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  لسورة الحديد تقديم

الحنيقىس الهىي تصلىه  هىا  هىه  السىورة جمملههىا وعىوة للمماعىس ايسىكميس ُىي تحقىت فىي ياتهىا حنيقىس  يما هىا   هىه 
 اْلمىىوال   و  جلمىىات شىىي ا       اْلرواو و  وو هىىا النفىىول لىىدعوة ه   فىىك تهىى  عليهىىا جهىىيء   و  تحهمىىز

الهىي تسىهحي   هىا النفىول رأا يىس  ينمىا تىىيأل على  اْلرض   موا ينهىا  الحنيقىس القلىو  و  يوات الدىدور     وهىي
  هىا هىي الحنيقىس  كمىا والنيم الهي تعهز  هىا وتسىا ت  ليهىا هىي النىيم الهىي ت قى  فىي هىه  المىوا ي    , ه هي موا ي 

  عائت ُو   اي  يعوقها ع  الفرار  ليه   ك     فهصهع لهُر    وتر ف وتفر م الهي تهعر القلو  جحنيقس ه

 ىهل الىنفو وأىىهل  . ه  سىال هىه  الحنيقىس الكييىرة تىدعو السىورة المماعىس ايسىكميس  لى  اليىهل فىي سىيي  وعلى 
فقىوا لهىم   ىر ُييىر   ومىا لكىم   آمنىوا مىنكم و   فالهي  المال )آمنوا جاّلِل ورسوله و  فقوا مما  علكم مسهصلفي  فيه  

م  ىرأمم وقىد  جىه مي ىاقكم    ُنىهم مىؤمني    هىو الىهل ينىزل على  عيىد  آيىات  لهؤمنىوا تؤمنىو  جىاّلِل والرسىول يىدعُو
ه   وع ميىرا   سىيي  م  الظلمات  ل  النور   وإ  ه جمىم لىرفور رحىيم   ومىا لكىم    تنفقىوا فىي ليصر مم  ينات

 ول ىك  عظىم ور ىس مى  الىهي    فقىوا مى  جعىد  وقاتى      يسىهول مىنكم مى    فىت مى  قيى  الفىهح السىماوات واْلرض
  جما تعملو  جيير(  وه وقاتلوا   وُك وعد ه الحسن   

وللحىىت الىهل   زلىىه ه  ه  سىال هىىه  الحنيقىس الكييىىرة ُىهلك تىدعو المماعىىس ايسىكميس  لىى  الصهىوع لىىهُر وعلى 
اْلولى  ) لم يى   للىهي  آمنىوا    تصهىع قلىوأهم لىهُر  اييما يىس رة لهها الصهوع المنبعى  مى  الحنيقىسليميء اليهل ثم

 مىنهم يمو وا ُالهي   وتوا الكها  م  قي    فطال عليهم اْلمد   فقست قلوأهم   ُو يىر و  ه وما  زل م  الحت  

  فاسقو (   

هلك الكفىس الرا حىس   والسىبا    جهيىار ت   وتدعو المماعىس ايسىكميستهع قيم الد يا وقيم اآلجرة في ميزا  الح ُو
ولهىىو و ينىس وتفىىاجر  يىىنكم وتكىىاثر فىىي اْلمىىوال واْلو و   ُم ىى   لعىى   لى  النيمىىس الباقيىىس )اعلموا   مىىا الحيىىاة الىىد يا

 ه فىرة مى ثىم يهىيف فهىرا  مدىفرا   ثىم يمىو  حطامىا   وفىي اآلجىرة عىها  شىديد   وم  ,  باتىه غيى   عمى  الكفىار
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كعىرض السىماء واْلرض  عرضىها ورضىوا    ومىا الحيىاة الىد يا    مهىاع ال رور سىاجقوا  لى  م فىرة مى  رأمىم و نىس
  وه يو الفه  العظيم(    يهاء  عدت للهي  آمنوا جاّلِل ورسله   يلك فه  ه يؤتيه م 

تعىالف ُىهلك حالىس  كا ىت   هىا -الحنيقىس   لى   ا ى  عموميىس الىدعوة الدائمىس  لى  تلىك -مى  سىيا  السىورة  وظىاهر
في فهرة تمهد م  العىا  الراجىع الهمىرل  لى   المد ي واقعس في المماعس ايسكميس عند  زول هه  السورة في الممهمع

  ما جعد فهح ممس  

فىىي تحقيىىت حنيقىىس  , البهىىريس  ا ىى  السىىاجقي  مىى  المهىىا ري  واْل دىىار   الىىهي  ضىىرأوا  روع م ىىال عرفهىىه فىىىل 
 مى فىي جلىون  ىاور   وتمىرو ُامى    وا طكق , و مىوالهم اييمىا  فىي  فوسىهم   وفىي اليىهل والههىحيس جى رواحهم

