنسدانُ وننَا ليعب)ر كام  عن حق لة الرلة اليُ يفيرضَا اإلسَّل, لدِلِ الربداط
ُفددراب كلددِ الربدداط كلَددا    اميدد اد الَ دداة ِالنسدد    ف مددنا هددِه األفددراب كلَددا  دداَِ  ز)َددا ِمدداالددِر نلَدد  ف دده 

 حدرث كلِ ح)ن يلو ت  نساؤكم . اِطَاَرَا و  نيَا   و نسم و)ن اَجاهاََا ومليض اََ و عيري النظازة والبراءة  

  لَم(. ز)لَ  كِلِ معن  اإلخرا  واإلُثار .
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وحسددب  ب عددة  . ضددماناَه المثاِدة ِادد  رعانيدده وبادد اإلسددَّل, هددِه الخل ددة   ُو هددِا المَضددن   ُو هددِه  و َد  
  الينظ مات اللانون ة والضمانات اليشر ع ة . نيبعَا اإلسَّل, الَل ة   زإنه َّل يايفُ ِاإلشعاعات الروح ة   و 

حاَّلََدا   و نظدر  مدن ننظر زُ َشر عات األسدرة زدُ اللدرآن والسدنة زدُ كد  وضدَ مدن ُوضداعَا ولَد  حالدة والِر
ِدالمؤ رات والمعقبدات ; وزدُ ربد  هدِا  حولَدا ات المرداحبة لَدِه اليشدر عات   وزدُ اإلحيشداد الظداهرزدُ اليو )َد

زدُ هدِه السدورة وزدُ ف)رهدا . . ند ر   دراُدا كدامَّل ضدخامة  الَدا  الشدان ِدا  مباشدرة زدُ كد  موضدَ   كمدا هدو
لدوي الدرحم -سبَانه  -ن َلواه وق مة هِا األمر عن      وهو يجمَ و) , اإلسَّلمُ شان األسرة زُ النظا,  زدُ َو

ِو َددا وبددث  وخلددم ُو  سددورة النسدداء ح)ددث يلو ت يددا ُنَددا الندداس اَلددوا رباددم الددِر خللَددم مددن نفددي واحدد ة   منَددا 
 ن   كدان علدد ام رق)بددا(. . كمدا يجمددَ ودد)ن  . واألرحددا, منَمدا ر دداَّل كث)درا ونسدداء   واَلددوا   الدِر َسدداءلون ِدده

 سورة اإلسراء وزُ ف)رهات  وقضد  ربدِ َُّل َعبد وا  َّل  يداه وبالوالد نن  حسدانا(. . زُ للوال نن عبادة   واإلحسان

  الشار هلل والشار للوال نن زُ سورة للمانت  ُن اشار لُ ولوال يِ(. . وب)ن

  ُسداس اويد اء علد البشدر ة هدِه العنايدة اللردوي ِدامر األسدرة لييناسدم مدَ مجدري اللد ر اإللَدُ ِإقامدة الَ داة ونن
ِو ده   ُون نيَدا ر النداس ِعد   البشدرر  األسرة   ح)ن  ري قد ر   ُن ََدون ُو  خل دة زدُ الو دود هدُ ُسدرة آد, و

 دزعةواح ة قادرا عل  ُن يخلم المَّلن)ن من األزراد اإلنسان))ن -سبَانه  -   كلِ من هِه الخل ة األول  . وكان

األسدرة الضدخمة زدُ ح داة هدِا المخلدوق   ح)دث َلبدُ ح داة األسدرة  وه فدة ولَن ق ره  ري وَِا لَامدة كامندة زدُ .
وح)دث َنمدُ شخرد)يه وزضدائله   وح)دث نيللد  ز)َدا ُعمدم المدؤ رات زدُ ح اَده .  دم  درت  , زطَرده واسديع اداَه

اويد اء .  اإلنسدان مدَ اللد ر اإللَدُ زدُ خللدة -مدنَج   األخ)در زدُ األرب  -زدُ النظدا, اإلسدَّلمُ  العنايدة هدِه
  ما هو الشان زُ َناسم ك  ما ير ر عن   وَّل َفاوت وَّل اخيَّلي .ُ

زدُ اللدرآن كلده   هددُ  اَّلحيفدا  الثان دة لسد اق السدورة   ولَّلحيفددا  ِشدان العَّلقدات الزو  دة والعائل دة هددِا وال َّللدة
َخاكهدا وسد)لة لليطَدر مسديوي الل اسدة الميردلة ِدا  ; وا  لد  اَجاه النظا, اإلسدَّلمُ لرزدَ هدِه العَّلقدات اإلنسدان ة

 البع)د ة َّل كمدا كدان ننظدر  ل)َدا زدُ العلائد  الو ن دة   وعند  َُبداو الد يانات المَرزدة   - الروحدُ والنظازدة الشدعور ة

  وَِا اليَر   عن زطرة   اليُ زطر الناس عل)َا .

عددن المسدديوي الَ)ددوانُ    او رزعَدد  ن اإلسددَّل, َّل يَددار  دوازددَ الفطددرة وَّل يسدديلِرها    نمددا ننظمَددا و طَرهددا   ]
اردا  النفسدد ة واَّل يماع ددة . و قدد م العَّلقددات  مددن و رق)َددا حيدد  َرددبا هددُ المَددور الددِر ندد ور عل دده الَث)ددر

الراق ة   اليُ َجع  من اليلاء  سد نن   اليلداء نفسد)ن وقلبد)ن وروحد)ن  اإلنسان ة الجنس ة عل  ُساس من المشاعر
ومسديلب  مشدير     , مشديركة رب  و)نَمدا ح داة مشديركة   وآمدا  مشديركة   وآَّل,شدام  اليلداء  نسدان)ن   َد وبيعب)ر .

ننشدا زدُ العدش المشدير    الدِر يلدو, عل ده الوالد ان  الدِر نليلدُ زدُ الِر دة المَرقبدة   و يلاود  زدُ الج)د  الج ند   
  حارس)ن َّل يفيرقان ب .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 كا قدا, المدا  عقبدة دون  ونسائَا مسلمة ليزو ج ر الَااإلسَّل, الزوا  وس)لة لليطَر واَّلَرفاو ز) عو األمة ال و ع 
ُونََوا األيام  مدنَم والردالَ)ن مدن عبدادكم ونمدائَم    ن ) ََل)م هِه الوس)لة الضرور ة ليطَ)ر الَ اة ورزعَات

 .(لهزضد زضله و  واسَ عل م . ول سيعفف الِنن َّل يج ون نَاحا حي  يغن)َم   من من ياونوا زلراء يغنَم  

ود ون  حردان ولدو زيدرة قرد)رة  البلاء و سمُ الزوا   حرانا ُر وقاية وو انة . و سيلر زُ ُخَّلد المؤمن)ن ُن .
ِو ده زا مدة وندت الرسدو   - و َه كر,   -َّل ننا  رض    . ف لو  اإلما, علُ  وق  سدارو ِدالزوا  علدب وزداة 

خ  الدزوا  زدُ عدري المدؤمن زدُ الطاعدات اليدُ نيلدر  وَدا ُوندا عدز    . . ز)د    ص   بت  لل  خش)ت ُن ُللد 
َرفَ هِه الرلة  ل  ماان الل اسة زُ ضم)ره ِما ُنَا  ح ي الطاعات لربه . .  ل  ربه   َو

للَ داة وللدنفي البشدر ة  ومعامليده الثالثدة لسد اق سدورة الطدَّلق ونظائرهدا هدُ واقع دة هدِا النظدا, اإلسدَّلمُ وال َّللدة
الَدر م   عدن  ر دم اسديع اداََا ومَّلِسدات ح اََدا .  المسديوي  مدَ مَاولدة رزعَدا  لد  كلدِ ُمدا هدُ زدُ زطَرَدا  

 زُ هِا األمر الموكو   ل  الضم)ر . وَّل يايفُ ِاليو  ه . و سديخ , هدِا وكا  ال ق)م ومن  م َّل يايفُ ِاليشر َ

  موا َة واقَ النفي وواقَ الَ اة . زُ

ِاد  الضدمانات اليدُ ََفد   الراِطدة يلرار واَّلسيمرار . واإلسدَّل, يَد   هدِهاألو  زُ الراِطة الزو  ة هو اَّلس  ن
مَربدة الطاعدات   و عد)ن علد  ق امَدا ِمدا  ال ولدة للفلدراء   لد  اسيلرارها واسيمرارها . وزُ سدب)  هدِه الغايدة نرزعَدا

 الفيندة و  علد  هيداياليدُ َمندَ اليبدر  والفيندة كدُ َسديلر العوا دف وَّل َيلفدت الللد اردا  والفل)درات   و فدرب

ود)ن  واَّلسديئِانعل)َا ِاَّلسديئِان الميبر دة زدُ األسدواق ل و فدرب حد  الزندا وحد  اللدِي ; و جعد  للب)دوت حرميَدا
  ُهلَا زُ داخلَا .

وهدو األقد ر علد   الشدر ا)ن اَّلَربا ات الزو  ة ِشر عة مَد دة   و قد م نظدا, الب)دت علد  ُسداس قوامدة ُحد  و نظم
والينظ مددات الواق ددة مددن كدد  اهيددزاِ . زددوق  الضدمانات وضدد  واَّلضددطرا  والنددزاو . .  لدد  آخدراللوامدة   منعددا للف

  ُلَا ويلوي   ورقاويه . العَّلقة اليو )َات العا   ة . وزوق رب  هِه

ديَطم علد  الدرفم مدن  م دَ ولَن واليو )َدات .  الضدمانات الَ اة الواقع دة للبشدر َثبدت ُن هندا  حداَّلت َيَد , َو
الددِر َّل يجدد ر  نَدداره حدد)ن َيعددِر الَ دداة  الواقددَ ت َّل ودد  ُن َوا دده موا َددة عمل ددة   اعيرازددا ِمنطددموهددُ حدداَّل

  َّل يلو, عل  ُساس ل عبثا الزو  ة   و ربا اإلمسا  ِالزو  ة

 نده يشد  علد  هدِا  . خدَّلي واإلسدَّل, َّل يسدرو  لد  ربداط الزو  دة المل سدة ف فردمه ألو  وهلدة   وألو  ِدادرة مدن"
  ِلوة   زَّل ن عه يفلت  َّل ِع  المَاولة وال اس .الرباط 

  ف ده خ)درا كث)درا(. .  و جع   نه نَيف ِالر ا ت  وعاشروهن ِالمعروي   زإن كرهيموهن زعس  ُن ََرهوا ش)ئا"
و فديا لَدم َلدِ النازدِة المجَولدةت  زعسد  ُن ََرهدوا  , الَراو دة ف م)د  وَدم  لد  الير دث والمرداورة حيد  زدُ حالدة

 . الخ)در ُث)را(زما ند ر َم ُن زدُ هدؤَّلء النسدوة الماروهدات خ)درا   ُون   ند خر لَدم هدِا خ)را ا و جع    ف هش)ئ
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مدن هدِا زدُ اسديَ اء اإلنعطداي  ُولد  زَّل يجِو ُن يفليوه .  ن لم يان ننبغُ لَم ُن يسيمساوا ِه و عدزوه ل ولد ي
رو م الَره ون فاء شَره .   الو  انُ واسيثاَره   َو

 ل ده اإلسدَّل, . ود  َّل  نَد ر زإكا َجاِو األمر مسالة الَب والَره  ل  النشِو والنفور   زل ي الطدَّلق ُو  خدا ر"
وز)ددم يَاولدده ُهلدده   ):الخ)ددرون  ودد  مددن مَاولددة يلددو, وَددا ارخددرون   َو ونن خفدديم شددلاق و)نَمددا زدداِعثوا حامددا مددن 

ُهلَدا  ن نر د ا    كدان عل مدا خب)درا(. .  ونن امدُرة خازدت مدن ِعلَدانوزدم   و)نَمدا .  ن   ودَّلحا وحامدا مدن 

ِا   ُو  عراضا . زَّل  نام عل)َما ُن يرلَا و)نَما ولَا والرلا خ)ر(. . نشو

وَّل يسدديلر لَددا قددرار .  , زددإكا لددم َجدد  هددِه الوسددا ة   زدداألمر  كن  دد    وهنددا  مددا َّل َسدديق م معدده هددِه الَ دداة ]
الضدغ  زشدَّل   ومدن الَامدة اليسدل م ِدالواقَ    نز د ها هدو مَاولدة زاشدلة  ونمسا  الزو  ة علد  هدِا الوضدَ  نمدا 

  زإن ُِغم الََّل   ل    الطَّلق ب . , اإلسَّل, وننَاء هِه الَ اة عل  كره من

ف ده وطء . . وزدُ  يلدَ ُراد ُن يطلدم زلد ي زدُ كد  لَظدة يجدِو الطدَّلق .  نمدا السدنة ُن يادون زدُ  َدر لدم زدإكا
لددر  خددَّل  العلدد ة زيدرة ِعدد  موقدف الغضددب واَّلنفعدا  . وزددُهدِا مدا نؤ دد  زردم  هدِه الفيددرة قد  َيغ)ددر النفدوس   َو

  الطَّلق ل يلَ الللو    و رلا   و)ن الميخاوم)ن زَّل

لد  . و َّل دة ُشدَر لآليسدة  م وزيدرة الَمد  للَوامد  .  . والردغ)رة ِعد  كلدِ زيدرة العد ة .  َّل دة قدروء لليدُ ََد م َو
مدن مدودة   ومدن رغبدة زدُ اسديئناي مدا انلطدَ مدن حبد   ناِضدة لمعاودة  ن نبضت زُ الللدو وزُ خَّللَا مجا  ل

  الزو  ة .

موا َددة عمل ددة  الشددر عة هدِه المَدداوَّلت كلَدا َّل َنفددُ ُن هنددا  انفرداَّل يلددَ   وحداَّلت َّل ودد  ُن َوا ََدا ولَدن
عالج آ ارها . وزدُ نظم ُوضاعَا   َو ِ األحادا, ال ق لدة المفردلة   اليدُ َد   ُاندت َلد هدِا واقع ة   زيشرو لَا   َو

  مَ دزعَا دائما  ل  األما, . ورزعَا دائما  ل  السماء . , للَ اة عل  واقع ة هِا ال نن زُ عَّل ه

َوا ده  ُاندتهدو ُنَا , واليوك)د  الراِعدة للسدورة ومدا ز)َدا مدن اليرف)دب واليره)دب واليعل)دب واليفرد)  الشد ن  وال َّللدة
مدن رواسدب الجاهل دة   ومدا كاندت ََّلق ده المدُرة مدن العندت والخسدف    ميخلفدة ماعدة المسدلمةحداَّلت واقعدة زدُ الج

مجدداَّل  َد و اليشدد ن    وهدِا الَشدد  مدن المددؤ رات النفسد ة   ومددن اليفرد)َّلت ال ق لددة   اليدُ َّل هددِا ممدا اقيضد 
سدد)ن   ومددن َفَددِ الجن عَّلقددات لليَّلعددب واَّلليددواء مددَ مددا كددان مسدديلرا زددُ النفددوس مددن َرددورات ميخلفددة عددن

  وزوض  زُ الَ اة العائل ة .

زَدان وضدَ المدُرة هددو  . يادن الَدا  هادِا زدُ شدبه الجز ددرة وحد ها    نمدا كدان شدائعا زدُ العدالم كلده نومدِا  ولدم
مدا كدان ننظدر  لد  العَّلقدات الجنسد ة  زدوق  وضدَ الرق)دم ُو مدا هدو ُسدُو مدن الرق)دم زدُ  نبدات األرب  م عدا .

  اللِارة . وَِه المُرة كانَا ش طان يغرر  نظرة اسيلِار   ونل 
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الرف دَ الطداهر الَدر م الدِر  المسديوي  هدِه الوهد ة العالم دة اَرفدَ اإلسدَّل, ِدالمُرة وبالعَّلقدات الزو  دة  لد  كلدِ ومدن
واَّلعيبدار والَلدوق والضدمانات . . ول)د ة َّل َدُود وَّل ََدان .  الق مدة سدبلت اإلشدارة  ل ده . ُونشدا للمدُرة مدا ُنشدا مدن

ِو دة لَدا حلدوق الرعايدة زدوق ضدمانات الشدر عة . ومطللدة لَدا  َّل ومخطوبدة َّل َدنَا  هدِه ِإكنَدا  )بدا ُو ِادرا . و

  السورة وزُ سورة البلرة وف)رها . . هِه الَلوق المفرلة زُ

شدعرن ِدان مادانَن  ح)ندِا  اإلسدَّل, هدِا كلده . َّل ألن النسداء زدُ شدبه الجز درة ُو زدُ ُر مادان زدُ العدالم شدرو
ألندده كدان هندا  اََداد نسدائُ عربددُ ُو  وَّل ف)در مدرب ل وَّل ألن شدعور الر دا  كدِلِ قدد  َداكي ووضدَ النسداء .

الشددوري ل وَّل ألن هاَفددا واحدد ا زددُ األرب هيددف ويغ))دددر  مجلددي عددالمُ ل وَّل ألن المددُرة دخلددت دار الندد وة ُو
. ونرادة السددماء ِدداألرب . . ُن  السددماء لددورب . وع الددة السددماء لددورب شددر عة األحددوا  . .  نمددا كانددت هددُ

للدزو )ن مدن  يادون  البشدر ة مدن َلدِ الوهد ة   ُون َيطَدر العَّلقدات الزو  دة مدن َلدِ الوودمة   ُون الَ داة ََرفدَ
  نفي واح ة حلوق اإلنسان وكرامة اإلنسان .

كدوس . زإنده َّل ند و مو   َّل هِا دنن رف َ . . َّل يعدرب عنده  َّل مطمدوس . وَّل يع)بده  َّل منَدوس   وَّل يَاربده . .
  . هواه  شر عة    ل  شر عة الناس  َّل من ُخل   ل  األرب واَبَ

هِا الجزء ومدا ف ده مدن   و ِع  هِا اَّلسيطراد الِر َّل نبع  كث)را عن -نسيعرب األحاا, زُ س اق السورة  وارن
لخد   . شدُء حدُ . ف دده آخدر ف)در كلدِ الي شدُء واألحادا, زدُ سد اق السددورة -َنظد م وبنداء للجماعدة المسدلمة 

ولده  يلداو . وهدِا هدو الفدارق األود)  ود)ن م ارسدة األحادا, زدُ  . . روم . وف ده حركدة . وف ده ح داة . وف ده  يَداء
  الفله واألوو  . ُيب اللرآن وم ارسيَا زُ

  قضاء المطللة ع ََا زُ و)يَا 1األو ت ال رس

َن   وَّل  , ربادم حروا العد ة   واَلدوا  يا ُنَا النبُ  كا  لليم النساء زطللوهن لع ََن   ُو) َّل َخر دوهن مدن و)دَو
لددِ حدد ود ومددن نيعدد  حدد ود   زلدد  هلددم نفسدده . َّل َدد رر لعدد     ,   يخددر ن  َّل ُن يدداَ)ن ِفاحشددة مب)نددة . َو

  يَ ث ِع  كلِ ُمرا(. .

 دم يظَدر ُن الَادم  . .(النبدُ هُ ُو  مرحلة وهِا هو ُو  حام نو ه الخطا  ِه  لد  النبدُ ص   ب  يدا ُنَدا هِه
ز)وحُ هِا النسدم مدن اليعب)در ِمدا وراءه   وهدو  ال  خا  ِالمسلم)ن َّل ِشخره ص   بت  كا  لليم النساء . . .

رو ر الج ية . لمدن  نبلغده  ل ده ف ده ِدامره   كمدا ل)للُُمر كو ِدا    نندادر   نب ده ِشخردَ زَو   ارة اإلهيما,   َو
  . واحيشاد نفس ة واضَة ال َّللة عل  ما نراد وَا من احيفا وراءه . وهُ  يَاءات 

   كا  لليم النساء زطللوهن لع ََن(. .)
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حد  نا الل)دث    , ِا)در ورد زدُ ََ ند  معند  هدِا الدن  حد نث ودَ ا رواه البخدارر ولفظهتحد  نا يَ)د  ودن وقد 
ُنه  لم امدُرة لده وهدُ حدائم   زدِكر  ُخبره ح  نُ عل)    عن اون شَا    ُخبرنُ سالم   ُن عب    ون عمر

 م قا ت  ل)را عَا    م يمساَا حي  َطَر    دم ََد م زيطَدر  [ عمر لرسو    ص   ب زيغ   رسو    ص  
   اهرا قب  ُن يمسَا   زيلِ الع ة اليُ ُمر وَا   عز و     . . زل طللَا   زإن و ا له ُن يطللَا

  اليُ ُمر   ُن يطلم لَا النساء   . . مسلم ولفظهت  زيلِ الع ة ورواه 

 َّل ُن ََدون امُرَده زدُ  شداء  م نيع)ن ُن هنا  وقيا مع)ندا إليلداو الطدَّلق ; ُونده لد ي للدزو  ُن يطلدم ح)نمدا ومن
ف)د  حالدة  َدر مدن حد م   ولدم يلدَ و)نَمدا زدُ هدِا الطَدر وطء . آ دار ُخدري ُن هندا  حالدة  ان دة يجدِو ز)َدا  َو

الَمد  . والَامدة زدُ كلدِ اليوق)دت هدُ ُوَّل  ر داء  يلداو الطدَّلق زيدرة  و)ندة ََون الزو ة حامَّل الطَّلق   وهو ُن
عدود النفدوس  لد  اليُ ِع  اللَظة ُمدا ُن  . الوئدا, َيجه ز)َدا الدنفي للطدَّلق ; وقد  َسدان الفدورة  ن كاندت  ارئدة َو

ِو ه حام  . زإكا مض  ف ده وقد   علم ف ه َاُ ا من الَم  ُو ع مه قب  الطَّلق . زل  يمسِ عن الطَّلق لو ُن 
زاشدديراط الطَددر وددَّل وطء هددو لليَل)ددم مددن عدد , الَمدد     . َبدد)ن حملَددا د  علدد  ُندده مر دد  لدده ولددو كانددت حددامَّل

  ِر)رة من األمر . عل  واشيراط َب)ن الَم  هو ل اون 

  . ُو  مَاولة لُر  الر و زُ وناء األسرة   ومَاولة دزَ المعو  عن كلِ البناء وهِه

ماروهددا مددن      ياددون  معندد  هددِا ُن الطدَّلق َّل يلددَ  َّل زددُ هدِه الفيددرة . زَدو يلددَ ح)ثمددا  لدم . ولَندده ولد ي
ِده حيد  يداَُ األ د  . ف لضدُ   مدا  ل مسدِ مغضوبا عل ه من رسو    . وهِا الَام يافُ زُ ضم)ر المؤمن

  نر   زُ هِه المسالة .

  ُوحروا الع ة(. .)

ِعد  العد ة . ُو نلد   الدزوا   ,  حرائَا   الدة لومد  علد  المطللدة   ومضدارة لَدا ِمنعَدا مدنَّل ياون زُ ع ُُ
المطللدة مدن الَمد  المسديَن حفظدا لونسدا  .  رحدم زُ م ََا َّل نيَلم ِده الغدرب األو    وهدو الياُد  مدن ودراءة

  وَاِه ِال قة ف ه لومراقبة السماء له   ومطالبة ُ , األمر  م هو الضب  ال ق)م الِر نوحُ ِاهم ة

َن   وَّل يخر ن  َّل ُن ياَ)ن ِفاحشة)   .(مب)نة واَلوا   ربام . َّل َخر وهن من و)َو

ل يم َلواه . قب  -ِع  وهلة الن اء األو   -ُو  َنب ه  هِا َن  األمدر ُوو  ََِنر من   َو ِعد ,  خدرا َن مدن و)دَو
َن ليوك)دد  ح - ِوا َددن ولَندده يسددم)َا و)ددَو َّل يخددر ن منَددا وَّل  -اإلقامددة وَددا زيددرة العدد ة  زددُ لَددنوهددُ و)ددوت ُ

منَن . وقد  ورد ُن هدِه الفاحشدة قد  ََدون الزندا زيخدر  للَ توقد  ََدون  هاهرة يخر ن    َّل زُ حالة وقوو زاحشة
ُهد  مدن  الَامدة وعمد  مدا نؤكيده . كلدِ ُن -ولدو ُنده مطلدم  -وقد  ََدون هدُ النشدِو علد  الدزو   . الدزو   ندِاء 

المشدديركة    الَ داةوككر اَ , المدودة مطللدة زدُ و)دت الدزو  هدُ  َاحدة الفرودة للر عدة   واسديثارة عوا دف ِلداء ال
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قر بدة مدن العد)ن ; ف فعد  هدِا زدُ المشداعر زعلده ود)ن اإل ند)ن ل زامدا حد)ن  الطدَّلق ح)ث ََون الزو دة ِع)د ة َِادم
ُهلده   ُو َنشدز عل ده   زدُ َدَرَي الط)بدة    المشداعر زدَّل مَد  َّلسديَ اء حمداة الزندا وهدُ زدُ و)يده ل ُو َدؤكر 

زددإن قربَددا مندده ح)نددِا  يلطددَ الوشددائج وَّل  . واسيجاشددة المددودة ال ز)نددة . وَّل حا ددة  لدد  اسدديبلائَا زددُ زيددرة العدد ة
  يسيَ))َا ل

  َلِ ح ود   . ومن نيع  ح ود   زل  هلم نفسه(. .)

  ول  نده الَدَّل   يَرسده . زدار مدؤمن  كن نيعدرب لَد هو اليَدِنر الثدانُ . زالَدارس لَدِا الَادم هدو    وهِا
ليعر ضَا هاِا لباس   اللدائم علد  حد وده يَرسدَا  نفسه والبوار . .  ومن نيع  ح ود   زل  هلم نفسه(. . هلم

  .وهُ وهو من نفي واح ة   زما يظلمَا يظلمه كِلِ وَِا اَّلعيبار . .  م .  . ِو ه و رعاها . وهلم نفسه ِظلم

  َّل َ رر لع    يَ ث ِع  كلِ ُمرا(.)

ُومدره وبلداء المطللدات زدُ  , ِالعد ة لمسة موح ة مدؤ رة . زمدن كا الدِر يعلدم ف)دب   وقد ره المخبدوء وراء ُمدره وهُ
َن . .  نه نلوم هنا  ُم    و ووو  هنا  ر داء يبد    لد   . و)َو وقد  يادون الخ)در كلده . وقد  َيغ)در األحدوا  َو

 ُوزدم دائم اليغ))ر   ودائم األح اث . واليسل م ألمر   ُول    والرعايدة لده , الَركة ض  . زل ر   دائمهناءة ور 

لواه ومراقبيه ز)َا الخ)ر نلوم هنا  ل ,   َو

  ماكا ِع  انيَاء الع ة وزيا ِا  األم  3 - 2الثانُت ال رس

عل)َدا منازدِ المسديلب   َغلدم ن ُوضداو ومَّلِسدات   وقد البشر ة ق  َسيغرقَا اللَظة الَاضرة   وما ز)َا م والنفي
شعر ُنَا سرم    ِاق دة   ُون مدا ز)َدا مدن ُوضداو ُوحدوا  سد)رازلَا  ُونَدا   زيع ش زُ سجن اللَظة الَاضرة   َو

  مفس  لوعرا  زُ كث)ر من األح ان . مغلم و طاردها . . وهِا سجن نفسُ

ننشدد  مددا َّل يجددو  زددُ  ودائمددا يعمدد    ودائمددا يغ)ددر   ودائمددا نبدد    هددِه هددُ الَق لددة . زلدد ر   دائمددا  ول سددت
يسدر . وبسد  ِعد  قدبم . و  كد  ندو, هدو  ِعد  حسبان البشر من األحوا  واألوضاو . زر  ِعد  ضد)م . وعسدر

  . حجا  زُ شان   نب يه للخلم ِع  ُن كان عنَم زُ

األمدر ميجد دا ودائمدا .  مدن َطلعَدم  لد  مدا يَ  ده    ُن َسديلر هدِه الَق لدة زدُ نفدوس البشدر   ل ظد   و ر د 
ميَركدة ِاألمد    ن يدة ِالر داء   َّل َغلدم  نفوسدَم وليظ  ُووا  األم  زُ َغ))ر األوضاو مفيوحدة دائمدة . وليظد 

اليال ددة قدد  ََمدد  مددا لدد ي زددُ الَسددبان . .  َّل َدد رر لعدد     واللَظددة المنازددِ وَّل َعدد ش زددُ سددجن الَاضددر .
  . .(ُمرا   كلِيَ ث ِع
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الشددَادة هلل .  ُوق مددوا زدإكا ولغددن ُ لَددن زامسدداوهن ِمعددروي ُو زددارقوهن ِمعددروي   ُوشددَ وا كور عدد   مددنَم  )
ِقده مدن ح)دث َّل يَيسدب .  يجعد  كلَدم ندوع  ِده مدن كدان ندؤمن ِدا  وال)دو, ارخدر . ومدن نيدم   لده مخر دا و ر

  ق   ع    لَ  شُء ق را(. . . هُمر  ومن نيوك  عل    زَو حسبه  ن   ِال 

دامدت المطللدة لدم َخدر  مدن  مدا هُ المرحلة الثان ة وهِا هو حامَا . وبلوس األ د  آخدر زيدرة العد ة . وللدزو  وهِه
وهدِا هددو  -زيعدود  لدد  عردميه ِمجدرد مرا عيَددا  نرا عَدا ُن -علد  آ الَددا المخيلفدة اليددُ سدبم و انَدا  -العد ة 

منه وَّل ََ  له  َّل ِعلد    ند  كالزو دة الج ند ة . وسدواء را دَ ُ, زدارق  زيب)ن لع ة َمضُُو ُن ن و ا - مساَُا 
 يعود ف طللَا  م ِالمعروي ز)َما . منَُ عن المضارة ِالر عة   كان نرا عَا قب)  انيَاء الع ة مامور زَو

 
 

وي  َُو  َزارعق وه   َزإعَكا ا وه ُن ِعَمع ر  سع ُن َزَام   َ َن ََُ َل وي   نُ َوَلغ  ع  ِعَمع ر  اَدَة  عُ ََ َ م  َوَُقع م دوا الُشد دن وا َكَور  َع     م ع َع   َ دم   َوَُش  ن دوَع    َكلع
درع َوَمدن خع ,ع ار  معن  ِعداُ ع َوال َ)دو  َر دا    َنيُدمع  ِعهع َمن َكاَن ن دؤ  َعد  ُلده  َمخ  دن  َح) دث  ََّل 2ُهَ َيج  ق ده  مع  ِ دب   ( َوَ ر  َيسع  َ َوُكد   َوَمدن َنيَ  َي

ب ه   عُن ُهَ َِالع    َو َحس   َ رعهع  َعَل  ُهع َز را    َُم  ء  َق    ُ َ   ع َش   (3َق   َ َعَ  ُه  لع

ِوا  ل ُو ُن نرا عَدا ل)بل)َدا الثان دة  -و ااند ها ليفيد ر منده نفسددَا  , ُالمعللدة  ددم الثالثدة ل ط)د  مد ة ِلائَددا ودَّل 
ندزا  يلدَ كلمدا انَرزدت النفدوس عدن َلدوي   . وهدُ الضدمان  مدا لسدورة   وهدووكدان كَّلهمدا يلدَ عند  ندزو  هدِه ا

 اللدو  والفدراق . كدِلِ هدو منَدُ عدن المضدارة زدُ الفدراق ِالسدب والشديم والغلظدة زدُ المعاشرة األو  ألحاامه زُ

نيَدُ ِدالمعروي اسديبلاء لمدودات الللدو  ; العشدرة   زدَّل َعدود  لد   زلد  والغضدب   زَدِه الردلة َلدو, ِدالمعروي َو
شدائبة َعادر ودفائَا عند ما َعدود .  دم هدو األد   ُو َنطدور علد  ككدري ردنئدة   لَلمدة ناو دة   ُو فمدزة شدائَة  

  األلسنة والللو  . ِه اإلسَّلمُ المَم الِر ياخِ اإلسَّل,

ة . زلد  يعلدم قطعدا للر بد . حداليُ الفدراق ُو الر عدة َطلدب الشدَادة علد  هدِه وكا  . شدَادة ا ند)ن مدن العد و  وزُ
لددا  واإلسددَّل, نر دد  النردداعة والطَددارة زددُ هددِه  . ُقاو دد  الندداس ِددالطَّلق وَّل يعلمددون ِالر عددة   زيثددور شدداو  َو

السدواء . والر عدة َديم وكدِلِ الفرقدة ود ون الشدَادة عند  ِعدم الفلَداء  علد  العَّلقات وزُ ضمائر الناس ُولسدنيَم
  . اللول)ن َّل و  من الشَادة ِع  ُو مَ الفرقة ُو الر عة عل   َّل وَا . ولَن اإل ماو ُن ِعضَم وَّل َيم عن 

  و ان الَام َجُء اللمسات واليو )َات َيريت وعلب

  ُوق موا الشَادة هلل(. .)

يجدزر عل)َدا . واليعامد  ز)َدا  وهدو قضد ة     والشدَادة ز)َدا هلل   هدو يدامر وَدا   وهدو نراقدب اسديلاميَا   زاللض ة
  وَّل الزو ة وَّل الناس لمعه َّل مَ الزو  

  كلَم نوع  ِه من كان نؤمن ِا  وال)و, ارخر(.)
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ِمدا هدو مدن شدانَم .  يعظَدم وَِه األحاا, هدم المؤمندون المعيلد ون ِدال)و, ارخدر . زَدو يلدو  لَمت نده والمخا بون 
  وهدِا هدو مق داس  وهدِا هدو مَدِ  يمدانَم . و عيبدرون  زدإكا ود قوا اإليمدان ِده وبدال)و, ارخدر زَدم  كن سد)يعظون 

  دعواهم زُ اإليمان ل

ِقه من ح)ث َّل يَيسب(. .)   ومن نيم   يجع  له مخر ا و ر

ِقدا مدن ح)دث َّل يلد ر وَّل ننيظدر . وهدو َلر در مخر دا وحق لدة دائمدة .  , عدا, مدن الضد)م زدُ الد ن ا وارخدرة   ور
َللَدا نيلدُ الميلددون   زددُ هدِا الشددان ِرددفة  عند ما ولَدن  لردداقَا هندا ِاحاددا, الطددَّلق ندوحُ و قددة انطباقَددا َو

ُدق مدن ضداِ  الشدعور والضدم)ر   زاليَّلعدب ف ده مجالده واسدَ  وَّل خاوة . وهو الشان الِر َّل ضاِ  ف ه ُحي
  وحساس ة الضم)ر .     َّل يلف دونه  َّل َلوي 

  ومن نيوك  عل    زَو حسبه    ن   ِال  ُمره(. .)

الَ)د  ل زَندا  يَداء ويدر    لد  قدة واسدَ   ومسدالَه كث)درة   وقد  َدؤدر مَاولدة اَلداء الَ)د الَ)  زُ هدِه العَّل زمجا 
زدا  ِدال  ُمدره . زمدا قد ر وقدَ   ومدا شداء كدان ;  . عل ده هِه المَاولدة   واليوكد  علد      وهدو كداي لمدن نيوكد 

  لبال  ما يشاء .وقوة اللاهر . الفعا  لما نر   . ا , اللادر زاليوك  عل ه َوك  عل  ق رة

  وقد ره . . ولَدن  إلرادة عدا, . والملردود ِده هدو  نشداء اليردور اإليمدانُ الردَ ا زدُ الللدب   ِالنسدبة والدن 
  ُو ره . المجا  وروده هنا ِمناسبة ُحاا, الطَّلق له  يَاؤه زُ هِا

  ق   ع    لَ  شُء ق را(. .)

شدُء مرددادزة   ولدد ي  ولد ي وبمَّلِسداَه   وبنيائجدده ُوسدباِه . شددُء ملدد ر ِملد اره   وبزماندده   وبمااندده   زَد 
  حق لة ضخمة يلو, عل)َا  انب وهُ شُء  زازا . زُ هِا الَون كله   وزُ نفي اإلنسان وح اَه . .