  ال ريزة ومعوقات الطريت  ل  ه       و وا    وها  اْلرض

ليسىت فىي هىها المسىهو    جىر   ف ىس -فىي المماعىس ايسىكميس  - ا   هىه  الف ىس الممهىا ة الفىهة   ُا ىت هنىا    ل 
ىا  مى   يىنهم  , ايسىك  وأصاصىس جعىد الفىهح عنىدما ظهىر -ييما ي الصاله الرفيىع ا ووجى  فيىه النىال  فوا ىا   ُو

وا جعد حنيقس اييما  ولم يىيهوا  ها ولها ُما عاشت تلك الف ىس السىاجقس الصالدىس المصلدىس ع  , الكييرة م  لم يدُر
   

العقيىدة فىي الىنفو  تكاليف اليهل في سيي  ه   وتهت عليهمالمسلمو  م  الف س اْلجر  ُا  يدع  عليهم  هؤ ء
  الصكن م  وعائها وإغرائها   يسهطيعو   والمال   وتزوهيهم قيم الحياة الد يا و ينهها   فك

 مىاي  منهىا   لىهصله   سىلفنا هم الهي  تههف  هم هه  السورة تلك الههافات الموحيس الهي -جدفس جاصس  - وهؤ ء
اييما يىس الكيىر    الهىي تدى ر معهىا ُى  قىيم  الحنيقىس تلىك اْلوهىا  والمىواي    وترفعهىا  لى  مسىهو    رواحهىم مى 

  ! عوائقها اْلرض   وتهو  في حرارتها ُ 

مهميىزة   وأصاصىس  غيىر هىي ئائفىس المنىافقي    مصهلطىس -غيىر هىؤ ء و ول ىك  -كا ىت هنالىك ئائفىس  جىر   كىهلك
مىع جقىاء قلىوأهم مهىوأس غيىر جالدىس و   ; المنىافقو   لى  الهصفىي واي ىزواءحىي  ظهىرت غلبىس ايسىك    واضىطر 

السىىىىورة مدىىىىيرهم يىىىو  يميىىىىزو  ويعزلىىىىو  عىىىى   تدىىىىور مصلدىىىس يهرأدىىىىو  الفىىىىرن وتمىىىرفهم الفىىىىه    وهىىىىؤ ء
 ورهم  ىي   يىديهم وأ يمىا هم   جهىراكم اليىو   نىات تمىرل مى  تحههىا  يسع  المؤمني  )يو  تر  المؤمني  والمؤمنات

م   قهىبو يلك هو الفو  العظيم   يو  يقول المنافقو  والمنافقات للهي  آمنوا ا ظرو ا . فيها ْل هار جالدي ا مى   ىوُر
الرحمىس وظىاهر  مىى  قيلىه العىىها     فيىه   قيى  ار عوا وراءكىم فالهمسىىوا  ىورا   فهىر   يىىنهم جسىور لىىه جىا  جائنىه

  فسىمم وترأدىهم وارتيىهم وغىرتكم اْلمىا ي   حهى   ىاء  مىر ه    فهنهم يناوو هم  لم  ك  معمم ? قالوا  ل  ! ولكنكم
م جاّلِل   المدير(    وأ و فاليو    يؤجه منكم فديس و  م  الهي  ُفروا   م واكم النار هي مو كم   . ال رور وغُر

مى   حىوالهم   لى  شىيء تهىير  ل   ا   م  جقي في المزيرة م   هى  الكهىا  مى  اليهىوو والندىار    والسىورة وهها
 لى  قسىوة قلىوأهم عنىد تحىهير الىهي  آمنىوا    يمو ىوا  السىاجقس ومواقفهم الساجقس والحاضرة فىي يلىك اْلوا    ُايشىارة
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 فطال عليهم اْلمد فقسىت قلىوأهم(    وهىي  شىارة  لى  اليهىوو جاصىس فىي ال الى      قي  )كالهي   وتوا الكها  م 

ايشىارة جىيسى  ا ى  مىريم وآتينىا   وقفينىا رة فىي قولىه )ثم قفينىا على  آثىارهم  رسىلنا لى  الندىار  قىر   هايىس السىو  ُو
ا هىدعوها مىا ُهيناهىا علىيهم    ا ه ىاء رضىوا  ه    ورهبا يىس اي مي    و علنا فىي قلىو  الىهي  اتبعىو  ر فىس ورحمىس

  فآتينا الهي  آمنوا منهم   رهم   ُو ير منهم فاسقو (    . فما رعوها حت رعايهها

مى  جهىوع وتقىو    ومى   الحنيقس كا  مدار السورة عل  تحقيت حنيقس اييما  في القل    وما يني ت ع  هه  لماو 
والهىي  -فىي النفىول الهىي ُا ىت توا ههىا  الحنيقىس جلون وتمرو   وم   ىهل وتهىحيس   فقىد سىارت فىي  قىرار هىه 