 
 

ََب دي م   َوالَُّلئعُ َ م   عنع ار  دن ن عَسدائع د مع مع َع دَن ال َم دَن مع نُ  َنئعس   َ  َ دُ  َ ر  َوا َزعع د دَن َوُ و ََّلت  َ ََّل َدة  َُش  ض  َع َمدا ع  لَُّلئعدُ َلدم  َي َح  دُن  األ   َ ََُ ل 
َعد  دُن َوَمدن َنيُدمع ُهَ َيج   َ َل َن َحم  درا    ُلده   َُن َيَضدع  درعهع ي س  دن  َُم  َ م  َوَمدن4مع در  ُهع َُنَزَلده   عَلد   َِ َُم  ََف عدر  َعن دده   َنيُدمع  ( َكلعد ُهَ ي 

م  َله   ظع را   َس) عَئاَعهع َو  ع    َُ 5)  

وخلددم كدد  شددُء زلدد ره ) :َعددال  مددن اليرددور اإليمددانُ . ص وقدد  زرددلنا الَدد نث عنَددا عندد  اسدديعراب قولدده ُب)ددر
ِلدد ر(. . زددُ سددورة اللمددر ب . ولَددن ككددر هددِه  خللندداه َلدد نرا(زُ سددورة الفرقددان . وعندد  قولدده َعال ت  نددا كدد  شددُء

 ق وزيَرده   والعد ة ووقيَدا   والشدَادة ونقاميَدا . و طبدَ هدِه  عدن الطدَّل قد ره الَق لدة الَل دة هندا ندرب  وَدا مدا
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 دد  مددن  دد  النظددا,  األمددر ِطدداَِ السددنة اإللَ ددة النازددِة   والندداموس الَلددُ العددا, . و وقددَ زددُ الَددي ُن األحادا,
  الَونُ المل ر زُ ك  خلم   .

و  ه  ل)َن ويلوي   5 - 4الثالثت ال رس   ع ة ُنواو من المطللات َو

ُووَّلت األحمدا   . يَضدن زعد ََن  َّل دة ُشدَر والَّلئدُ لدم - ن اَربيم  -والَّلئُ نئسن من المَ م من نسائَم )
ُمدر   ُنزلده  لد ام   ومدن نيدم   يافدر  كلدِ ُ لَن ُن يضعن حملَن . ومدن نيدم   يجعد  لده مدن ُمدره يسدرا .

  عنه س)ئاَه و عظم له ُ را(.

لددم يَضددن ِعدد   والَّلَددُ كوات الَدد م والَمدد  . يشددم  اللددواَُ انلطددَ ح ضدَن   ََ ندد  لمد ة العدد ة لغ)ددر وهدِا
وهدُ  دَّلث  -َنطبدم علد  كوات الَد م  ُاندت لرغر ُو لعلة . كلِ ُن الم ة اليُ و)نت من قب  زُ سورة البلرة

ُ لدم زاما اليُ انلطدَ ح ضدَا واليد -الفلَُ زُ المسالة  الخَّلي ح ضات ُو  َّل ة ُ َار من الَ ضات . حسب
نفددُ اللددبي والشددِ    موضددَ ََددم ُوددَّل زَددان حامَددا لبيتُ دد  ََسددب عدد ََا و زجدداءت هددِه اريددة َبدد)ن َو

َ د  َّل ة  زجعد  لَؤَّلء وهؤَّلء   َّلشيراَُن زُ ع , الَ م الدِر ََسدب ِده عد ة ُولئدِ . ُمدا الَوامد  ُشَر َو

مدن النفداس . ألن ودراءة  الطَدر زيدرة ع ََن هُ الوضَ .  ا  الزمن ِع  الطَّلق ُ, قرر . ولو كان ُربع)ن ل)لة
َبد)ن مدن مطللَدا ِمجدرد الوضدَ   زدَّل حامدة زدُ  والمطللدة الدرحم ِعد  الوضدَ مؤكد ة   زدَّل حا دة  لد  اَّلنيظدار .

للر عدة  ل ده  َّل ِعلد    ند  علد  كد  حدا  . وقد   عد    لَد  شدُء قد را .  قاولدة انيظارهدا ِعد  كلدِ   وهدُ ف)در
  حامة . حام  َّل ووراءه هنا  زل ي

  هو الَام  م َجُء اللمسات واليعل)باتت هِا

  ومن نيم   يجع  له من ُمره يسرا(. .)

لعب  من عبداده . زدَّل عندت  م سرة زُ األمر فاية ما نر وه  نسان . وننَا لنعمة كبري ُن يجع    األمور وال سر
ل نر  شعوره وَّل مشلة وَّل عسر وَّل ض لة . ياخِ األمور و سر زُ ه . و نالَدا و سدر زدُ حركيده وعملده . و رضداها َو

من هِا زُ يسر رخدُ ند ر   حيد  نللد    . . َُّل  نده إلفدراء ِال سدر زدُ  و ع ش و سر زُ حر)ليَا وني جيَا .
  ملاو  ال سر زُ سائر الَ اة ل الطَّلق قض ة

  كلِ ُمر   ُنزله  ل ام(. .)

ُنزلده للمدؤمن)ن ِده    .   َّلنيبداه  لد  مرد ر األمدر . . زلد  ُنزلدهلمسة ُخري زُ  انب آخر . لمسدة الجد  وا وهِه
  .   زطاعيه ََل)م لمعن  اإليمان   ولَق لة الرلة و)نَم وب)ن

  عودة  ل  اليلوي اليُ ن ق عل)َا دقا ميواوَّل زُ هِا المجا ت  م
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  ومن نيم   يافر عنه س)ئاَه و عظم له ُ را(. .)

ال دد م المغددرر والعددرب  زَدو ر . والثان دة ََف)ددر للسدد)ئات ونعظددا, لو در ِعدد  اليَف)ددر . .َ سدد)ر لومددو  زداألول 
  هَّلله   و غمر الللب ِالشعور ِا  الطَّلق المث)ر . وهو حام عا, ووع  شام  . ولَنه يخلَ عل  موضوو

 
 

داعن وه نُ  وه نُ  َُس  م  َوََّل َ َضدارُّ ك  د ع دن  َح) دث  َسدَاني م م عدن و    نُ    عل والعي َضد مع َع د   َزدَانفعل وا َعَلد)  دُن ُ وََّلتع َحم  ُن َونعن ك  َع  َحيُد  َعَلد) 

َ م  َزمَ وه ُن ُ   وَره نُ  َن َل َضع  ُن َزإعن  َُر   َ َل َن َحم  وا َيَضع  ََمعر  دَري  َوُ  َ  َله  ُ خ  َ م  َزَسي ر ضع وي  َونعن َََعاَسر  َ م ِعَمع ر  لع) نفعدم   (6) َو) َن
ق ده   ك و َسدَعة    ِ َر َعَل  دهع رع دن َسدَعيعهع َوَمدن ق د ع سدا   عَُّل َمدا َزل ) نفعدم   م ع ل عدف  ُه  َنف  ََ ُمدا آََداه  ُه  ََّل ي  در   آََاَهدا مع دَ  ع س  َع   ُه  َِع  َسدَ ج 

را      (7ي س 

  والَب)ر  واأل ر العم م . زما له  كن يعسر و عل  و  يغمره ِالي س)ر والمغفرة وزضله

  ما نيَرب عل  الطَّلق من نفلة وسان ورضاو 7 - 6الراَِت ال رس

علد)َن حيد   زدانفلوا ُسانوهن من ح)ث سانيم من و  كم   وَّل َضاروهن ليضد لوا علد)َن . ونن كدن ُوَّلت حمد )
ونن َعاسدَرم زسيرضدَ لده ُخدري .  , ِمعدروي يضدعن حملَدن . زدإن ُرضدعن لَدم زدمَوهن ُ دورهن   ُوَمدروا و)دنَم

ِقدهل)ن ممدا آَداه     َّل يالدف   نفسدا  َّل مدا آَاهدا   سد جع     زل)نفدم فم كو سعة من سعيه   ومن ق ر عل ده ر
  . .(يسرا ِع  عسر

علدد  اخدديَّلي مدد ََا .  - هددو الب ددان األخ)ددر ليفردد)  مسددالة اإلقامددة زددُ الب)ددوت   واإلنفدداق زددُ زيددرة العدد ة وهددِا
عل دده زددُ سداناهم   ومددا يسدديط عونه  هددم ن هددم مددن سدان  . َّل ُقدد  ممددازالمدامور ِدده هدو ُن يسددانوهن ممددا يجد و 

ِاليضد))م علد)َن زدُ زسدَة المسدان ُو مسديواه ُو زدُ  سدواء حسب مل َرَم وفناهم . ف)ر عام نن  ل  مضاَرَم
ليدوهم ُن  دو  مد ة الَمد   -مدَ و دو  النفلدة لَد  معيد ة  -ودِكر النفلدة  األحمدا  المعاملدة ف ده . وخد  كوات

موعد   وهدو وبعضه دون ِل)يده   ُو وز دادة عنده  كا قردرت م َده . زاو دب النفلدة حيد  الوضدَ   اإلنفاق ِمنيَ د 
  انيَاء الع ة لز ادة اإليضام اليشر عُ .

المشدير  و)نَمدا   زمدن  الطفد  زر  مسالة الرضاعة زلم يجعلَا وا بدا علد  األ, ودَّل ملاود  . زمدا دامدت َرضدَ  م
 درار اللدبن للردغ)ر   وهدِا منيَد  المراعداة لدو,  وعلد  رضداعيه َسديع)ن ِده علد  ح اََداحلَا ُن َندا  ُ درا علد  

 ُمر األ  واأل, ُن ياَمرا و)نَما ِالمعروي زُ شان هدِا الول)د    و يشداورا زدُ كاَه زُ هِه الشر عة . وزُ الوقت

  الرغ)ر البررء ز)َما ل عل  نَبة ورائ هما مرلَيه   وهو ُمانة و)نَما   زَّل ياون زشلَما هما زُ ح اََما ُمره
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ُو رهدا   زالطفدد  مافددو   الرضداعة هددُ الم اسددرة اليدُ ندد عوهما    ل)َدا . زامددا  كا َعاسددرا ولدم نيفلددا ِشدان وهدِه
َعط)ددد  لَدددم الطفددد  زدددُ الرضددداعة   ِسدددبب  ودون  الَلدددوقت  زسيرضدددَ لددده ُخدددري(. . دون اعيدددراب مدددن األ,

  َعاسرهما ِع  زشلَما ل

هدُ . زمدن وسدَ   عل ده  َيعنت مر زُ ق ر النفلة . زَو ال سر واليعاون والع   . َّل يجور هو   وَّليفر  األ  م
ِقه زل)نفم عن سعة . سواء زُ السان ُو زُ نفلة ِق  المع شة ر ُو زُ ُ ر الرضداعة . ومدن ضد)م عل ده زدُ الدر

اه . زَدو المعطدُ   وَّل يملدِ ُحدد  ُن ُحد ا ُن ننفدم  َّل زدُ حد ود مددا آَد يطالدب   زلد ي عل ده مدن حدر    زدا  َّل
 ف)در ما ُعطاه   . زل ي هنا  مر ر آخر للعطداء ف)در هدِا المرد ر   ول سدت هندا  خزاندة ف)ر يَر  عل 

  هِه الخزانةت  َّل يالف   نفسا  َّل ما آَاها(. .

  لمسة اإلرضاء   ونزسام الر اء   لَّل ن)ن عل  السواءت  م

  (. .س جع    ِع  عسر يسرا)

ِه األمدر كلده   ُون نيجَدا  يعل ا منوط ِا  زُ الفر  ِع  الض)م   وال سر ِع  العسر . زاول  لَما  كن ُن زاألمر
وهدو المدانا المدانَ . اللداِم الباسد  . وب)د ه الضد)م والفدر   .  ل ه  ل ه ِاألمر كله   ُون نراقباه و يق اه واألمر كله

  . والرخاء والش ة   والعسر وال سر  

يبدَ كد  ُ در مدن آ داره ونلد  انيَد   لد  حد  واضدا ;  حيد  هندا يادون قد  َنداو  سدائر ُحادا, الطدَّلق وميخلفاَده   َو
  الللو    ولم نير  ِع ه علاو)  ف)ر و غش  ولم ن و من الب)ت الميَ , ُنلاضا وَّل غبارا يمو النفوس

 
 

ا َور   َوَكَان عن ََ رع َرب ع َ ة  َعَيت  َعن  َُم  اَسب َناَهام عن َقر  ََ لعهع َز َساِا   س  َ را    حع اِا  نُّ َِ و َناَها َع ُِ ن ا  َوَع   (8َش ع

  ِعَّل    وَّل قَّلق  َث)ر اَّلضطرا  . مسير َة

والي سد)ر واليجمد   السدماحة ياون ق  عالج  م دَ الوسداوس والَدوا ي اليدُ َثدور زدُ الللدو    زيمنعَدا مدن وكِلِ
 كا هدو ُسدان ُونفدم ووسدَ علد  مطلليده ُو  الدزو  وضد او األمدوا  مدن نفديلومدر . زاِعد  ُشدبام الفلدر والضد)م 

ِو َددا  ونفلدة مرضدعة ولد ه . ومددن نفدي الزو ددة اليدُ َضد)م ِ دادة مددا َرد)ب مددن مدا   اإلعسدار   ُو َطمددَ زدُ 
ِق الد ن ا العسر الساوم . زاُ  ال سر ِع  ِق مدن ح)دث َّل يَيسدب   وزدوق ر  لمن اَل    والض)م ِع  الفدر    والدر

ِق    واأل ر الَب)ر هنا  ِع  اليَف)ر . ارخرة ر
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وغبدار زدُ الشدعور  ومشدادة عدالج مدا َخلفده حالدة الخدَّلي والشدلاق اليدُ ُدت  لد  الطدَّلق . مدن غد   وحندم ُمدا
مدن رحمدة   والر داء ف ده ; ومدن ننداو َ المدودة  عل ه والضم)ر . . زمسا عل  هِا كله و)  الرزم واليجم    ونسم

  اليلوي واألم  زُ   وانيظار رضاه . ولمسات يُ زجرها زُ الللو والمعروي ال

الميَددرر . . هدِه كلَددا هددُ  الو )ددم العددَّل  الشددام  الَامد    وهددِه اللمسدات المددؤ رة العم لددة   وهدِا اليوك)دد  وهدِا
لددوي زلدد ي هنددا  ضدداِ   َّل حساسدد ة الضددمائ . الملددررة الضددمانات الوح)دد ة زددُ هددِه المسددالة لينف)ددِ الشددر عة ر َو

ده  كا كاندت الَدوا ز هدُ زلد  حدوا ز اللدانون  مااند ة الللدو  . ونن كدَّل الدزو )ن ل ملدِ وداحبه حيد  َنفلد  مراَر
ُلدوان  عدن من المرونة َِ)ث َسَ ك  هِا . زاألمر ِعد , المضدارةت وَّل َضداروهن يشدم  النَدُ األوامر لل وبعم

الو  ان دة   ونلد  اسيجاشدة  المدؤ رات موكدو   لد  هدِه من العنت َّل يَررها ن  قانونُ مَما اَسَ . واألمر ف ه
ِاد  شدُء علمدا . ونلد  اليعدو م الدِر يعد ه   للميلد)ن  المَد   حاسة اليلدوي وخدوي   المطلدَ علد  السدرائر  

ِق اليدُ ََدرر ككرهدا زدُ ودور شدي    ألنَدا عامد  مَدم زدُ َ سد)ر وبخاودة زدُ الد ن ا وارخدرة .  زدُ مسدالة الدر

  ن ية الجفاي الِر َنشئه حالة الطَّلق . .َو , الموقف

َمدت   وند اوة قد  ََ)دُ  لدم وزدُ قلوبَمدا ودِور للدود -زدُ هد  َلدِ األحادا, واليو )َدات  -الدزو )ن ل فارقدان  ونن
اإلسدَّل, ُن يردب  ِده ح داة الجماعدة المسدلمة    نر د  هدِه البدِور زينبدت . . كلدِ  لد  األد  الجم)د  الرف دَ الدِر

  وشِاه . و ش َ ز)َا ُر ه

  عاقبة الميمردنن عل  ُحاا,   و وا  المط ع)ن هلل 11 - 8الخاميت ال رس

ورسدله   زلدم يسدمعوا ولدم  ربَدم انيَ  الس اق من هِا كله سداق العبدرة األخ)درة زدُ مرد)ر الدِنن عيدوا عدن ُمدر زإكا
مدن َّل نيلدُ وَّل يط دَ . كمددا البدائي الدِر ننيظدر  ِالمرد)ر يسديج)بوا . وعلدم هدِه العبدرة علد  الدرؤوس   َدِكرهم

  المخا ب)ن ِالسورة واليشر َت المؤمن)ن َِكرهم ونعمة   عل 

زدِاقت وبدا  ُمرهدا    . نَدرا مدن قر دة عيدت عدن ُمدر ربَدا ورسدله   زَاسدبناها حسداِا شد ن ا وعدِوناها عدِاِا وكدانن
ُعد    لَدم عدِاِا شد ن ا . ُ األلبدا  الدِنن آمندوا   قد  ُندز     لد ام   يدا ُولد زداَلوا وكدان عاقبدة ُمرهدا خسدرا . 

ندؤمن  ومدن آيات   مب)نات ل خر  الِنن آمنوا وعملوا الرالَات من الظلمدات  لد  الندور . عل ام ككراترسوَّل نيلوا
ِقا . . ق  ِا  و عم  والَا ن خله  نات َجرر من ََيَا األنَار خال نن ز)َا ُو ا .   ُحسن   له ر

َدِنر مفرد  المشداه  . كمدا ُنده َدِك)ر عم)دم ونعمدة   ِاإليمدان ندِار   وهدو ووعد ه ِداأل ر زدُ  , والندور و د  َو
ِق ُوُرمه .   ارخرة وهو ُحسن الر

ربَدا ورسدله زَاسدبناها  ُمدر   لمن يعيو عن ُمره وَّل يسلم لرسله هو سنة ميَررةت وكانن من قر ة عيت عن زاخِ
فر)  ُخِها وككرحساِا ش ن ا وعِوناها عِاِا نَرا   العس)ر والعِا  النَ)ر   الَسا  (. َو
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َِاَقت   درا    َز س  رعَهدا خ  رعَها َوَكاَن َعاقعَبة  َُم  َل َبدا ع  ُه   ( ََُعد ُ 9َوَباَ  َُم  لعدُ األ  ن ا  َزداَُل وا ُهَ َيدا ُ و  اِا  َشد ع َِ دم  َعد  َ ننَ  َل ِع آَمن دوا َقد    اُلد
َ م   را   َُنَزَ  ُه   عَل   ك    (10 كع

 دم َداخ)ر ودورة هدِه العاقبدة  . َردو ر العاقبدة وسدوء المرد)رت زِاقت وبدا  ُمرهدا وكدان عاقبدة ُمرهدا خسدرا(.  دم
ُعد    لَدم عدِاِا فرد)  خطواَده ومراحلده . وهدُ  . .(شد ن ا الخاسرة زُ ارية اليال دةت   ُد  هدِا إل الدة المشدَ  َو

  م األ ر زُ الَي ون الة ماثه زُ األعرا  .زُ َعم) اللرآنُ  ر لة من  رق األسلو 

ربَدا ورسدله . . ونجد   ُمدر لَظة ُما, هِا اليَِنر زنري ُن   ُخِ اللري واح ة ِعد  واحد ة كلمدا عيدت عدن ونلف
وحامدده وَددِه السددنة الَل ددة . و ددوحُ هددِا  الطددَّلق ُن هدِا اليَددِنر يسدداق هنددا ِمناسددبة الطددَّلق ُوحاامده   ز)ددَرب 

ِوا  مدر الطدَّلق لد ي ُمدر ُسدر ُواَّلَربداط ُن ُ  نمدا هدو ُمدر األمدة المسدلمة كلَدا . زَدُ المسدؤولة عدن هدِا  . ُ
ف)دره مدن  زدُ ُو مخالفيَدا عدن ُمدر   -ف ه عن شر عة   . ومخالفيَدا عدن ُمدر   ف ده  المسؤولة األمر . وهُ

    َّل نؤاخدِ ِده األزدراد الدِنن  ُمدر نهدُ عيدو عد -ُحادا, هدِا النظدا,   ُو هدِا المدنَج اإللَدُ الميَامد  للَ داة 
َلدَ ز)َدا المخالفدة   واليدُ َنَدري زدُ َنظد م ح اََدا عدن نَددج    اليدُ نَرَبونده    نمدا َؤاخدِ ِده اللر دة ُو األمدة

ولدو كدان  - ال نن ل طاو   ول)نفِ كله   ول)َ من عل  الَ اة كلَدا . زمدن عيدا عدن ُمدر   ف ده هِا ُومره . زل   اء
  َّل َيخلف ُو ا . اليُ زل  َعرب لما َعرضت له اللري من سنة   -زُ ُحوا  األزراد الشخر ة هِا 

لِ الَسدا  األخ)در . وللد   ندو, اللري كاقت وبا  ُمرها وكدان عاقبدة ُمرهدا خسدرا . . كاقيده زدُ هدِه األرب قبد  َو
َ  ُوسدَّلزنا شدَ وا هدِا الوبدا  . ونَدن نشد . األرب كاقدت هدِا الوبدا  قدري ُومدم وشدعو  عيدت عدن مدنَج   زدُ

وهلمدا و ددورا   وح داة مفزعدة َّل ُمدن ز)َددا وَّل سدَّل,   وَّل  مان)ندة ز)َددا وَّل  , كاقيده زسدادا وانَدَّلَّل   وزلددرا وقَطدا
  وزُ ك  نو, نري مر اق هِا النِنر ل . اسيلرار

ُعد    لَدم عدِاِا ) :  يلدو زدوق العدِا  الشد ن  الدِر ننيظدر العيداة عدن ُمدر   ونَجده زدُ الَ داة ح)دث  وكلدِ
  ش ن ا(. . و  ُو ق اللائل)ن .

مسدلمة كات   ماعدة  داء ل)نشد ء -كمدا ُسدلفنا الَد نث زدُ سدورة الردف  -هدِا الد نن مدنَج نظدا,  مداعُ   ن
مسددؤولة عندده   مسددؤولة عددن  ُلَددا نظددا, خددا  . و دداء ل رددري ح دداة هددِه الجماعددة كلَددا . ومددن  ددم زالجماعددة

الدِر حدم علد  اللدري اليدُ عيدت عدن ُمدر  الندِنر ن َخدالف عدن هدِه األحادا, حيد  يَدم عل)َدا هدِاُحاامده . ولد
  ربَا ورسله .

ُلبداوَم  لد  اإليمدان .  هد ََم موا َة هِا اإلندِار ومشداه ه الطو لدة نَيدف ِداولُ األلبدا  الدِنن آمندوا . الدِنن وزُ
 ل ام ككرا(. . و جسدم هدِا الدِكر و مز ده ِشدخ  الرسدو     نَيف وَم ل)يلوا   الِر ُنز  لَم الِكرت  ق  ُنز 

  الِكر   ُو و َّل منه زُ العبارةت  رسوَّل نيلو عل ام آيات   مب)نات(. . هو ص   ب ف جع  شخره الَر م
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  لفية مب عة عم لة وادقة كات دَّلئ  منوعة . . وهنا

الدِكر نفدِ  لد)َم  لَدان الرسدو  الردادق حيد  هدِا الدِكر الدِر  داء مدن عند    مدر  لد)َم مدن خدَّل  شخرد ة  ن
  مباشرة وِاَه   لم ََجب شخر ة الرسو  ش)ئا من حق ليه .

لَدِا الدِكر  مجسدمة الثانُ إليَاء الدن  هدو ُن شخرد ة الرسدو  ص   ب قد  اسديَالت ككدرا   زَدُ ودورة والو ه
 -  ب وهادِا وودفيه عائشدة  ]   ونعت ِه زرارت هو . وهو َر مة ح ة لَق لة اللرآن . وكِلِ كان رسو 

ُان اللرآن زُ خا ره زدُ موا َدة الَ داة . وكدان هدو  وهاِا وهُ َلو ت  كان خلله اللرآن   . . -رضُ   عنَا 
  اللرآن نوا ه الَ اة ل

 
 

وَّل   ننَ  ُرس  ِع درعَ  اُلد َ م  آَيداتع ُهع م َب) عَندات  ل ع  خ  ل دوا الُرد آَمن دوا َني ل و َعَل   معنَوَعمع دَن الظُّل َمداتع  عَلد  النُّدورع َوَمدن ن دؤ  اتع مع ََ  ِعداُ ع  الع

دا ََ يع  َ دن ََ رعر مع ل ه  َ ُنات  ََج  خع َم   َوالعَا  ن    دار   َوَ ع  ََ َن  قدا    األ   ِ َسدَن ُه  َلده  رع دا ََُود ا  َقد   َُح  ََ نَن زع) ر َخَلدَم  ُه   (11َخالعد ع اُلدِع
دنَ  ََ َسدَماَوات  َومع نُ  َسدب   َ دث َل َر بع مع ء   َنَيَندُز    األ   ُ د  ع َشد َلم دوا َُُن ُهَ َعَلد  ك  ُن لعَيع   َ در  َو) دَن َم  نرَ  األ  د  ع  َقد ع َوَُُن ُهَ َقد   ََُحداَط ِعا 

ل ما    ء  عع  ُ   (12َش

دِك)ر ِدا . ُود ا نعمدة الدِكر والندور والَ ايدة والردَّلم   وعد  ونعد م الجندات خالد نن ز)َدا وزدوق  ِق هدو َو ن هدِا الدر
ِق األربت  ق  ُحسن ِق   زَّل يلاس  ل ه ر ِقدا    ُحسن الر ِق زدُ الد ن ا وارخدرة   ولَدن ر ِقا(. . وهدو الدرا له ر

ِق   واخي اره   هو اَّلخي ار الَم الَر م . لوحسن خ)ر من ر

ِق األرب    لد   اندب وهاِا ِق مرة ُخدري   و َدون وَدِه اإلشدارة مدن ر ِق  نلمي نلطة الر الجندة . ِعد ما وعد   ر
ِق األرب ُيضا . .   زُ الملا َ األول  ِسعة ر

    الخالم للسماوات واألرب العالم ِما ز)َا 12السادست ال رس

شدر عاََا وزُ و )َاََدا الخيا, يجُء كلِ اإليلداو الَدونُ الَائد    ز)درب  موضدوو السدورة َو ِلد ر   وقد رة      َو
  نُ العر متوعلم     زُ المجا  الَو 

علد  كد  شدُء قد نر   ُون      الِر خلم سبَ سماوات ومن األرب مثلَن   نينز  األمر و)نَن   ليعلموا ُن)
    ق  ُحاط ِا  شُء علما(. .

زلد  ََدون ُرضدنا هدِه  . السدبَ السبَ َّل علم لنا َِق لدة مد لولَا ُوِعادهدا ومسداحاََا . وكدِلِ األراضدُ والسماوات
معن  مثلَن ُن هدِه األرب مدن  دني السدماوات زَدُ  ياون  رزَا واح ة منَن والباق ات زُ علم   . وق اليُ نع

ُيدة حدا  زدَّل ضدرورة لمَاولدة َطب)دم هدِه النردو  علد  مدا يرد   وعلد  مدثلَن زدُ َرك)بَدا ُو خرائردَا . .
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 نلدو  نر  ه اللرآن . ولدن يردا ُنَّل يَ   ِالَون   حي  نلو  عل  و ه اليَل)متهِا ما  علمنا  ل ه علمنا   ألن

  هاِا  َّل نو, يعلم اإلنسان َرك)ب الَون كله علما يل)ن ا . . وه)َات . . ل

  الَونُ الرَ ا . اإليمانُ ِإيَاء هِه اإلشارة  ل  َلِ الَق لة زُ مجالَا النفسُ   وزُ  نشاء اليرور زننيفَ

و َدا لو ده ُمدا,  الللدب رب مدثلَن(. . نَدو  الَدي و لدف ل  هِا الَون الَائ ت  سبَ سماوات ومدن األ واإلشارة
ُلَددا   زضددَّل علدد  ِعددم مددا ز)َددا    األرب مشددَ  مددن مشدداه  قدد رة الخددالم   وسددعة ملَدده   َرددغر ُمامدده هددِه

ِ  عنَا الزو ة ل ننفلَا زضَّل عل  حادث من ُح ا َا . زضَّل عل  در َمات   الزو  ُو َينا

الدِر هدم ِرد ده زدُ هدِا  األمدر ومنه هدِا -األرض)ن السبَ نينز  ُمر    هِه السماوات السبَ واألرب ُو وب)ن
ردوراََم السد اق . زَدو ُمدر هائد   كن   حيد  ِملدان ي البشدر زدُ المادان والزمدان ِلد ر مدا يط لدون اليردور .  َو

لددم   ِدده ُقطددار السددماوات واألرضدد)ن   و يسددامَ ِدده المددو األعلدد  وخ َيجدداو  والمخالفددة عندده مخالفددة عددن ُمددر
نيلدو  رسدو  واألرضد)ن . زَدُ مخالفدة وللداء شدنعاء   َّل يلد , عل)َدا كو علد  مدؤمن    داءه السدماوات األخدرون زدُ

  . . النور عل ه آيات   مب)نات   و ب)ن له هِا األمر   ل خر ه من الظلمات  ل 

شدُء قد نر ; زدَّل يعجدزه  ُد   علد األمر نينز  و)ن السماوات واألرب   ل)نش  زُ قلب المؤمن عل)د ة ُن   وهِا
ممدا يادون زدُ ملَده الواسدَ العدر م   وَّل  شدُء شُء مما نر   . ُونه ُحاط ِا  شدُء علمدا ; زدَّل نند  عدن علمده

  مما يسرونه زُ حنايا الللو  .

  اللمسة ق ميَا هنا من و َ)نت ولَِه

يَدد   ِادد  هددروزَم  وهددو زلدد  ُنزلَددا ُن   الددِر ُحدداط ِادد  شددُء علمددا هددو الددِر يددامر وَددِه األحاددا, . األو 
عنَدا ُدند  اليفدات ; وهدُ مدن وضدَ العلد م  نليفيدون  ومَّلِسداََم ومردالََم واسديع اداََم . زَدُ ُولد  ِاَّلَبداو َّل

  المَ   ِا  شُء علما .

ُددد  شدددُء هدددو  علددد  ُن هدددِه األحادددا, ِالدددِات موكولدددة  لددد  الضدددمائر   زالشدددعور ِعلدددم   وا َّلعددده والثدددانُ
  َلوي   العل م وِات الر ور .  َّل هِه الضمائر   زُ شان َّل يج ر ف ه شُء اس ةلَسالضمان

ط دَ َخيم السورة وَِا اإليلاو الِر نَو  و دروو   ِلد ر مدا يَدر  الللدو  ليخبدت وهاِا زسدبَان خدالم الللدو   . َو
    العل م ِما ز)َا من المنَن ات وال رو  ل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اليَر م سورة
 
 
ا النُ  َيا ََ َِ ََب َيغعَُُنُّ ر ع,  َما ََُحُ  ُه  َل ََ ُُّ لعَم َ  َضداتَ  بع د َم   َمر  َِ َوُه  َفف دوَر ُرحع د َوا ع  ِ َ دم  1َُ ُلدةَ  ( َقد   َزدَرَب ُه  َل َع َ م   ََ َُي َمدانع

َع م    ََ ُ م  َوه َو ال َعلع م  ال    (2َوُه  َمو ََّل

  اليَر م سورة

  ِسورة اليَر م اليعر  

البدداقُ  لدد  آخددر  المنَددا   ددري قدد ر   ُن يجعدد  اإلسددَّل, هددو الرسددالة األخ)ددرة ; ُون يجعدد  منَجدده هددو ماعندد 
ُون ياددون هدِا الدد نن هددو الدِر يلددود ح دداة  ; العددا, الخل لدة ; ُون َجددرر ح داة المددؤمن)ن ِدده وزدم الندداموس الَددونُ

  . . م) ان البشر ة و َ من عل  نشا َا زُ ك 

نلبدُ كد   اقدات  , ميَدامَّل وَدِا كلده  عد    هدِا المدنَج زدُ هدِه الردورة   شدامَّل كدامَّل دري قد ر    عند ما
 لدد  األزددم الَّلئددم ِخل فددة   زددُ  اَّلسدديع ادات البشددر واسدديع اداََم   زددُ الوقددت الددِر نرزددَ هددِه الطاقددات وهددِه

  من عباده   ونف  ف ه من روحه . ُث)ر األرب   وبالَائن الِر كرمه   عل 

طَرا ع و  َا را   ورزعة َو زُ آن واحد  . زلدم يعطد   اقدة  ,  ب عة هِا ال نن اَّلنطَّلق ِالَ اة  ل  األما,تنموا َو
ِن حركدة  ُويلد  ِان ة   ولم يابت اسيع ادا نازعا . و  نش  الطاقدات اَّلسديع ادات وزدُ الوقدت كاَده حداز  علد  َدوا

 ر م   الدِر نَ)د  األروام زدُ الد ن ا لمسديوي نعد م ارخدرة   لد  األزدم الَد اَّلَرفداو اَّلند زاو  لد  األمدا, مدَ حركدة

  المخلوق الفانُ زُ األرب للَ اة الباق ة زُ دار الخلود . و ع 

 نسدانا َيمثد  ف ده هدِه  [    ري ق ر   ُن يجع   ب عة هِه العل) ة هاِا  ري كِلِ ِاخي دار رسدولَا ص وعن ما
يجسددم ف دده ِادد  ح وبَ اَدده الير مددة الرددَ َة الَاملدددة  وِاَدده ق ليَددا   و اددون هددوالعل)دد ة ِادد  خرائرددَا   َو

اإلنسدان ة كلَدا . ضدل َ اليَدو ن الجسد ر   قدور البن دة   سدل م البنداء   اقاَه لطب عيَا واَجاهَا .  نسانا ق  اُيملت
 , العا فدة يلد  الَدي   نيدِوق المَسوسدات َدِوقا كدامَّل سدل ما . وهدو زدُ كات الوقدت ضدخم , الَواس ; وَ ا

زُ الوقت كاَده كب)در العلد    واسدَ  وهو حُ الطبَ   سل م الَساس ة   نيِوق الجما    ميفيا لليللُ واإلسيجاِة .
َملَدده . .  ددم هددو ِعدد  كلددِ كلدده . . النبددُ . . الددِر َشددرق  وَّل الفَددر   زسدد ا األزددم   قددور اإلرادة   يملددِ نفسدده

 را    والدِر نندادي مدن السدماء   والدِر ندري ندور ربده  َط)دم روحده اإلسدراء والمعد والدِر روحده ِدالنور الَلدُ  

والَجدر    الَرد  َيرد  حق ليده َِق لدة كد  شدُء زدُ الو دود مدن وراء األشداا  والظدواهر   ف سدلم عل ده والدِر
ِن زددُ -و َددن لدده الجددِو   و َرجددف ِدده ُحدد   هددِه الطاقددات كلَددا . زددإكا هددو  شخردد)يه الجبدد  . . ل . .  ددم َيددوا

ِن الملاو   ِن العل) ة اليُ اخي)ر لَااليوا   . . ليوا
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دري ف ده  ودور يجعد    ح اَده الخاودة والعامدة كياِدا مفيوحدا ألميده وللبشدر ة كلَدا   َلدُر ف ده  دم هدِه العل)د ة   َو
سيرا مطو ا . و  يعرب  وانب كث)درة منَدا زدُ اللدرآن  وَّل َطب لاََا الواقع ة . ومن  م َّل يجع  ز)َا سرا مخبوءا  

زُ ح اة اإلنسان العادر . حي  مواضَ الضدعف البشدرر الدِر َّل ح)لدة  الناس َا ما يطوي عادة عن  و اشف من
  اإلنسان ل ااد نلما اللر  زُ كشف هِه المواضَ زُ ح اة الرسو  ص   ب للناس ل  ن ف ه لبشر . و 

يخبدا و  ن  ُو  ب ] ل ي له زُ نفسده شدُء خدا  . زَدو لَدِه الد عوة كلده . زعدَّل, يخيبد   اندب مدن ح اَده  نه
اليطب)ددم مددن هددِه العل)دد ة ; وقدد   دداء ص   ب ل عرضددَا للندداس زددُ  المماددن ح اَدده هددُ المشددَ  المنظددور اللر ددب

و )َه . ولَِا خلم . ولَِا  اء . , شخره   وزُ ح اَه   ُما يعرضَا ولسانه َو

الَ داة . زلدم َبدم  هدِه تُدق َفرد)َّل - دزاهم   خ)درا  -حفد  عنده ُودَاِه ص   ب ونللدوا للنداس ِعد هم  وللد 
وكدان هدِا  رزدا مدن قد ر   زدُ َسدج)   . . َنلد  وغ)رة وَّل كب)رة حي  زدُ ح اَده ال)وم دة العاديدة   لدم َسدج  ولدم