لسىور المميىس   حافى  جىالمؤثرات يات  شىبه مىا يمىو   نسىت ا , مىؤثر على   سىت -تو ىد فىي ُى  ممهمىع  سىكمي 
  والمهاعر ! والحو اييقاع اآلسر للقل 

ىا  ه سىبحا ه    صىفات مطلعهىا جاصىس ممموعىس  يقاعىات جال ىس الهى ثير   توا ىه القلى  البهىرل جممموعىس مى  ُو
رتها المطلقىىس اْللوهيىىس المهفىروة   وسىيط جحنيقىس فيهىا تعريىف جىه مىىع اييحىاء اآلسىر جىىالصلون لىه    هيمىس للهىىعور

المطىار   مىىع  فىىاي علمهىىا  لى  جبايىىا القلىىو  ويوات الدىىدور     هايىىس على  الو ىىوو   ور عىىس ُى  شىىيء  ليهىىا فىىي
 والهسىييح  )سىىبح ع مىا فىي السىىماوات واْلرض   وهىو العزيىىز الحمىيم   لىىه ملىك جالىبىاوة واتمىا  ُى  شىىيء  ليهىا

واآلجىر والظىاهر والبىائ  وهىو جمى  شىيء  اْلول هىويحيىي ويميىت وهىو على  ُى  شىيء قىدير    السىماواتواْلرض
 يىا    ثىم اسىهو  على  العىرع   يعلىم مىا يلىف فىي اْلرض ومىا  سىهس علىيم   هىو الىهل جلىت السىماوات واْلرض فىي

 ومىىا يعىىر  فيهىىا   وهىىو معمىىم  ينمىىا ُنىهم وه جمىىا تعملىىو  جدىىير   لىىه ملىىك السىىماء يصىر  منهىىا   ومىىا ينىىزل مىى 

وهىىو علىىيم  ىىهات  , الليىى    ه تر ىىع اْلمىىور   يىىولف الليىى  فىىي النهىىار ويىىولف النهىىار فىىيواْلرض وإلىى السىىماوات
  الددور(   

وا رتعىاع   ُمىا يوقىع فيهىا  والصهيس المطلع  هاته وأىيقاعاته ُار وحد  ليهز القلو  هزا   ويوقع فيها الرهبس وهها
لعوائىىت واْلثقىىال المعوقىىس عىى  تلييىىس الههىىار  لىىى  مىى  ا والهمىىرو الرغبىىس الحيىىس فىىي الصلىىون ع وا لهمىىاء  ليىىه  

ىد    ولكى  سىيا  السىورة تهىم  ُ يىرا مى . واْلمىوال الصكن مى  الهىح جىاْل فو المىؤثرات تهصلى  يلىك الههىار وتُؤ
وتلىىك  . .(وأ يمىىا هم شىه    ُهلىك الدىورة الوضىي س للمىىؤمني  والمؤمنىات )يسىع   ىورهم  ىي   يىىديهم مواضىع فىي

  وما يهم فيها م  اْلمور الكبار   اآلجرة آلس الحياة الد يا وقيمها  ل   ا   قيمالدورة الهي تقرر ض

مدىيبس فىي اْلرض  مى   اءت لمسس  جر  ترو القلىو   لى  حنيقىس القىدر المسىيطرة على  الو ىوو  مىا  صىا  كهلك
مىا فىاتكم و  تفرحىوا  لكىي   ت سىوا على  . يسىير و  في   فسمم    فىي ُهىا  مى  قيى      ير هىا      يلىك على  ه

الهي  يبصلىو  ويى مرو  النىال جالبصى    ومى  يهىول فىى  ه هىو ال نىي  . فصور جما آتاكم   وه   يح  ُ  مصهال
 زعىا    تطيىر تسهقر النفو وتطم   لما يدييها م  جير  و شىر   وهىي فىي ئريقهىا  لى  ه   فىك كي الحميد    

و  حاوثىا   فكلىه جقىدر مقسىو  ْل ى   ظرفىا ء والسىراء   و  تهىر  جىاّلِل سىيبا و و  تبطىر فرحىا   وهىي توا ىه الهىرا
  . معلو    ومرو اْلمر ُله في النهايس  ل  ه
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  تسييح المصلوقات ع 1اْلول  الدرل

و ىاءت فقىرات  . الهقىديم سار سيا  السورة في عك  موضوعها في شىوئي  اثنىي   ثيهنىا  ولهمىا فىي صىدر هىها وقد
 هىىها القىىدر   لنسىىير مىىع سىىيا  السىىورة  فنكهفىىي رة مىى  الهىىوث ال ىىا ي فىىي جكلىىه   وهمىىا مهراجطىىا  مطىىروا   ك يىى