مطبلدة زدُ ح داة الرسدو  . زَدان هدِا  لد   اندب مدا سدجله اللدرآن  العل)د ة ح اة هِا الرسو    ُو َسج)  دقائم هدِه
  لباقُ للبشر ة  ل  نَاية الَ اة .السج  ا الَ اة الَر م من هِه

واَّلسديجاِات  اَّلنفعداَّلت السورة َعرب زُ ود رها ودفَة مدن الَ داة الب)ي دة لرسدو    ص   ب وودورة مدن وهِه
واَّلسديجاِات زددُ ح اَدده ص   ب  اَّلنفعدداَّلت اإلنسدان ة ودد)ن ِعدم نسددائه وبعدم   وب)ددنَن وب)ندده ل وانعاداس هددِه

العامدة لومددة علد  ضددوء مدا وقددَ زدُ و)ددوت رسددو     اليو )َددات ِ . .  ددم زدُوزدُ ح دداة الجماعدة المسددلمة كدِل
ِوا ه .   وب)ن ُ

الروايدات اليدُ  داءت   لد  الدِر وقعدت ف ده األحد اث اليدُ َشد)ر  ل)َدا السدورة لد ي مَد دا . ولَدن ِدالر وو والوقدت
ِ نب ونت  َش ِوا  رسو    ص   ب من    . قطعا عنه نياُ  ُنه ِع  

ِوا  النبددُ   وعددن ح اَدده الب)ي ددة يعدد)ن علدد  يَسددن ولعلدده الَددوادث  َرددور ُن نددِكر هنددا ملخرددا عددن قرددة ُ
ُ بيده اإلمدا, اودن حدز, زدُ  مدا والنردو  اليدُ  داءت ِرد دها زدُ هدِه السدورة . ونعيمد  زدُ هدِا الملخد  علد 

  اليعل لات السر عةت ِعم ُياِهت   وامَ الس)رة   . . وعل  الس)رة َّلون هشا, مَ

ِو  ُو  وق)د   دَّلث  سدنة ا ده ص   ب خ يجدة وندت خو لد  . َزو َدا رسدو    ص   ب وهدو اودن خمدي وعشدر نُ
قبد  الَجدرة ودثَّلث  -  عنَدا  رضُ -ُربعون ُو زوق األربع)ن   وماَت  -رضُ   عنَا  -وعشرون   وسنَا 

ِت   الخمس)ن . سنه سنوات   ولم نيزو  ف)رها حي  ماَت . وق  َجاو

ِمعدة ماَت خ  زلما  مدا  وَّل شدبا  .  كات ولدم ندرو ُنَدا -رضدُ   عنَدا  -يجة َدزو  عل ده السدَّل, سدودة وندت 
ِو َا من  لد  اإلسدَّل, مدن مَدا رر الَبشدة .  الساِل)ن  نما كانت ُرملة للساران ون عمرو ون عب  شمي . كان 

  . [ ص   -زلما َوزُ عنَا   َزو َا رسو    
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وددغ)رة زلددم  وكانددت -رضددُ   عندده ُورضدداه  -وندت الردد نم ُوددُ ِاددر  -َددا رضددُ   عن -َددزو  عائشددة   دم
وق)د  كاندت سدنَا َسدَ سدنوات وبل)دت  ,  ل ده ن خ  وَا  َّل ِع  الَجرة . ولم نيزو  ِارا ف)رها . وكانت ُحب نسائه

وزُ عنَا رسو      ب . ]   معه َسَ سنوات وخمسة ُشَر . َو

ِعد ما عرضدَا  .  )بدا ِعد  الَجدرة ِسدني)ن ُوشدَر . َزو َدا -عنده وعنَدا رضدُ    -َدزو  حفردة وندت عمدر   دم
زو َا ل منَما ُووها عل  ُوُ ِار وعل  عثمان زلم يسيج)با . زوع ه النبُ خ)را   َو

ِو َدا األو  عب)د ة ودن الَدارث ودن عبد  المطلدب قد   دم ِ ندب وندت خز مدة . وكدان  وز)دت  قيد  َدزو   ندو, ود ر . َو
ِو َدا قبد  النبدُ هدو عبد  ِ نب هِه زدُ ح اَده ص ودن  َدش األسد ر المسيشدَ  ندو, ُحد  .      ب . وق)د  كدان 

  ولع  هِا هو األقر  .

زو  ِو ا ألوُ سلمة   الدِر  درم زدُ ُحد    وهد   رحده يعداوده َو مدات ِده . زيدزو   حيد  ُ, سلمة . وكانت قبله 
  رسو    ص   ب ُرمليه . وضم  ل ه ع الَا من ُوُ سلمة .

دزو  ِو َدا لمدوَّله  َو ِ د  ودن حار دة زلدم َسديلم ح اََمدا زطللَدا . وقد  عرضدنا  وميبنداه ِ ندب وندت  َدش . ِعد  ُن 
رضدُ  -الجدزء الثدانُ والعشدر ن   وكاندت  م)لدة وضد)ئة . وهدُ اليدُ كاندت عائشدة  زدُ قريَا زُ سورة األحزا 

  ميه   ولوضاءََا لََي ُنَا َسام)َا   لنسبَا من رسو    ص   ب وهُ ونت ع - عنَا  

الَجر دة .  السادسدة َزو   و ر ة ونت الَدارث سد)  وندُ المردطلم ِعد  فدزوة وندُ المردطلم زدُ ُواسد  السدنة  م
عدن عائشدة رضدُ   عنَدا . قالدتت   الزب)در قا  اون  سدَاقتوح  نُ مَمد  ودن  عفدر ودن الزب)در   عدن عدروة ودن

 و ر ددة ونددت الَددارث زددُ ُسددَم الثاوددت اوددن قدد ي وددن  توقعدد لمددا قسددم رسددو    ص   ب سددبايا ونددُ المرددطلم
نفسددَا   وكاندت امددُرة حلددوة مل َدة مَّلحددة َّل نراهددا ُحد   َّل ُخددِت ونفسدده    علدد  الشدماس ُو َّلوددن عدم لدده زَاَبيدده

زَرهيَدا ل  حجَردُ   ب َسيع)نه زُ كياويَا . قالت عائشةتفو  ما هو  َّل ُن ُرنيَا علد  ِدا  ]   زاَت رسو 
ُندا  و ر دة وندت الَدارث ودن ُوددُ  .   ُنده سد)ري منَدا ص   ب مدا ُرندت   زد خلت عل ده زلالتتيدا رسدو وعرزدت 

ُو  -عل دِ زوقعدت زدُ السدَم لثاودت ودن قد ي ودن الشدماس  يخف ورار س)  قومه . وق  ُواونُ من البَّلء ما لم
زدُ خ)در مدن كلدِ و   قالتتومدا  زجئت ُسيع)نِ عل  كياويُ . قا ت  زَ  لِ , نفسُ زَاَبيه عل  -َّلون عم له 

  . . " " زعلت قالتتنعم يا رسو    . قا ت  ق  " ? و ِ  و قا ت  ُقضُ عنِ كياويِ ُوَز  رسو  هو يا

ِو َدا عبد     , الَبشدة َدزو  ُ, حب)بدة وندت ُودُ سد  ان ِعد  الَ نب دة . وكاندت مَدا رة مسدلمة زدُ ودَّلد  م د   زاَر
ركَد عنده نجاشدُ الَبشدة . و داءت مدن هندا   لد   ُومَرهدا ا . زخطبَدا النبدُ ص   بودن  َدش  لد  النردران ة َو

  الم ننة .

زو  ِعد م وندُ النضد)ر . وكاندت َو لَناندة اودن ُودُ  ِو دة   ر زيا خ)بر ِع  الَ نب ة و  ة ونت ح)دُ ودن ُخطدب 
ِعماء ال)َود ُيضا . و ِكر اون  سَاق زُ قرة ُ وَدا وبداخري معَدا   ب منَاتُنه َُ ] ِوا ه الَل)م وهو من 
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علد  قيلد  مدن قيلد  ال)َدود زلمدا ُرََدم اليدُ مدَ ود  ة وداحت  - رضدُ   عنده -مدن السدبُ   زمدر وَمدا ودَّل  
ُرسَا . زلا  ص   بت  اعزبوا عندُ هدِه الشد طانة   ُومدر ِرد  ة زَ)دزت خلفده  عل  ووات و ََا وحثت اليرا 

 -لدبَّل   [   ص   ب قد  اودطفاها لنفسده . زلدا  رسدو    صرداءه زعري المسلمون ُن رسو     عل)َا   ُولل 
حدد)ن َمددر ِددامُرَ)ن علدد  قيلدد   ? حدد)ن ُري ويلددِ ال)َوديددة مددا ُريت  ُنزعددت منددِ الرحمددة يددا وددَّل  -ف مددا ولغنددُ 

  ر الَما و   .

سدو    ص وكاندت قبد  ر  . َزو  م مونة ونت الَارث ودن حدزن . وهدُ خالدة خالد  ودن الول)د  وعبد    ودن عبداس  م
  آخر من َزو  ص   ب . وهُ   ب عن  ُوُ رهم ون عب  العزي . وق)  حو طب ون عب  العزي .

ِوا ده منَدا . وهدن فد من عد ا وهاِا ِوا ده ص   ب قردة وسدببا زدُ  ِو دة مدن ُ وندت  َدش    ِ ندب َري ُن لَد  
 -رضدُ   عنَدا  -عائشدة  وكاندت و و ر ة ونت الَارث   لم يادن شدوا  وَّل ممدن نرفدب زد)َن الر دا  لجمدا  .

 -والشدبا  كدان هندا  عامد  نفسدُ وننسدانُ آخدر  الجمدا  هُ ُحب نسائه  ل ه . وحي  هاَان الليان عدري عنَمدا
ُنفُ عنرر الجاكو ة الِر لَظيده عائشدة زدُ  و ر دة مدثَّل   وَّل عنردر  ُن ولست ُحاو  - ل   انب  اكو)يَن 

ِ ندب . زدَّل حا دة ُود  عرزدت الجمدا  الدِر  [ ا  لد  نفدُ مثد  هدِه العناودر اإلنسدان ة مدن ح داة النبدُ ص  ِده 

زلد  اخي)در ل ادون  ! نيَمدوه ول سدت هدِه العناودر موضدَ اََدا, ن زعده األنردار عدن نبد)َم .  كا حدَّل ألع ائده ُن
ِوا ده ص   ب علد  اخديَّلي الد وازَ َ اَهف  دوازعه  نسانا . ولَن  نسانا رف عا . وهاِا كان . وهاِا كانت  وزُ ُ

  . واألسبا 

ِوا ده ِشدرا رسدوَّل كمدا خللده     وكمدا ُمدره ُن يلدو ت وللد  ق تسدبَان ربدُ ل هد  كندت  َّل ) عداش زدُ و)يده مدَ ُ
  ِشرا رسوَّل و(. .

ِوا ه ُوميعَن   كما قالدت عائشدة  اسيميَ ُلد)ن النداس . ُوُدر,  ونسدائه عندهت  كدان  كا خدَّل -رضدُ   عنَدا  -ِا
مدن كات نفسده   ومدن فد م قلبده   ومدن حسدن  و مديعَن ولَنده  نمدا كدان يسديميَ وَدن الناس ضدَاُا ِسداما   . .

بَددبا  ح داََن ُدِده   ومدن كدر م معامليده . زامدا الماديدة زَاندت زددُ فالبَدا كفازدا حيد  ِعد  ُن زيَدت لده الفيدوم َو
الطلدب  هدِا ُعلدب والفدُء . وقد  سدبم زدُ سدورة األحدزا  قردة  لدبَن الوسدعة زدُ النفلدة   ومدا ِالغندائم المسدلمون 

ِمدة   انيَدت ويخ))درهن ود)ن   ورسدوله والد ار ارخدرة   ُو الميداو مدن عردميه ص   ب زداخيرن    واليسدر ا من ُ
  ورسوله وال ار ارخرة .

والَواَدف البشدر ة  , البشدر ة الَ داة زدُ  دو النبدوة زدُ و)دت رسدو    ص   ب لدم ََدن ليلضدُ علد  المشداعر ولَن
ِوا  مدا َّلود  ُن يشدجر زدُ قلدو  النسداء زدُ  , و)دنَن زلد  كدان نبد ر ُو يشدجر -رضدُ   عدنَن  -ه زُ نفوس ُ

ُنَدا كرهدت  و ر دة ِمجدرد  -رضدُ   عنَدا  -عدن عائشدة   سدَاق مثد  هدِه الَدا  . وقد  سدلف زدُ روايدة اودن
 وكدِلِ روت هدُ نفسدَا رسو    ص   ب لَا  كا رآها . وودا مدا َوقعيده زعدَّل ل اسيمَّلم رؤ يَا لما َوقعيه من

َعندُ قرد)رة ل زلدا  :الدراور  لَا مَ و  ة . قالت .   قلت للنبُ ص   بتحسبِ من و  ة كدِا وكدِا  . قدا  حاد ا
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روت عدن نفسدَا ُن النبدُ ص   ب حد)ن نزلدت  ُدِلِ ص   بت  لل  قلدت كلمدة لدو مز دت ِمداء البَدر لمز يده   . .
ِو اَدده عددن   هددُ آيددة اليخ))ددر اليددُ زددُ األحددزا    زاخيددارت  ورسددوله والدد ار ارخددرة    لبددت  ل دده َُّل يخبددر 

 زلدا  ص   بت   ن   َعدال  لدم نبعثندُ معنفدا   ولَدن ِعثندُ معلمدا - لبدت هدِا ل  لمداكا وهداهر -اخي ارهدا ل 

  َّل َسالنُ امُرة منَن عما اخيرت  َّل ُخبَرَا . .   . . م سرا

َا عائشة  وهِه اإلسدَّلم ة الناودعة  وليرب)يَدا ود ازَ مدن ود قَا -عن نفسَا  -عنَا  رضُ   -الوقائَ اليُ رَو
منده زدُ مثد  هدِه الَ داة . كمدا َردور ك د  كدان  َّلود  ل سدت  َّل ُمثلدة لغ)رهدا َردور هدِا الجدو اإلنسدانُ الدِر -

  زُ و)يه كما نؤدنَا زُ ُميه سواء . واليعل ة الرسو  ص   ب نؤدر رساليه ِاليرب ة

زدُ ح داة الرسدو  ص    َلدَ ز  ِشانه و ر هِه السورة هدو واحد  مدن َلدِ األمثلدة اليدُ كاندتالَادث الِر ن وهِا
ِوا ه . وق  وردت ِشانه روايات ميع دة ومخيلفة لَا عن  اسيعراب النردو  اللرآن دة زدُ  سنعرب ب وزُ ح اة ُ

  السورة .

 لد  اليوبدة . ُعقبده زدُ  ف ده ميدممَر)نهِا الَادث وما ورد ف ه من َو )َات . وبخاوة دعوة الزو ي)ن ال وبمناسبة
َم السورة دعوة  ل  اليوبة ونل  ق ا, ُوَا  الب)وت عل  ورد  ُمداِاليرب ة   ووقاية ُنفسدَم وُهلد)َم مدن الندار . و)َو

زدُ و)دت مدؤمن .  للَفدر زُ هدِه الندار . واخييمدت السدورة ِالَد نث عدن امدُرة ندوم وامدُرة لدوط كمثد  للَازر ن مشَ 
عمدران اليدُ َطَدرت زيللدت النفخدة مدن روم  اونة عون كمث  لإليمان زُ و)ت كازر   وكِلِ عن مر موعن امُرة زر 

  . . اللاني)ن   وو قت ِالمات ربَا وكيبه وكانت من

ِوا دِ   و  ففدور رحد م . يا زدرب   لَدم ََلدة ُيمدانَم  قد  ُنَا النبُ لم ََر, ما ُح    لِ   َبيغُ مرضداة ُ
  ُم وهو العل م الَا م .و  موَّل

ِوا ده حد نثا زلمدا نبدات ِده ُوهَدره   عل ده عدري ِعضده ونكا عدن ِعدم   زلمدا  وُعدرب ُسدر النبدُ  لد  ِعدم ُ
  نباها ِه قالتتمن ُنبا  هِا و قا تنبانُ العل م الخب)ر .

المدؤمن)ن   والمَّلئَدة  لاوودا  ن َيوبدا  لد    زلد  ودغت قلوبامدا   ونن َظداهرا عل ده زدإن   هدو مدوَّله و بر د )
ِوا ددا خ)ددرا مسددلمات مؤمنددات قانيددات َائبددات عاودد ات  مددنَن ِعدد  كلددِ هَ)ددر . عسدد  ربدده  ن  للَددن ُن نب لدده ُ

  سائَات  )بات ُوِاارا(. .

حدد  نا  وددراو م اوددن :قددا  زددُ سددبب نددزو  هددِه اريددات روايددات ميعدد دة منَددا مددا رواه البخددارر عندد  هددِه اريددة وردت
ودن عم)در   عدن عائشدة   قالتتُدان  عب)د  هشدا, ودن نوسدف   عدن اودن  در ج   عدن عطداء   عدنموسد    ُخبرندا 

ِ ندب وندت  َدش   و مادث عند ها . زيوا دات ُندا  عسدَّل يشدر  -ودل    عل ده وعلد  آلده وسدلم  -النبدُ  عند  
لَندُ كندت ُشدر  لهتُُلت مغاز)ر .  نُ ُ   منِ ر ا مغاز)ر . قدا ت  َّل . و  زليل  وحفرة عل  ُنينا دخ  عل)َا
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علد  نفسده  حرمده ِ نب ونت  َش زلن ُعود له . وق  حلفت . َّل َخبرر ودِلِ ُحد ا   . . زَدِا هدو مدا عن  عسَّل
  وهو حَّل  لهت  لم ََر, ما ُح    لِ و(.

وله معَدا . زدا لَ   رسد الميدممرة ُن اليُ ح  َا رسو    ص   ب هِا الَد نث ُومرهدا ِسديره قالدت لزم)ليَدا و ب و
ِم)ليَدا دون اسيلرداء لجم عدده .  ِعدم ص   ب علد  األمدر . زعداد عل)َدا زدُ هدِا وككدر لَدا مدا دار و)نَدا وبد)ن 

الموضدوو لمسدا مخيردرا ليعدري ُنده يعدري وكفد  . ز هشدت هدُ وسداليهت  مدن  لمدي َمشد ا مدَ ُدِده الَدر م . زلد 
زدالخبر  . .(الخب)در لَنده ُ اوَدات  نبدانُ العلد مولعله دار زُ خل ها ُن األخدري هدُ اليدُ نباَده ل و  . ُنبا  هِا و(.

دار   َّل الطدري الدِر حد  َا ِده  مدا مدن المرد ر الدِر يعلمده كلده . ومضدمون هدِا ُن الرسدو  ص   ب يعلدم كد 
  وح ه ل

فضدب . زدمل   ُن ُدان مدن  دراء هدِا الَدادث ومدا كشدف عنده مدن َدممر ومااند ات زدُ و)دت الرسدو  ص   ب وقد 
نزلدت هدِه اريدات . وقد  هد ُ فضدبه   دم -عل  ما َسامَ المسدلمون  -شَرا   وهم ويطل لَن من نسائه َّل يلربَن 

  ُخري للَادث . رواية ص   ب زعاد  ل  نسائه ِع  َفر)  سنِكره ِع  عرب

يطؤهدا   زلدم َدز  ِده  ُمدة الروايدة األخدري ُخر َدا النسدائُ مدن حد نث ُندي   ُن رسدو    ص   ب كدان لده وهدِه
ََددر, مددا ُحدد    لددِ ; َبيغددُ مرضددات  لددم حيدد  حرمَددا . زددانز    عددز و دد ت يددا ُنَددا النبددُ عائشددة وحفرددة

ِوا ِ . . . ُ  

حفردة . زغضددبت  و)دت روايددة َّلودن  ر در وَّلودن ُسدَاق ُن النبددُ ص   ب و د  مار دة ُ, ولد ه  ودراو م زددُ وزدُ
ُيمدان األمدر . زداخبرت ِده عائشدة  وكلفَدا. وَدِا وع ََا  هانة لَا . زوع ها رسو    ص   ب ويَر م مار ة وحلف

  الَ نث الِر  اء ككره زُ السورة . هو . . زَِا

ونلد  مدا ُعلدب  النردو  الدرواني)ن يمادن ُن يادون هدو الدِر وقدَ . وربمدا كاندت هدِه الثان دة ُقدر   لد   دو وكدَّل
ِو دات الرسدو  ص   ب نظدرا ل قدة اسد)يه . ولَدن وشد ة حس الموضدوو الَدادث مدن فضدب كداد ندؤدر  لد   دَّلق 

و مان ُن ََد ث ار دار اليدُ ََربدت عل)َدا .  كا  , الوقوو الرواية األول  ُقوي  سنادا . وهُ زُ الوقت كاَه ممانة
ُعلدم  و)وت نظرنا  ل  المسيوي الِر يسود النبُ   مما يمان ُن َع  ف ه الَاد ة وَِا الوودف شد)ئا كب)درا . . و  

  ُان . كلِ ُر

ِوا دده   ف رددوره الَدد نث الددِر -ث وقددَ هددِا الَدداد ُمدا اإلمددا, ُحمدد  زددُ  رواه  حددادث  نددَّلء النبددُ ص   ب مددن ُ
المجيمدَ اإلسدَّلمُ نومدِا  . .  ودورة وهدو نرسدم كدِلِ  انبدا مدن -رضدُ   عنَمدا  -مسدن ه عدن اودن عبداس 

ِاق   ُخبرنددا معمدر   عدن الزهددرر    عدن اودن عبدداس عددن عب)د    ودن عبدد    ودن ُودُ  ددور  , قا تحد  نا عبد  الدر
ِ  حر رددا علدد  ُن ِوا  رسددو    ص   ب الليدد)ن قددا    َعددال ت   ن  ُسددا  قددا ت لم ُ عمددر عددن المددُرَ)ن مددن ُ

معده  وعد لت   زل  وغت قلوباما(حي  حج عمر وحججت معه   زلمدا كدان ودبعم الطر دم عد   عمدر  ل  َيوبا
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ِوا  النبدُ ص    المدؤمن)ن زللتتيا ُم)درِاإلداوة   زيبِر    م َُانُ زسابت عل  ن يه زيوضا    مدن المُرَدان مدن ُ
زلدد  وددغت قلوبامددا(و زلددا  عمرتواعجبددا لددِ يددا اوددن عبدداس ل ص قددا     ب الليددان قددا    َعددال ت   ن َيوبددا  لدد 

 معشدر ساله عنه ولم يايمه ب قا تهُ عائشة وحفرة . قا ت م ُخدِ يسدوق الَد نث   قا تُندا ما الزهررتُره و 

نديعلمن مددن نسددائَم .  نسدداؤنا نسداؤهم   زطفددم بَم ش قومددا نغلدب النسدداء   زلمدا قدد منا الم ننددة و د نا قومددا َغلدقدر 
ِ   ِالعوالُ . قا تزغضدبت علد  امُرَدُ   زدإكا هدُ َرا عندُ   زدانَرت ُن  نومدا قا توكان منزلُ زُ دار ُم ة ون 

ِوا  رسددو  ? َرا عنددُ . زلالتتمددا َنَددر ُن ُرا عددِ َجددره  حدد اهن ال)ددو,  لدد   فددو   ن ُ   ص   ب ل)را عندده َو
َجره:قدا  الل)د  ل   حد اُن زانطللدت زد خلت علد  حفردة زللدتتَُرا ع)ن رسدو    ص   ب و قالدتتنعم ل قلدتتَو

ُن يغضدب   عل)َدا   حد اُن ال)دو,  لد  الل)د  و قالدتتنعم ل قلتتقد  خدا  مدن زعد  كلدِ مدنَن وخسدر ل ُزيدامن
َسدال ه شد)ئا وسدل)نُ مدن مدالُ مدا ود ا لدِ    وَّل قد  هلَدت و َّل َرا عدُ رسدو    ص   بلغضب رسوله زدإكا هدُ 

ددِ هددُ ُوسددم   -نر دد  عائشددة  -ُوحددب  لدد  رسددو    ص   ب منددِ  - ُ مدد  ُر -وَّل يغرنددِ  ن كانددت  اَر
ف داَ)نُ ِخبدر نينداو  الندزو   لد  رسدو    ص   ب نندز  نومدا ُوندز  نومدا    وكندا قا توكان لُ  ار من األنرار

 دم َُدد   نومدا وآَ ده ِمثد  كلدِ . قا توكندا نيَد ث ُن فسدان َنَد  الخ)د  ليغزوندا . زندز  وداحبُ وف)دره الدوحُ
ُ داءت فسدان و قدا تَّل .  ? كا  عشاء زضر  ِاوُ  م نادي   زخر ت  ل ه   زلا تح ث ُمر عظ م . زللتتوما

قد  خاودت حفردة وخسدرت ل قد  كندت ُهدن هدِا :للتز و  ُعظم من كلِ ُو و  ل  لم رسو    ص   ب نساءه ل
 م نزلت ز خلت عل  حفرة وهُ َبادُ . زللدتتُ للَن رسدو     اوُ ُائنا . حي   كا ول)ت الربا ش دت عل 

 ُسودا زلالتتَّل ُدرر . هو هِا معيز  زُ هِه المشربة . زاَ)ت فَّلما -آله وسلم و  وعل  ول    عل ه -  

المنبدر   زدإكا عند ه  َُ)دت  خ  الغَّل,  م خدر   لدُ زلا تككَردِ لده زردمت ل زانطللدت حيد زللتتاسياكن لعمر . ز
زاَ)ت الغَّل, زللتتاسدياكن لعمدر . زد خ   دم  , ره   لوس نباُ ِعضَم . زجلست عن ه قل)َّل    م فلبنُ ما ُ  

الغدَّل, زللتتاسدياكن  لد  المنبدر    دم فلبندُ مدا ُ د    زاَ)دت  زجلسدت خر   لُ زلا تككَرِ له زردمت ل زخر دت
 زلا تككَرِ له زرمت ل زول)دت مد ورا زدإكا الغدَّل, ند عونُ . زلا تادخد  قد  ُكن لدِ .  لُ لعمر . ز خ   م خر 

زدُ  نبده . زللتتُ للدت يدا رسدو   ُ در هو ميَ  علد  رمد  حرد)ر قد  زإكازسلمت عل  رسو    ص   ب ز خلت
  ُُبدر ل ولدو ُرنيندا يدا رسدو    وكندا معشدر قدر ش قومدا نغلدب :زللدت   نساء  و زرزَ ُرسه  لُ وقدا ت  َّل   .

امُرَدُ  علد  الم نندة و د نا قومدا َغلدبَم نسداؤهم   زطفدم نسداؤنا نديعلمن مدن نسدائَم   زغضدبت قد منا النساء   زلمدا
ِوا  النبدد ? نومددا   زددإكا هددُ َرا عنددُ   زددانَرت ُن َرا عنددُ   زلالتتمددا َنَددر ُن ُرا عددِ ُ ص   ب فددو   ن ُ

َجره  ح اهن ال)و,  ل  الل)  . زللتتق  من زع  كلدِ مدنَن وخسدر ل ُزيدامن  حد اُن ُن يغضدب  خا  ل)را عنه َو
هلَددت و زيبسددم رسددو    ص   ب زللتتيددا رسددو    قدد  دخلددت علدد   قدد    عل)َددا لغضددب رسددوله ; زددإكا هددُ

دددِ هدددُ ُوسدددم ُو ُحدددب  لددد  رسدددو  ُن حفردددة زللدددتتَّل يغرندددِ   ص   ب مندددِ ل زيبسدددم ُخدددري .  ُاندددت  اَر
ندرد  شد)ئا رسدو    ل قدا ت  نعدم   زجلسدت   زرزعدت ُرسدُ زدُ الب)دت فدو  مدا ُرندت زدُ الب)دت يدا زللتتُسدياني

عل  زدارس والدرو, وهدم َّل يعبد ون  وسَ البرر  َّل ه)بة ملامه زللتتادو   يا رسو    ُن نوسَ عل  ُميِ زل 
ُولئدِ قدو, عجلدت لَدم  )بداََم زدُ الَ داة الد ن ا   .  ? الخطدا  ا ت  ُزدُ شدِ ُندت يدا ودن  . زاسديوي  السدا وقد
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وكدان ُقسدم َُّل ند خ  علد)َن شدَرا مدن شد ة مو  َده علد)َن حيد  عاَبده   عدز  . .   زللتتاسيغفر لُ يا رسدو 
  . ن  ب .وق  رواه البخارر ومسلم واليرمِر والنسائُ من  رق عن الزهرر وَِا ال ] . . " و  

ِو اَه 5 - 1األو ت ال رس   زعلَن عل  معالجة مشالة زُ و)ت النبُ وعياِه عل  يم)نه وعيا  

  رواية الَادث زُ الس)ر . زلننظر زُ الس اق اللرآنُ الجم) ت هِه

  السورة وَِا العيا  من   سبَانه لرسوله ص   بت َب ُ

ِوا ِ   و  ففور رحد م وُنَا النبُ لم ََر, ما ُح    لِ   َبيغُ  يا زدرب   لَدم ََلدة ُيمدانَم  قد  مرضاة ُ
    و  موَّلُم   وهو العل م الَا م . .

والرسدو  ص   ب لدم يادن  . عيا  مؤ ر موم . زما يجِو ُن يَر, المؤمن عل  نفسه ما ُحله   له من مياو وهو
نفسده . زجداء هدِا العيدا  ندوحُ ِدان مدا  حرمدان قدررحدر, العسد  ُو مار دة ِمعند  اليَدر م الشدرعُ ;  نمدا كدان قد  

عمدد ا وقردد ا  رضدداء ألحدد  . . واليعل)ددبت  و  ففددور رحدد م(. .  مندده  علدده   حددَّلَّل زددَّل يجددِو حرمددان الددنفي
  . لط   من شانه ُن يسيو ب المؤاخِة   ُون َي اركه مغفرة   ورحميه . وهو  يَاء الَرمان نوحُ ِان هِا

ُفاَرَدا اليدُ يَد  منَدا  ُر ليُ نوحُ الدن  ِدان الرسدو  ص   ب قد  حلفَدا   زلد  زدرب   ََليَدا .ال م)ن ا زاما
زَددو يع)دنَم علد  ضددعفَم وعلد  مدا يشددم  . .(مدوَّلُم . مدا دامدت زدُ ف)ددر معدروي والعد و  عنَددا ُولد  .  و 

الَاد م(. يشدرو لَدم عدن علدم  مدن العندت والمشدلة . .  وهدو العلد م للخدرو  عل ام . ومن  م زدرب ََلدة األيمدان  
وهدو  . ُحد  ِما نناسب  اقيَم وما يرلا لَدم . زدَّل ََرمدوا  َّل مدا حدر,   وَّل ََلدوا ف)در مدا و امركم وعن حامة  

  َعل)ب نناسب ما قبله من َو  ه .

هدو العنردر البداقُ  ولد ي يش)ر  ل  الَد نث وَّل ندِكر موضدوعه وَّل َفرد)له   ألن موضدوعه لد ي هدو المَدم    م
  ف ه .  نما العنرر الباقُ هو دَّلليه وآ ارهت

ِوا ه ح نثا(. .)   ونك ُسر النبُ  ل  ِعم ُ

ز)َدا النداس مدَ السدماء  يعد ش الن  نطلَ عل  نموك  من َلِ الفيرة العج)بة زُ َار   البشر ة . الفيدرة اليدُ ومن
فرد)َّل . ونعلددم ُن ِو  ده ِشددان كلددِ  قد  ُ لددَ نب دده   . والسدماء َيدد خ  زدُ ُمددرهم عَّلن ددة َو علد  مددا دار ودد)ن 

  الَ نث
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نثا  َزَلُما َنُبَات   َونعك   هع َح ع َوا ع  ِ ُُّ  عَل  َِع مع َُ دم   ِعهع  ََُسُر الُنبع دَرَب َعدن َِع  َضده  َوَُع  دَره  ُه  َعَل  دهع َعدُرَي َِع  ََ َنُبَاَهدا  َزَلُمدا َوَُه 
ا َقاَ  نَ  َِ َُ ِعهع َقاَلت  َمن  َُنَبَاَ  َه َ َمدا3ال َخبع)در    ال َعلعد م   ُبَانع َََظداَهَرا َعَل  دهع َزدإعُن ُهَ  َونعن (  عن ََي وَبدا  عَلد  ُهع َزَلد   َودَغت  ق ل وب 

ب رع    َوَوالعا   معنع)نَ  ه َو َمو ََّله  َو ع )َر   ال م ؤ  َع َِ َه َ  َكلع ََة  َِع  َ نُ  ( َعَس  َربُّه   عن4َوال َمََّلئع َ ُن  َ ُلَل دن َوا ا  َخ) درا  م ع  ِ َله  َُ َُن ن ب  ع
لعَمات   َنات   م س  مع ََارا   مُّؤ   ِ ات  َ ) عَبات  َوَُ ََ   (5) َقانعَيات  ََائعَبات  َعاوعَ ات  َسائع

ِوا ده . ُونده ص   ب حد)ن را عَدا ف ده اُيفد  ِاإلشدارة الدِر  اندب منده . َرزعدا عدن السدرد   لد  ُسدره  لد  ِعدم ُ
جمَّل   ِمر ر علمه وهو المر ر األو) ت ُنباها  عن اإل الة زُ اليفر)  ; ُونهالطو     َو

هدِا و قا تنبدانُ  ُنبدا  زلما نبات ِه ُوهَره   عل ه عري ِعضه ُوعرب عن ِعدم . زلمدا نباهدا ِده قالدتتمن)
  العل م الخب)ر(. .

األسديار ل َدرد السدائلة  لد   وراء المَبوكدة لد  العلدم والخبدرة هندا  شدارة مدؤ رة زدُ حالدة اليدممر والمااند ات  واإلشدارة
رد   ِرفة عامة  ل  هِه الَق لة كلما قُرت هِا اللرآن . الللو  هِه الَق لة اليُ ربما نس)يَا ُو ففلت عنَا   َو

  :حاضر الس اق من الَااية عن حادث وقَ  ل  موا َة وخطا  للمُرَ)ن كان األمر و يغ)ر

المدؤمن)ن والمَّلئَدة ِعد   وودالا باما . ونن َظاهرا عل ه زإن   هو موَّله و بر د  ن َيوبا  ل    زل  وغت قلو )
  كلِ هَ)ر(. .

َما  ل  اليوبة ليعود قلوبَما زيم)   ل      وح)ن ِع ت عنده ِمدا كدان منَدا .  زل  نيجاِو و ر الخطا    ودعَو
َ ن  هائلة . ح)ن نيجاِو هِه ال عوة  ل  اليوبة نج  حملة ضخمة   ا رع)با مخ فا . .َو

احيدا  األمدر  لد   حيد  هدِه الَملدة الضدخمة الَائلدة ند ر  عمدم الَدادث ُو دره زدُ قلدب رسدو    ص   ب ومدن
ل ط)دب خدا ر الرسدو  ص   ب و َدي  ! هَ)در  عدَّلن مدواَّلة   و بر د  وودالا المدؤمن)ن . والمَّلئَدة ِعد  كلدِ

  ِالطمان)نة والراحة من كلِ األمر الخط)ر ل

 لد  الَد  الدِر  واليدا )ر ود  ُن الموقدف زدُ حدي رسدو    ص   ب وزدُ مَ طده كدان مدن الضدخامة والعمدم وَّل
 داء زدُ الروايدة علد  لسدان األنردارر وداحب  ومما نيناسب مَ هِه الَملة . ولعلنا ن ر  حق ليه من هِا الن 

ُو دو  . وفسدان هدُ ال ولدة ف لدو  َّل ود  ُعظدم مدن كلدِ  ? فسدان وهو يسدالهت اءت -رضُ   عنَما  -عمر 
 عل  حازة الجز رة   وهجومَا  ك كا  ُمر خط)در . ولَدن األمدر ارخدر زدُ نفدوس الشا, العرب ة الموال ة للرو, زُ

الَدر م ُُبدر مدن  الب)دت ُدان ُعظدم ُو دو  ل زلد  كدانوا ندرون ُن اسديلرار هدِا الللدب الَب)در   وسدَّل, هدِا المسدلم)ن
عمدَّلء الدرو, ل وهدو َلد نر ندوحُ  فسدان خطر علد  الجماعدة المسدلمة مدن هجدو,ُ  شان . ُون اضطراِه وقلله ُ

َلد نر نليلدُ ويلد نر السدماء لومدر   زَدو  كن ودَ ا قدو م  وهدو ِشي  ال َّلَّلت علد  نظدرة ُولئدِ النداس لومدور .
  عم)م .
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فر)  وفات النساء اللواَُ يمان ُن نبد     وكِلِ ِوا ده ولدو  للَدن .  وَدن النبدُ دَّلله ارية اليال ة   َو مدن ُ
  مَ َو  ه الخطا  للجم َ زُ معرب اليَ ن ت

ِوا دا خ)درا مدنَن مسدلمات   مؤمندات   قانيدات   َائبدات) عاود ات   سدائَات    , عسد  ربده  ن  للَدن ُن نب لده ُ
   )بات ُوِاارا(. .