  جالهفدي   

ويميىت وهىو على   يحيىي ع مىا فىي السىماوات واْلرض   وهىو العزيىز الحمىيم   لىه ملىك السىماوات واْلرض   سىبح
هىو الىهل جلىت السىماوات واْلرض  . علىيم   شىيءك  شيء قىدير   هىو اْلول واآلجىر والظىاهر والبىائ    وهىو جمى

فىي اْلرض ومىا يصىر  منهىا ومىا ينىزل مى  السىماء ومىا يعىر   يلىف في سىهس  يىا    ثىم اسىهو  على  العىرع   يعلىم مىا
 يولف وه جما تعملو  جدير   له ملك السماوات واْلرض   وإل  ه تر ع اْلمور   , كنهم فيها   وهو معمم  ينما

  لنهار ويولف النهار في اللي    وهو عليم  هات الددور    اللي  في ا

لكى  شىيء   المحيطىس  الميدعىس المطلع الموحي المصهار   وما حهد فيه م  جدائه اْللوهيس الفاعلس المؤثرة هها
مى    ىىداع اليىد القىىاورة وهىي تمىىول فىىي  تعرضىه جمى  شىىيء   المهيمنىس علىى  ُى  شىىيء   العليمىس جمىى  شىيء   ومىىا

وئوايىا القلىو    وتهىرر مى  عى  على  الو ىوو ومىا فيىه  الدىدور لسىماوات واْلرض   وتهلطىف  لى  جبايىامحىي  ا
  وم  فيه    

 هىا فىي الو ىوو ُلىه فىك تمىد  يمىول المطلع الموحي المصهار يهناول القلو    فيهزها هزا   وي جهها  جها   وهىو هها
تعلىم لهىا مهرأىىا مى  قدرتىه و  مصبىى  مى  علمىه   و  مر عىىا     و     ه   و  تىر     ه   و  تحىو ج يىر ه  

  لو هه الكريم      ليه   و  مهو ها

  سبح ع ما في السماوات واْلرض وهو العزيز الحميم(   )

ع   ويهيىنم ُى  شىيء  جالهسىييح ينطلت الىنه القرآ ىي الكىريم فىي مفهىهح السىورة   فههمىاو   ر ىاء الو ىوو ُلىه همها
عى  ظىاهر  لنهالفنىاء   و  حا ىس لهى ويك ج حمبىس ي السماوات واْلرض   فيسمعه ُ  قل  مفهىوو غيىر محمىو ف

 . . و حى     علىم شىي ا عى  ئييعىس هىها الو ىوو وجدائدىه  صىد  ممىا يقولىه لنىا ه عنىه . يقىول مدلولىه   فىاّلِل

و  تعىىدي  ! ولنىىا     ت ويىى  رض     و سىبح ع مىىا فىي السىىماوات واْلرض(تعنىىي سىبح ع مىىا فىي السىىماوات واْل)
 ل  جالقه جالهسىييح وإ  هىها لهىو  قىر  تدىور   ها   جه م  هها    ُ  ما في السماوات واْلرض له روو   يهو ه

تدىىدقه تمىىار  جعىىا القلىىىو  فىىي لحظىىات صىىفائها وإشىىىراقها    كمىىا يدىىدقه مىىا وروت جىىه اآلثىىار الدىىىحيحس  
  ْلشياء وراء  شمالها ومظاهرها    ا في واتدالها جالحنيقس الكامنس

مىىع واوو ! و ىىاء فىىي  تىىؤو   ىىاء فىىي القىىرآ  الكىىريم  )يىىا  بىىال  وأىىي معىىه والطيىىر(    فىىىيا المبىىال ُىىالطير وقىىد
ن [ "    جممىس حمىرا ُىا  يسىلم علىي  ] ه اْلثر  جىر  مسىلم فىي صىحيحه عى   ىا ر  ى  سىمرة قال قىال رسىول

 -ُىر  ه و هىه  -عى  علىي  ى    ىي ئالى   -جىسىناو   - الهرمىهل   ورو   ليىالي جع ىت     ىي ْلعرفىه اآل  "  
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 فصر نا في جعا  واحيها   فمىا اسىهقيله شىمر و   يى     وهىو يقول "السىك  عليىك جممس قال كنت مع رسول ه

لىز   ن [  لى  ] ه رسول ه"     ورو  البصىارل فىي صىحيحه جىسىناو  عى    ىو  ى  مالىك قال "جطى  رسىول يا
  الرسول فمسحه   فسم "     فنزل  هع   فلما صنعوا له المنير فصط  عليه ح  المهع حني  الناقس  

مى  فىي السىماوات واْلرض  لىه القىرآ  ُ يىرة وصىريحس فىي تقريىر هىه  الحنيقىس الكو يىس  ) لىم تىر    ه يسىبح وآيىات
سىىمد لىه مىى  فىىي السىماوات ومىى  فىىي اْلرض ي ه والطيىر صىىافات ُى  قىىد علىىم صىكته وتسىىييحه(    ) لىىم تىر   

ُو يىر مى  النىال(    )وإ  مى  شىيء    يسىبح جحمىد  ولكى     والىدوا  والهمو والقمر والنمىو  والمبىال والهىمر
 واعي له وي  هه  الندون الدريحس لهوافت مقىررات سىاجقس لنىا عى  ئبىائع اْلشىياء غيىر و  تفقهو  تسييحهم(   

 و  مى  مقىررات جىالت  تنبىع فك  مقرراتنا ع  الو وو ُو  تدوراتنا ع  الكىو  ينب ىي   م  هها القرآ     مسهمدة
  هها الكو  وميدع هها الو وو  

البال ىىس   فهىىو  والحممىىس وهىىو العزيىىز الحمىىيم(    فهسىىييح مىىا فىىي السىىماوات واْلرض لىىه فىىرع عىى  العىىزة ال البىىس)
  مهه  المهيم  عل  ُ  شيء جقوته   وهو  اع  ُ  شيء وفت حم

  ه المالك المحيي المميت القاور 2ال ا ي  الدرل

السىماوات واْلرض    فىي يماو القل  البهرل يفيت م  فيا هها النه   وم  مهر ىا  الو ىوو المسىبح لصالقىه وما
  حه  يعالمه السيا   رحلس  ديدة في ملكوت السماوات واْلرض 

    ُ  شيء قدير(   له ملك السماوات واْلرض   يحيي ويميت   وهو عل)

ملكىىه   فهىىو  فىىي كىى  شىىيء فىىي السىىماوات واْلرض سىىبح ع   مالىىك السىىماوات واْلرض   الىىهل   شىىريك لىىه   
المىوت   ويقىدر الحيىاة لكى  حىي ويقىدر  ويصلىت تسييح المملو  لمالكه المهفرو   الهل يحيي ويميىت   فيصلىت الحيىاة

  له الموت   فك يمو     قدر  الهل قها   

و  ُيىف  ىاءت    ,  ىاءت ما تزال سرا في ئييعهها   وسرا في مدىدرها   و  يملىك  حىد    يقىول مى   يى  الحياةو 
يقىول    ه هىىو الىهل يحيىىي   الىىهل  القرآ ىي فهىك علىى      حىدا   يىىدرل مىا هىىي علىى  و ىه الحنيقىىس   والىنه

ر    والمىوت ُالحيىاة سىر م لىف     يعىرر هىها و     ي يىت غيى ينكىر يعطىي الحيىاة ليحيىاء   ومىا يملىك  حىد   
    يحدثىه   ْل   حىدا غيىر واهى  الحيىاة   يملىك سىليها     وهىها ويلىك مى  مظىاهر  حىد  حىد ئييعهىه و  يملىك

  المطلقس ع في السماوات واْلرض يحيي ويميت       الملكيس

  و  قيد   وتهعلت حد قس تمهي ج يروهو عل  ُ  شيء قدير(      ما  ج ير حد و  قيد   فالمهي س المطل)
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ء   ُهوَ  َجُر َوالظَّاَهُر َوالأَباَئُ  َوُهَو َجُم َ  َشيأ ُل َواآلأ َوَّ   (3) َعَليمٌ  اْلأ

المهىي س مى   ل  ىوع و ل لىو   لهىه  تهاء    تهعلت جه ُما تهاء   ُو  قيىد يهدىور  العقى  البهىرل جمنطقىه هىو جما
واجهيىار المهىي س لنىواميو وسىن  لهىها الو ىوو واجى   ! المحدوو لعق  البهرل هو تدور جائ     اشيء م  ئييعس ا

 غيىر و  حدوو   فهي تصهار هه  النواميو والسن  اجهيارا ئليقا   وتعملهىا فىي الكىو   قيوو في حنيقس ا طكقها  ك

  والنواميو     السن  مقيدة  ها جعد  عمالها   و  محدورة في  طاقها   وا جهيار وائم ومطرو وراء هه 

م  ُ  قيىد يىرو عليهىا  المهي س يولي هه  الحنيقس عنايس ُييرة   فينه عليها في ُ  مناسبس جما يفيد ئكقس والقرآ 
غيىر مهىو    فقىد وعىد ه  هى  المنىس جىالصلوو  تدىورها حه  م  عملها هي   لهبق  هه  الحنيقس واضحس   ويبق 