  الرفات اليُ ن عوهن  ل)َا عن  ر م اإليَاء واليلم ا . وهُ

وعنده ننبثدم اإلسدَّل, حدد)ن  , ل ده الطاعدة والق دا, ِداوامر الدد نن . واإليمدان الدِر يعمدر الللدبالددِر َد   ع اإلسدَّل,
عل  ما وقَ من معر ة واَّلَجداه  لد  الطاعدة .  الن , يرا و يَام  . واللنوت وهو الطاعة الللب ة . واليوبة وهُ

 ُ اليامد  واليد ور واليفَدر زدُ  ود او  عدن العبوديدة لده . والسد احة وهد واليعب)در والعبدادة وهدُ ُداة اَّلَردا  ِدا 

ده . وهدن  والسد احة نسداءه الَاضدرات  ُن مدن الث)بدات ومدن األِادار . كمدا -مدَ هدِه الردفات  -ِالللدب زدُ ملََو
  ُان ز)َن الث)ب وز)َن البار .

 
 
َهدا َيدا م  َندارا  َوق ود  م  َوَُه لعد ا  نَن آَمن دوا ق دوا َُنف َسدا  ِع دا اُلد ََ دونَ  الُنداس   َُنُّ دَ اَد ََّل َيع ر  دََّلَق شع دَة فع ََ دا َمََّلئع ََ َجداَرة  َعَل)  َع َمدا  هَُ  َوال 

وَن   َمر  َعل وَن َما ن ؤ  ننَ 6ََُمَره م  َوَ ف  ا اُلِع ََ وا ( َيا َُنُّ َمل دونَ  ََُفر  ندي م  ََع  َن َمدا ك  دَزو  َ,  عُنَما َ ج  وا ال َ)و  ر  َيِع نَن  (7) ََّل ََع  ِع دا اُلد ََ َيدا َُنُّ
وحا  آ َبة  ُنر  َ م  َ ُنات   َعَس  َمن وا َ وب وا  عَل  ُهع ََو  َل خع َ م  َو     َ م  َس) عَئاَع ََف عَر َعن َ م  َُن ي  رعر  َربُّ َ, ََّل  ََج  دار  َندو  ََ َن  دا األ  ََ يع  َ معن ََ

 ُُ زعر ُه  الُنبع ننَ  ي خ  دَع  َود) َن َُن د ع  َواُلِع م  آَمن وا َمَعه  ن ور ه م  َيس  َع م   ن َع فعدر  َلَندا َوبعَاي َمدانع دم  َلَندا ن وَرَندا َواف  َ مع َِ  َيل ول دوَن َرُبَندا َُ َعَلد    عُند
نَر   ء  َق ع  ُ ُُّ َ اهع ع 8ُ   ع َش ا الُنبع ََ َ ُفارَ  ( َيا َُنُّ ُنم   ال  ََ م  َوَما َواه م  َ  َع ل    َعَل)  )ر    َوبعئ َي  َوال م َنازعلع)َن َواف    (9ال َمرع

  ب ومدا كدان ل غضدب مدن  ]   ََ ند  لَدن َّل ود  كدان لده مدا يليضد ه مدن َدا )ر مااند اََن زدُ قلدب رسدو  هدوو 
  قل)  ل

هدِا الب)دت الَدر م  وا مدان رضد)ت نفدي النبدُ ص   ب ِعد  ندزو  هدِه اريدات   وخطدا  ربده لده وألهد  و)يده . وقد 
ََر م لَِا الب)ت ورعايدة َناسدب دوره زدُ  نشداء مدنَج  هوو  ِع  هِه الزلزلة   وعاد  ل ه ه وؤه ويو  ه   سبَانه .

ثب)ت ُركانه   .   زُ األرب َو

علد  ف)در مثددا   , دولددة زَددِه ودورة مدن الَ داة الب)ي دة لَدِا الر دد  الدِر كدان ندنَم ِإنشداء ُمددة   ونقامدة وبعد 
نشد  زدُ زدُ ودوَرَا  اإللَ دة معدروي   وعلد  ف)در نسدم مسدبوق . ُمدة َدنَم َِمد  ُماندة العل)د ة األخ)درة   َو

  الناس . وَا األرب مجيمعا ربان ا   زُ وورة واقع ة نياس 
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ده . زدَّل َفيدرق  ندزاو  وورة من ح اة  نسان كر م رف َ  ل)  عظد م . ندزاو   نسدان)يه زدُ الوقدت الدِر وهُ ف ده نبَو
خ)درة للبشدر ُو مدنَج  دري ِدان يَملده الرسدالة األ ح)نمدا هدِه عدن َلدِ ; ألن اللد ر  دري ِدان يادون ِشدرا رسدوَّل  

  الَ اة األخ)ر .

زَّل ََبدت  اقدة مدن  اقاَده  .  نسانا الرسالة الَاملة يَملَا الرسو  الَام  . ومن كمالَا ُن يظ  اإلنسان وَا  نَا
َرفَ ِه  ل  فاية مراق ه . ; النازعة البان ة   وَّل َعط  اسيع ادا من اسيع اداَه رب ه   َو   وزُ الوقت كاَه ََِِه َو

َ فدوا ِده   حيد  اسديَالوا نسدخا ح دة منده . وكاندت كِلِو  نبد)َم وح اَده الواقع دة    سد)رة زع  اإلسَّل, ِمدن زلَدوه َو
اإلنسان   وقوة اإلنسدان   مخيلطدة َِق لدة الد عوة  وضعف ِا  ما ز)َا من َجار  اإلنسان   ومَاوَّلت اإلنسان  

قدر  النداس  ل ده ُمدا نبد و زددُ سد)رة ُ  - خطدوة السدماو ة   مَرق دة وَدا خطدوة كاندت هدُ النمدوك  العملددُ  -هلده ُو
زدُ هداَّلت وَّل زدُ  َعد ش نراهدا و يدا ر وَدا مدن نر د  اللد وة الم سدرة العمل دة الواقع دة   اليدُ َّل , النا َدة للمَاولدة

  خ اَّلت ل

َللدت ار الرسدو  وزدُ اخي د . الميَاملدة حامدة اللد ر زدُ َنز د  الرسدالة األخ)درة للبشدر ِردوَرَا الَاملدة الشداملة َو
ر ميَدا زدُ ودورة ح دة . وزدُ  عد  را عده  ح داة الدِر يط)دم َلل)َدا َو هدِا الرسدو  كياِدا مفيوحدا يلدرؤه الجم دَ . َو

  األ  ا  ِع  األ  ا  . . .

  َو  ه المؤمن)ن  ل  َرب ة ُونائَم واليوبة النروم 9 - 6الثانُت ال رس

ل)دؤدوا وا دبَم زدُ  آمندوا سدلم)ن   نَ)دب اللدرآن ِالدِننهَّل  هِا الَادث الِر كدان وقعده عم لدا زدُ نفدوس الم وزُ
َم مدن اليرب دة واليو  ده واليدِك)ر   ف لدوا ُنفسدَم مدن الندار . و رسدم لَدم مشدَ ا مدن مشداه ها . وحدا   وُهلد)َم و)دَو

  ل  اليوبة اليُ وردت زُ س اق الَادث ن عو الِنن آمنوا  ل  اليوبة   و رور ال عوة الَفار عن ها . وزُ هَّل 

وهدِا هدو الملطدَ الثدانُ  . الجندة اليدُ َنيظدر اليدائب)ن .  دم ند عو النبدُ ص   ب  لد   َداد الَفدار والمندازل)ن . لَدم
  زُ السورةت

فدَّلق شد اد َّل يعردون   مدا  مَّلئَدة يا ُنَا الِنن آمنوا قوا ُنفسام وُهل ام ندارا   وقودهدا النداس والَجدارة عل)َدا)
َّل َعيدِروا ال)دو,    نمدا َجدزون مدا كنديم َعملدون . يدا ُنَدا الدِنن  ُفدروا ا ُنَدا الدِننُمرهم   و فعلون ما نؤمرون . ي

 , األنَدار   َوبدة نردوحا عسد  ربادم ُن يافدر عدنَم سد)ئاََم   و د خلَم  ندات َجدرر مدن ََيَدا  لد  آمنوا َوبوا

يلولونتربندا َُمدم لندا نورندا   واففدر  , وبايمدانَم نو, َّل يخزر   النبُ والدِنن آمندوا معده   ندورهم يسدع  ود)ن ُند نَم
 اه  الَفار والمنازل)ن وافل  عل)َم   ومداواهم  َدنم وبدئي المرد)ر(.  النبُ لنا  نِ عل  ك  شُء ق نر . يا ُنَا

.  

ُهله َبعدة  ل)لدة  ن زالندار هندا  وهدو ميعدرب لَدا هدو وُهلده   وعل ده ُن يَدو   . ره)بدة َبعة المؤمن زُ نفسه وزُ 
 الندار اليدُ َنيظدر هندا  .  نَدا ندار . زظ عدة ميسدعرةت  وقودهدا النداس والَجدارة(. . هدِه هلده ودون دون نفسده وُ 
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اعيبدار وَّل عنايدة  دون  ز)َا كالَجارة سواء . زُ مَانة الَجارة وزدُ رخد  الَجدارة   وزدُ قدِي الَجدارة . الناس
يجمدَ  لد  شد ة اللدِو المَاندة والَلدارة ل  الدِر هدِا . ومدا ُزظعَدا ندارا هدِه اليدُ َوقد  ِالَجدارة ل ومدا ُشد ه عدِاِا

عل)َا مَّلئَة فَّلق شد اد(. َيناسدب  ب عديَم مدَ  ب عدة العدِا  الدِر هدم ) وك  ما وَا وما نَّلِسَا زظ َ ره)بت
ومدن  , َّل يعرون   ما ُمدرهم و فعلدون مدا ندؤمرون(. . زمدن خرائردَم  اعدة   ف مدا يدامرهم) ِه موكلون . .

وَددِه النددار الشدد ن ة  موكلددون  ة علدد  النَددوب ِمددا يددامرهم . . وهددم ِغلظدديَم هددِه وشدد ََمخرائرددَم كددِلِ اللدد ر 
ُهلده مدن هدِه وعل ده ُن يَدو  و)نَدا وب)دنَم قبد  ُن َضد َ  . الندار الغل ظة . وعلد  المدؤمن ُن يلدُ نفسده ُون يلدُ 

َّل نؤبدده َّلعيددِارهم   ودد  الددِنن كفددروا يعيددِرون وهددم عل)َددا وقددوي   زدد ُوَّلء الفروددة وَّل ننفددَ اَّلعيددِار . زَددا هددم
  :ِالي)ئ ي يجبَون 

  يا ُنَا الِنن كفروا َّل َعيِروا ال)و, .  نما َجزون ما كنيم َعملون(. .)

مدا َجدزون عل ده وَدِه  عملديم َعيِروا زل ي ال)و, نو, اعيِار    نما هو نو, الجزاء عل  مدا كدان مدن عمد  . وقد  َّل
  النار ل

  :ِالر اء من هِه النار و  نه نب)ن لَم الطر م   و طمعَم يلُ المؤمنون ُنفسَم وُهل)َم زَ  

و د خلَم  ندات َجدرر مدن  , سد)ئاََم يدا ُنَدا الدِنن آمندوا َوبدوا  لد    َوبدة نردوحا   عسد  ربادم ُن يافدر عدنَم)
تربندا َُمدم معده   ندورهم يسدع  ود)ن ُند نَم وبايمدانَم   يلولون  آمندوا ََيَدا األنَدار . ندو, َّل يخدزر   النبدُ والدِنن

   نِ عل  ك  شُء ق نر(. . لنا لنا نورنا   واففر

خلره    م َّل َغشه وَّل َخ عه هِا   . هو الطر م . . َوبة نروم . . َوبة َنرا الللب َو

نيَُ ِالعم  الرالا َوبة زَدُ عن ئدِ َنردا الللدب  , والطاعة عن الِنب والمعر ة   َب ُ ِالن , عل  ما كان   َو
َضه عل  العمد  زيخلره من رواسب ِعد ها . زَدِه هدُ اليوبدة النردوم . اليوبدة  الردالا المعاوُ وعاارها ; َو

نرَه   يعود  ل  الِنو  . زَّل اليُ َظ  َِكر الللب ِع ها َو

زدُ ال)دو, الدِر يخدزر  . الجندات ُانت هِه اليوبة زَُ مر وة  كن زدُ ُن يافدر   وَدا السد)ئات . ُون ند خلَم زإكا
    النبُ والِنن آمنوا معه . يخزر  هم زُ المشَ  الِر سبم زُ الس اق . وَّلف ه الَفار كما 

َر م عظ م   ُن يضم   المؤمن)ن  ل  النبُ ص   ب ف جعلَم وننه وفا نيللد  الَرامدة زدُ  معه إلفراء مطمَ   َو
ال)ددو, الَائدد  المددائج  نددورا يعرزددون ِدده زددُ كلددِ .(وبايمددانَم نددو, الخددزر .  ددم يجعدد  لَددم نددورا  يسددع  ودد)ن ُندد نَم

 ِده زدُ الزحدا, المدر ج . وندورا يسدع  ود)ن ُند نَم وبايمدانَم  لد  الجندة زدُ نَايدة نَيد ون  العرد)ب الره)دب . وندورا

  ! المطاي

This file was downloaded from QuranicThought.com



نورندا   واففدر لندا    ندِ  لندا زُ روبدة الموقدف وشد َه نلَمدون الد عاء الردالا ود)ن ند ر  ت  يلولونتربندا َُمدم وهم
الدِر نلجدم األلسدنة و سدل  الللدو    هدو عَّلمددة  الموقدف . ونلَدامَم هدِا الد عاء زدُ هدِا علد  كد  شدُء قد نر(.

   هِا ال عاء  َّل وق   ري قد ره ِانده س سديج)ب . زالد عاء هندا نعمدة يمدن وَدا المؤمن)ن اَّلسيجاِة . زما نلَم  
  عل)َم َضاي  ل  منة   ِاليَر م وبالنور .

  ودها الناس والَجارة وهِا من النار اليُ وق زانن

النعد م زدُ  َِاونناليَم , النار هِا الثوا    كِلِ العلا    كَّلهما يرور َبعة المؤمن زُ وقاية نفسه وُهله من  ن
   نات َجرر من ََيَا األنَار .

  هِه النرو  . وراء هَّل  كلِ الَادث الِر كان زُ و)وت النبُ ص   ب ن ر  اإليَاء الملرود هنا من وزُ

ُهله   ونوَّلم و)يه   كما هو مالف ه اية نفسه ونوَّلم قلبه  ن   . المؤمن مالف ه اية 

ووا بده زدُ و)يده .  , ُسدَره ومدن  دم يلدرر َبعدة المدؤمن زدُ -كما ُسلفنا زُ سورة الطَّلق  -اإلسَّل, دنن ُسرة   ن
َّليا األخدري كلدِ الجسدم الَدُ . . منَا ومن الخ نيالف والب)ت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة   وهو الخل ة اليُ

  المجيمَ اإلسَّلمُ . .

حرد)نة زدُ كاََدا   كد   داخلَدا الب)ت الواح  قلعة من قَّلو هِه العل)د ة . وَّل ود  ُن ََدون الللعدة ميماسداة مدن  ن
اقيَا, المعسدار مدن داخد  قَّلعده   زدَّل يردعب علد   سَ  زرد ز)َا يلف عل   غرة َّل ننفِ  ل)َا . ونَّل ََن كِلِ

   ارق   وَّل يسيعرُ عل  مَا م ل

مدن داخلَدا . وا بده ُن  الللعدة المؤمن ُن نيجه ِال عوة ُو  ما نيجه  ل  و)يه وُهلده . وا بده ُن ندؤمن هدِه ووا ب
ه ِع) ا .   يس  الثغرات ز)َا قب  ُن نِهب عنَا و عَو

ل لومدا كدِلِ علد  األونداء  ُو, مدن ُ مدن األ, المسدلمة . زداأل  المسدلم وحد ه َّل يافدُ ليدام)ن الللعدة . َّلود   وَّلود 
مددن الر ددا  . َّلودد  مددن النسدداء زددُ هددِا  ِمجموعددة والبنددات . زعبثددا يَدداو  الر دد  ُن ننشدد  المجيمددَ اإلسددَّلمُ

  المسيلب  و ماره . وِور المجيمَ زَن الَارسات عل  النشء   وهو

اإلسدَّلمُ   وكدان يَمد   المدنَج ا علد  دم كدان اللدرآن نيندز  للر دا  وللنسداء ; وكدان ندنظم الب)دوت   و ق مَد ومدن
ُهل)َم كما يَملَم َبعة ُنفسَمت  يا   الِنن آمنوا قوا ُنفسام وُهل ام نارا(. . ُنَا المؤمن)ن َبعة 

ُن نو ده  لد  الب)دت .  لد   ننبغدُ ُمدر ننبغدُ ُن ن ركده الد عاة  لد  اإلسدَّل, ُون ند ركوه  )د ا .  ن ُو  الجَد  هدِا
و جددب اَّلهيمدا, البددال  ويَدو ن المسددلمة لينشد  الب)ددت  . ِعامددة لد  األوَّلد ; ونلدد  األهد الزو دة .  لد  األ, .  ددم  
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 و)ددت مسدلم ُن نبَدث لدده ُوَّل عدن الزو دة المسدلمة . ونَّل زسدد)ياخر  دو َّل ونداء ونداء المسدلم . و نبغدُ لمدن نر دد 

  اإلسَّلم ة . وس ظ  البن ان ميخاكَّل كث)ر الثغرات ل الجماعة

زددُ  -مجيمدَ مسدلم  ُنشد  األولد  كدان األمدر ُيسدر ممددا هدو زدُ ُيامندا هدِه . . كدان قدد  الجماعدة المسددلمة وزدُ
البشدر ة   و َد من عل ده ويشدر عه المنبثدم مدن  للَ اة نَ من عل ه اإلسَّل, . نَ من عل ه ويروره النظ   -الم ننة 

ونلد  حادم   وحادم رسدوله .  الر دا  والنسداء  م عدا    لد    ورسدوله . مر َ هِا اليرور . وكان المر َ ف ه  
لال)د ه علد  نز  زإكا ُدان األمدر  الَ داة الَام زَو اللضاء األخ)ر . . وبَام و ود هِا المجيمَ وسد طرة َردوره َو

ِوا  كدُ ننردَوا نسداءهم  األمر سََّل ِالنسبة للمُرة لَُ َروس نفسَا كما نر   اإلسَّل, . وكان سََّل ِالنسدبة لدو
  ج اإلسَّل, . .و ربوا ُوناءهم عل  منَ

ُخددَّلق .  و اهل دة ارن زدُ موقدف ميغ)در . نَددن نعد ش زدُ  اهل دة .  اهل دة مجيمدَ . و اهل دة َشدر َ . نَدن
  !! و اهل ة َلال)  . و اهل ة نظم . و اهل ة آدا  . و اهل ة  لازة كِلِ

شدعر وثلد  و اَده السداحلة حد)ن ََدم ُن والمُرة  اإلسدَّل,   سدواء اهيد ت  َُلبد َيعام  مَ هدِا المجيمدَ الجداهلُ   َو
ِو َا ُو ُخوها ُو   . . ُووها  ل ه ونفسَا   ُو ه اها  ل ه ر لَا . 