ور مى  المهىي س   ولكنىه  جقى  المهىي س ئليقىس جىار   طىا  هىها الوعىد ياتىه صىا الوعىد فيها و ه  النىار ُىهلك   وهىها
مىا شىاء رأىك       وأاجهيارها   فقال ع  هؤ ء وهؤ ء  )جالدي  فيهىا مىا وامىت السىماوات واْلرض عملها وهو م 

اتىه فىي هىها العقى  البهىرل و  لمقرر  لمنطىت  (    وهمىها فىي ُى  موضىع وروت فيىه م ى  هىه  المناسىبس   و  ممىال
  القرآ      م  معي  آجر غير القرآ  ! هها الممال   وعليه    ي جه مقرراته ُلها م 

لىه فيىه   والىهل  شىريك ثىم يهم ى  للقلى  البهىرل مى  جىكل هىه  اآليىس سىلطا  ه المطلىت فىي ملكىه الىهل   ومى 
  . يسبح يهو ه  ليه سبحا ه جالهسييح وحت له    يهو ه   وحت عليه   

حنيقىس  جىر     تطالعىه يماو يفيىت مى  تدىور هىه  الحنيقىس الهىصمس الهىي تمىي الكيىا  البهىرل وت ىيا   حهى  ماو 
فالكينو ىس الواحىدة الحنينيىس هىي ع  . الحنيقىس لعلها  ضصم و قو    حنيقس      ُينو س لهيء في هها الو ىوو على 

  عليمس جم  شيء  , شيء وحد  سبحا ه   وم  ثم فهي محيطس جم 

  هو اْلول واآلجر والظاهر والبائ  وهو جم  شيء عليم(   )

  وو ه شيء   فليو فليو قيله شيء   واآلجر فليو جعد  شيء   والظاهر فليو فوقه شيء   والبائ  اْلول

وهمىا مطلقهىا    ويهلفىت  . الممىا  واآلجر مسه رقا ُ  حنيقس الزما    والظاهر والبىائ  مسىه رقا ُى  حنيقىس اْلول
مقومىىات الكينو ىىس ثا هىىس لىىه وو  سىىوا    حهىى  و ىىوو هىىها  كىى  قلى  البهىىرل فىىك يمىىد ُينو ىىس لهىىيء    ع   وهىىه ال

مى  و ىىوو ه   فهىها الو ىوو ايلهىىي هىو الو ىىوو الحنيقىي الىهل يسىىهمد منىه ُىى   مسىهمدا القلى  ياتىه   يهحقىىت   
حنيقىس ياتيىس و   وراءهىا ا ُ  شيء حنيقهه   ولىيووهه  الحنيقس هي الحنيقس اْلول  الهي يسهمد منه . و وو  شيء

  و وو ياتي لهيء في هها الو وو    

وصىاورة عنهىا    ايلهيىس وهىو جمى  شىيء علىيم(    علىم الحنيقىس الكاملىس   فحنيقىس ُى  شىيء مسىهمدة مى  الحنيقىس)
ه فهىىي مسىىه رقس  ي  جعلىىم ه اللىىد ي  هىىا   العلىىم الىىهل   وئريقهىىه   مهمىىا علىىم  حىىد فىىي  وعىىه وصىىفهه  يهىىاُر

  المصلوقو  ع  ظواهر اْلشياء !
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ى  شىيء    ه اسىهقرت هىه  الحنيقىس الكيىر  فىي قلى    فمىا احهفالىه جهىيء فىي هىها الكىو  غيىر فىىيا سىبحا ه ? ُو
ى  شىيء وهىم ياهى     مى     مىا يسىهمد  -حهى  يلىك القلى  ياتىه  -حنيقس لىه و  و ىوو  تلىك الحنيقىس الكيىر  ? ُو

  جم  مقومات الكينو س والبقاء ? المهفرو   و  يبق     ه  حي    يمو 

هىها ا سىهقرار   فىى  هىه    ل  اسهقرار هه  الحنيقس في قل  ليحيله قطعس م  هه  الحنيقس   ف ما قي     يد  وإ 
  ُف  !الوصول  ل  هها المدلول الواحد و  ومحاولس اآليس القرآ يس حسبه ليىيأل في تد رها وتدور مدلولها  

مسىالك شىه    جعهىهم قىال   ليهىا  جىه المهدىوفس  هىه  الحنيقىس اْلساسىيس الكيىر    وهىاموا  هىا وفيهىا   وسىلكوا ولقىد
  ه م  وراء ُ  شيء في الو وو   وأعههم ر     ه ير  ه في ُ  شيء في الو وو   وأعههم قال   ه

 
 

َض َفي  ُهوَ  َرأ َماَواَت َواْلأ َهَو   َسهََّس َ يَّا   ُثمَّ الََّهل َجَلَت السَّ ىُر ُ  اسأ َض َوَمىا َيصأ َرأ َلُم َما َيَلىُف َفىي اْلأ َع َيعأ َوَمىا  َمنأَهىا َعَل  الأَعرأ
ىُرُ  َفيَهىا َوُهىَو َمَعُكىمأ  ىَماء َوَمىا َيعأ َمُلىوَ  َجَدىيٌر ) َ يأى َ  َينىَزُل َمىَ  السَّ ُ َجَمىا َتعأ َُّ نىُهمأ َو ُُ ىَماَواتَ  ( َلىُه ُملأىكُ 4َمىا  َض  السَّ َرأ َواْلأ

َ ُع اْلُموُر ) َ ُترأ َُّ ُدوَر ) َ َهاتَ  َفي النََّهاَر َوُيوَلُف النََّهاَر َفي اللَّيأَ  َوُهَو َعَليمٌ  اللَّيأ َ  ( ُيوَلفُ 5َوَإَل     (6الدُّ

لهىا  قىوال تهىير  لى :قىال ْللفىا   يا تماو  ىا عى  ظىاهر ا الحنيقىس   ىه ر   ه فلىم يىر شىي ا غيىر  فىي الو ىوو     ُو
هىو   هىم  هملىوا الحيىاة  هىها الهدىور    -على  و ىه اي مىال  - القاصىرة فىي هىها الممىال         مىا يؤجىه علىيهم

 يريىىد مىى  القلىى  البهىىرل    يىىدر  هىىه  الحنيقىىس ويىىىيأل  هىىا ولهىىا    ينمىىا هىىو يقىىو  المطلىىت وايسىىك  فىىي توا  ىىه

فىىي اْلرض    ه نايىىس و هىىاو و هىىد لهحقيىىت مىىنهففىىي اْلرض جمىى  مقههىىيات الصكفىىس مىى  احهفىىال وع جالصكفىىس
  اي سا  وفطرة الكو  ُما جلقهما ه   فطرة جاعهبار هها ُله ثمرة لهدور تلك الحنيقس تدورا مهز ا   مهناسقا مع

  ه الصالت واسهواف  عل  العرع وعلمه جما في السماوات واْلرض 4الراجع  الدرل

     ع  يهُر ُيف ا ي قت منها حقائت الو وو اْلجر   ئك  تلك الحنيقس الكير  وأعد

ومىا يصىر  منهىا  اْلرض الهل جلت السماوات واْلرض في سهس  يا    ثم اسهو  عل  العرع   يعلم مىا يلىف فىي هو
جمىىا تعملىىو  جدىىير   لىىه ملىىك السىىماوات  وه   ومىىا ينىىزل مىى  السىىماء ومىىا يعىىر  فيهىىا   وهىىو معمىىم  ينمىىا ُنىىهم  

  في النهار ويولف النهار في اللي    وهو عليم  هات الددور     اللي  إل  ه تر ع اْلمور   يولفواْلرض   و 

العلىم ج شىياء جعينهىا  وحنيقىس جلت السماوات واْلرض   وحنيقس ا سهواء عل  العىرع والهيمنىس على  الصلىت   حنيقس
عىىس اْلمىىور  ليىىه وحىىد    وحنيقىىس تدىىرفه ر  وحنيقىىس مىى  هىىها الصلىىت   وحنيقىىس الو ىىوو مىىع ُىى   حىىد  ينمىىا و ىىد  

  الددور      هات اللطيف في ُيا  الو وو   وعلمه الصفي
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لهىىا لهىىا فىىي القلىى   يمعىى  حقىىائت مني قىىس عىى  تلىىك الحنيقىىس اْلولىى      ولكىى  عرضىىها فىىي هىىها الممىىال الكىىو ي ُو
ا و كلهىا   وتناسىقها و مالهىا جهىصامهه وتروعىه البهرل  يقاعات وظك      والسماوات واْلرض توا ه هها القلى 

اتهىىا   وائىىراو ظواهرهىا   ثىىم   هىىا جكئىت مىى  جلىىت ه ُالقلىى   وا هىباث   ُمىا توا هىىه وتروعىىه  دقىس  ظامهىىا حُر
ويسىمع لهىا    , صلس اْلسرة و  و القراجس   وهي توقع عل   وتار   يقاعات لد يس حي  يهو ىه  ليهىا  ها البهرل   فله

لصالقىه ! ُمىا تقىول لىه   ها تسىهمد  فليسىبح له    الهل جلقها هو جلقه   وهىي تسىبح لصالقهىاويعائفها ! وهي تقول 
  فليو هنالك  ي     هه  الحنيقس تسهحت ا حهفال  ها ! . حنيقس و ووها م  و وو جالقها و  ه هو ُهلك