هندا  زامداواحد  . و داَِ ُدان الر د  والمدُرة والمجيمدَ . كلَدم . نيَداُمون  لد  َردور واحد    وحادم واحد    هندا 
ََدت  لد  المجيمدَ الدِر يعدادر كلدِ زدُ دن دا الواقدَ . والمدُرة َندوء  لده زالر د  نيَداُم  لد  َردور مجدرد َّل و دود

لال) ه عل  حي المُرة ُضعاي ضغطه علد  الجاهل ة اليرور ع اء  الجاما ل وما من شِ ُن ضغ  المجيمَ َو

  الر   ل حي

وهدم ََدت هدِا الضدغ   ُهلده نيضاعف وا ب الر   المؤمن .  ن عل ه ُن يلُ نفسه النار ل  م عل ه ُن يلدُ وهنا
  الساحم والجِ  العن   ل

زدُ الجماعدة المسدلمة  ُخوه له ُن ن ر   ل  هِا الوا ب ل)بِ  له من الجَ  المباشر ُضعاي ما كان نبِله ز)نبغُ
عن حارسدة للللعدة   َسديم  َردورها مدن مرد ر  ُوَّل األول  . و يع)ن ح)نئِ عل  من نر   ُن ننش  و)يا ُن نبَث

ُ ِاَّلليمدداو الَدداك  زددُ المددُرة . س ضددَُ هددِا ِاش اءتس ضددَ زددُ َرددوره هددو . . مددن اإلسددَّل, . . وس ضددَُ
البدراق للج د  الطاف دة علد  و ده المجيمدَ . ل)بَدث عدن كات الد نن   اليدُ  ِدالمظَر ِخضدراء الد من ل س ضدَُ

البعددث  نر دد ون  وندداء و)ددت مسددلم   وعلدد   نشدداء قلعددة مسددلمة ل و يعدد)ن علدد  ارِدداء المددؤمن)ن الددِنن علدد  َع)ندده
ُن نيو َدوا  لد)َن ونلد)َم ِالد عوة  علد)َم الَ دة لَدِا البعدث وديعدة زدُ ُند نَم ُون اإلسدَّلمُ ُن يعلمدوا ُن الخَّليدا

  هلل وهو ن عوهمت  يا ُنَا الِنن آمنوا قوا ُنفسام وُهل ام نارا(; يسيج)بوا واليرب ة واإلع اد قب  ُر ُح  آخر . ُون
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اليُ نَد من عل)َدا اإلسدَّل,  المسلمة اعة ل   ب عة اإلسَّل, اليُ َليضُ ق ا, الجم -وَِه المناسبة  -الَرة  ونر َ
ُن ََدون هندا   ماعدة . اإلسدَّل, عل)د ََا   واإلسدَّل,  ُسداس   واليُ نيَلم ز)َا و وده الواقعُ . زَو مبنُ عل 

  منَجَا الَام  الِر َسيلُ منه ك  َروراََا . واإلسَّل, نظامَا   واإلسَّل, شر عيَا  

ضدغ  المجيمدَ  مدن ر اإلسدَّلمُ و َملده  لد  النفدوس   و َم)َداالجماعدة هدُ المَضدن الدِر يَمدُ اليردو  هدِه
  الجاهلُ   كما يَم)َا من زينة اإلنِاء سواء .

ُهم دة الجماعدة المسدلمة اليدُ َعد ش ز)َدا الفيداة المسدلمة والمدُرة  ومدن مَيم دة وَدا مدن ضدغ   , المسدلمة  دم َيبد)ن 
ورها اإلسدَّلمُ وبد)ن َلال)د  المجيمدَ الجداهلُ َرد مليضد ات المجيمدَ الجداهلُ حولَدا . زدَّل َيمدزق مشداعرها ود)ن

المسدلم شدر اة زدُ العدش المسدلم   ُو زدُ الللعدة المسدلمة   اليدُ نيدالف منَدا  الفيد  الضداف  السداحم . و جد  ز)َدا
  المعسار اإلسَّلمُ . نظ)راََا ومن

َيضددن -ول سددت نازلددة  -ضددرورة   نَددا دده ُن َلددو,  ماعددة مسددلمة   َيواودد  ِاإلسددَّل,   َو ُوخَّلقدده وآداِدده  زََر
عد ش لَدا ََرسدَا ردوراَه كلَدا   زيعد ش وَدا ف مدا و)نَدا   َو َم)َدا َو د عو  ل)َدا   زدُ ودورة واقع دة نراهدا مدن  َو َو

ل خر دوا مدن الظلمدات  لدد  الندور ِدإكن   .  لد  ُن يداكن   وَ منددة  الضدا  ند عون  ل)َدا مدن المجيمدَ الجداهلُ
  ُ حماية من الجاهل ة الضاربة األ نا  . .َنشا األ  ا  زُ هله   ز حي  اإلسَّل, .

يدا ُنَدا النبدُ  اهد  ):ُعد ائَا سدب)  حمايدة الجماعدة المسدلمة األولد  كدان األمدر لرسدو    ص   ب ِمجاهد ة وزدُ
  . .(المر)ر الَفار والمنازل)ن   وافل  عل)َم   وماواهم  َنم وبئي

النار . وباليوبدة النردوم اليدُ  من من)ن ووقاية ُنفسَم وُهل)َملفية لَا معناها وق ميَا ِع ما َل , من ُمر المؤ  وهُ
  . . األنَار ََفر عنَم الس)ئات َو خلَم الجنة َجرر من ََيَا

  هِه العناور المفس ة َير  معناها وق ميَا زُ ضرورة حماية المَضن الِر َيم ف ه الوقاية من النار . زَّل لَا

 
 

ننَ  َضَر َ  َرََُة ل وط  ُه  َمَثَّل  ل عُلِع َرََُة ن وم  َواعم  وا اعم  اَنَيا  َكَفر  ) نع َزَخاَنَياه َمدا َزَلدم   َُ ََ َندا َودالع َبادع دن  عع َت َعب َ ن نع مع  َ نعَ دا ََ َمدا  ي غ   َ َعن 
 ََ ََّل الُناَر َم خ  َن ُهع َش) ئا  َوقع)َ  اد  لع)نَ  مع   (10) الُ اخع

ُو ََا مه مدن داخلده كمدا كدان  . يرنعون  ُ من خار ه كما كان الَفارالظالمة   ََا م المعسار اإلسَّلم الجائرة
  المنازلون يفعلون .
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جمدَ ندؤدر دورا ممدا َّل  الفدر ل)ن اريدة ود)ن الَفدار والمندازل)ن زدُ األمدر ِجَدادهم والغلظدة علد)َم . ألن كدَّل مدن َو
َط مه ُو َفي)يه . قُ مدن الندار . و دزاؤهم هدو الغلظدة هدو الجَداد الدوا زجَدادهم زُ ََ ن  المعسار اإلسَّلمُ   َو

  زُ ال ن ا . والمؤمن)ن عل)َم من رسو   

  وماواهم  َنم وبئي المر)ر(زُ ارخرة ل)

  األول  زُ الس اق . . الجولة َيناسم هِه الجولة ف ما و)ن آياََا واَجاهاََا ; كما َيناسم ِجمليَا مَ وهاِا

  زَران وامُرَان مؤمنياننموك ان امُرَان كا 12 - 10الثالثت ال رس

عدن نسداء كدازرات زدُ و)دوت  َيَد ث َجُء الجولة الثالثة واألخ)رة . وكانَا اليَملة المباشدرة للجولدة األولد  .  ك  م
  ُنب اء . ونساء مؤمنات زُ وس  كفارت

اهمدا زلدم يغن دا زخاني , ودالَ)ن ضر    مثَّل للِنن كفدروا امدُرة ندوم وامدُرة لدوط   كانيدا ََدت عبد نن مدن عبادندا)
وضدر    مدثَّل للدِنن آمندوا امدُرة زرعدون    ك قالدت ر   . عنَما من   شد)ئا   وق)د  ادخدَّل الندار مدَ الد اخل)ن .

ونجندُ مدن زرعدون وعملده   ونجندُ مدن اللدو, الظدالم)ن . ومدر م اوندة عمدران اليدُ  , اودن لدُ عند   و)يدا زدُ الجندة
   قت ِالمات ربَا وكيبه . وكانت من اللاني)ن(. .زنفخنا ف ه من روحنا   وو زر َا ُحرنت

خ اندة الفاحشدة . امدُرة ندوم  ول سدت زُ َفس)ر خ انة امُرة نوم وامُرة لدوط   ُنَدا كاندت خ اندة زدُ الد عوة   والما ور
َد   اللدو, علد  ضد)وزه وهدُ َعلدم شدانَم مدَ ضد)وزه  ُاندت ُانت َسخر منه مَ الساخر ن من قومه ; وامُرة لدوط

  ل

المددؤمن)ن ودد نن  ِلايددا ولعلَددا كانددت ُسدد)و ة مددن -ُددِلِ عددن امددُرة زرعددون ُنَددا كانددت مؤمنددة زددُ قرددره  مدا وروال
دب الراِدَ  وحد  ارلَدة زدُ مردر ورمدز لإللده الواحد   الدِر سدماور قبد  موسد  . وقد  ورد زدُ اليدار   ُن ُ,  ُمنََو

ُعلدم  ن كاندت ُسد)و ة علد  دندن ف)در د ُاندت ِلر  الشمي   وسم  نفسه   خنداَون  . . ندن المردر )ن . . و  
ب  هِا . . السورة هُ الملرودة زُ هِه   ُ, ُنَا امُرة زرعون موس  . . وهو ف)ر  ُمنََو

دائمدة مسديللة عدن األشدخا   حق لدة يعن)نا هنا اليَل)م اليار خُ لشخ  امُرة زرعون . زاإلشارة اللرآن ة َعندُ وَّل
  . .. واألشخا  مجرد ُمثلة لَِه الَق لة 

ِه هنا   ِع  األمر ووقاية النفي واأله  من  ن ِوا  النبدُ ص  . الندار مب ُ اليبعة الفردية نراد  ورا ُمدا ندراد ُن يلدا  أل
ِوا  المدؤمن)ن كدِلِت ن علد)َن ُنفسدَن ُد  شدُء . زَدن مسدؤوَّلت عدن كواََدن   ولدن يعفد)َن مدن  ِعد    ب ُو

ِو ات نبُ ُو والا   المسلم)ن ل من اليبعة ُنَن 
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زخانياهمدا(. .  زلدم يغن دا ). هُ كر امُرة نوم . وكِلِ امُرة لوط .  ُانيدا ََدت عبد نن مدن عبادندا ودالَ)ن(. وها
  . .(ال اخل)ن عنَما من   ش)ئا(. .  وق) تادخَّل النار مَ

ِوا  ُرامة وَّل شفاعة زُ ُمر الَفر واإليمان . ُومر الخ انة زُ العل) ة حي  زَّل   األنب اء ل أل

عدن  لدب النجداة  . هدُ كر امدُرة زرعدون   لدم يرد ها  وزدان الَفدر الدِر َعد ش ف ده . . زدُ قردر زرعدون . وهدا
بدُرت وح ها . . وقد  َبدُرت مدن قردر زرعدون  البدة  لد  ربَدا و)يدا زدُ الجندة . مدن ودليَا ِفرعدون زسدالت ربَدا  َو

بُرت من عمله مخازة ُن نلَلَا من  اس ِهت  ونجنُ من زرعون شُء وهُ ُلرم الن عمله النجاة منه . َو

 
 

َن  عك  َقاَلدت   َوَضدَر َ  دَرََُة زعر َعدو  نَن آَمن دوا اعم  ِع نَ  َر  ع  ُه  َمدَثَّل  ل عُلد دن زعر َعدو  نعدُ مع ندَ َ  َو) يدا  زعدُ ال َجُندةع َوَنج ع  َوَعَملعدهع  او دنع لعدُ عع

,ع الُظالعمع)َن   َن ال َلو  نعُ مع َ َم او َندتَ 11َوَنج ع د ( َوَمر  م  َندا َرانَ عع وحع َندا فع دهع معدن رُّ دا َزَنَفخ  ََ  َ َردَنت  َزر  ِعَالعَمداتع  َوَودُ َقت   اُليعدُ َُح 
َن ال َلانعيع)َن   ي بعهع َوَكاَنت  مع ا َوك  ََ   (12َرب ع

بُرت من قو, زرعون وهُ َع ش و)نَمت  ونجنُ من اللو, . .(وعمله   . .(الظالم)ن َو

ِهد  ودورة .امدُرة زرعدون وموقفَدا مثد  لَّل ودعداء ُاندت امدُرة زرعدون  زلد  سديعَّلء علد  عدرب الَ داة الد ن ا زدُ ُ
مدا َشديَُ . . ولَنَدا اسديعلت علد  هدِا  امدُرة  ُعظم ملو  األرب نومئِ . زدُ قردر زرعدون ُميدَ مادان َجد  ف ده

يفلددت مددن ودد  ِاإليمدان . ولددم َعددرب عددن هدِا العددرب زَسددب    اعيبَرده شددرا ودنسددا وبددَّلء َسديع)ِ ِددا  مندده . َو
طلب النجاة   ! منه علاو)له   َو

ُشدد  شددعورا  - ُسددلفنا كمددا -امددُرة واحدد ة زددُ مملَددة عر ضددة قو ددة . . وهددِا زضدد  آخددر عظدد م . زددالمُرة  وهددُ
روراَه . ولَن هِه المدُرة . . وحد ها . زدُ وسد  ضدغ  المجيمدَ   وضدغ  اللردر  . وحساس ة وو اة المجيمَ َو

زُ وس  هِا كلده رزعدت ُرسدَا  لد  السدماء . . وحد ها . .  . الملوكُ   وضغ  الملِ   وضغ  الَاش ة   والملا,
  زُ خضم هِا الَفر الطافُ ل

وكدد  هددِه  , المعوقددات نمددوك  عددا  زددُ اليجددرد هلل مددن كدد  هددِه المددؤ رات وكدد  هددِه األواوددر   وكدد  هددِه وهددُ
زدُ  نبدات الَدون وهدُ َيندز   َيدردد كلماَده الدِر الَواَدف . ومدن  دم اسديَلت هدِه اإلشدارة زدُ كيدا    الخالد  .

  من المو األعل  . .

ُخدري . و دِكر هندا َطَرهدات  سور ومر م اونة عمران(. .  نَا كِلِ مث  لليجرد هلل منِ نشاََا اليُ قرَا   زُ)
زنفخنددا ف ده مددن روحنددا(. ومدن هددِه النفخددة كددان ) ! الفددا رة  اليدُ ُحرددنت زر َددا(. . نبرئَدا ممددا رميَددا ِده نَددود

زُ السورة المفرلة لَِا المول   سدورة مدر م  زدَّل نسديطرد معده هندا َمشد ا مدَ  مفر  عل ه السَّل,   كما هوع س  
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ربَدا وكيبده  ِالمدات الَاضر   الِر يسيَ ي َرو ر  َارة مر م ونيمانَدا الَامد  و اعيَدات  وود قت الن  ه 
  وكانت من اللاني)ن(. .

قر ندة مدر م زدُ الدِكر .   عليَدا ة عمدران ند   علد  المااندة العال دة اليدُامُرة زرعون ِالِكر هنا مدَ مدر م اوند ونزراد
نموك ددان للمددُرة الميطَددرة المؤمنددة المردد قة اللانيددة  اَّل نيددان ِسددبب مَّلِسددات ح اََددا اليددُ ُشددرنا  ل)َددا . وهمددا

ِوا   لمؤمندات مدن  ب ِمناسبة الَادث الِر نزلت ف ه آيات و ر السورة   و ضربَما ل ] النبُ يضربَما   أل

  زُ ك   )  . . ِع 

المدوحُ . َّل َملددِ  ِاسدلوبه قطعدة ح دة مددن السد)رة   رسدمَا اللدرآن -وهدِا الجددزء كلده  -زدإن هدِه السدورة  ُوخ)درا
اللرآنددُ ُُثددر  يَدداء   ُوِعدد  آمددادا   وهددو يسدديخ ,  زدداليعب)ر روايددات البشددر اليار خ ددة عددن َلددِ الفيددرة ُن َرسددمَا .

  . . اللرآن المجردة   الباق ة وراء الَاد ة ووراء الزمان والماان . . كما هو شان الَق لة الَاد ة المفردة ليرو ر

  الجزء الثامن والعشرون و ل ه الجزء الياسَ والعشرونت انيَ 

  ِسورة َبار  مب وءا  
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