ىسح السىهس   يعلىم حنيقههىا    ه   ف يامنىا هىه  ليسىت سىو  ظىكل  اشى س عى  واْليىا  اْلرض حىول  فسىها  مىا   ُر
ه فيهىىا السىىماوات واْلرض   فنهىىر   جلىىت الهىىمو   و ىىدت جعىىد جلىىت اْلرض والهىىمو فليسىىت هىىي اْليىىا  الهىىي

  علمها ع يطلعنا عليه     راو  

ىهلك     قول   ىه ُنايىس  فنملىك العىرع   فىنح   ىؤم  جىه ُمىا يُىر  و   علىم حنيقهىه    مىا ا سىهواء على  العىرع ُو
  ته يىر عليىه  -سىبحا ه  -عى  يقىي  مى     ه  القىرآ  لهيمنس عل  هها الصلىت   اسىهناوا  لى  مىا  علمىه مى ع  ا

 اسهواء عل  العرع   ثم تهبعها حالىس اسىهواء   والقىول ج  نىا  ىؤم  جا سىهواء و  عد  اْلحوال   فك يمو  في حالس

كمىا يُر ىا   واله ويى  هنىا  الهيمنىس       قول   ه ُنايس عى كيفيهه   يفسر قوله تعال   )ثم اسهو (    واْلول  در 
مى  مقىررات وتدىورات مى  عنىد   فسىنا     مىا يسىهند  لى   ينبىع   يصىر  على  المىنهف الىهل  شىر ا  ليىه آ فىا ْل ىه  

  الهل يوحيه ع  يات ه سبحا ه وصفاته   الهدور مقررات القرآ  ياته   وإل 

القلى   ههبعىه فىي  يهى   الهىام  اللطيىف   يدىور الىنه القرآ ىي ممالىه تدىويرا عميبىاالصلىت والهيمنىس العلىم  ومىع
س وائمس   تفهر   وهىها غيىر ممىرو يُىر العلىم وحنيقهىه الممىروة    مىر   مىر هها الممال الوسيع   وأهدور  في حُر

  لصيال القل    وتهرام  جه سبحات الهدور ووثبات ا جوالف مؤثر موو يمي  وا   النفو   ويه  

  يعلم ما يلف في اْلرض وما يصر  منها   وما ينزل م  السماء وما يعر  فيها(   )

 عداوويصر  منها ما   ; ك  لحظس يلف في اْلرض ما   عداو له و  حدر م  شه    واع اْلحياء واْلشياء وفي

طىار واْلشىعس والنيىا   والهىه  ك  لحظس ينىزل مى  السىماء مى  اْلم وفي و  حدر م  جكئت   يعلمها    ه  
القدىير  والىنه واْلسرار   ويعر  فيها ُهلك م  المنظور والمسهور مىا   يحدىيه    ه     واْلقدار   والمكئكس

س الدائبىس الهىي   تنقطىع   وإلى  هىه  اْلحىدا  الهىصا    تحدى    ويىدع القلى  البهىرل  الهىي يهير  ل  هه  الحُر
ومىا ينىزل مى  السىماء ومىا يعىر  فيهىا   وفىي تدىور يقى   , لىف فىي اْلرض ومىا يصىر  منهىافىي تلفىت وائىم  لى  مىا ي

ات لعلم ه الهام  وهو يهبع هه    واْلحدا    في مسارأها ومعار ها   الحُر

مما ىه   ويسىلك فمىا   فىي فىي تلفهىه يا  وفىي يقظهىه هىه  يىىيأل مىع ه   ويسىيح فىي ملكوتىه  ينمىا هىو ثىاو والقل 
  الروعس وا  فعال   م  مو   قطار الو وو في حساسيس وفي شفافيس   وفي رعهسالكو  وي
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فىي صىميمه   وإيا هىو يمىد ه  ويلمسه القل  في تلفهه يا  في اْلرض والسماء    يا القرآ  يرو   ل  ياته   وأينما
   د قري   قريبا معه    اظرا  ليه   مطلعا عليه   جديرا جعمله  

  ُنهم   وه جما تعملو  جدير    معمم  ينما  وهو

كى  شىيء   فىي ُى  وقىت  ومىع مع ُى   حىد   -سبحا ه  -كلمس عل  الحنيقس   عل  الكنايس والمما    فاّلِل  وهي
حىي  يهم لهىا القلى    حنيقىس مههلىس مى   هائلىس   وفي ُ  مما    مطلع عل  ما يعم  جدير جالىباو   وهي حنيقىس

ومؤ سىس جظىكل القرأى    وهىي ُفيلىس وحىدها حىي  يحسىها  . المىكل ههلىس  روعىس ا ى    ومؤ سىس مى   ا ى    م
    ترفعه وتطهر    وتدعه مه و   ها عى  ُى   عىراض اْلرض   ُمىا تدعىه فىي حىهر حنيقهها القل  البهرل عل 

  وجهيس وائمس   مع الحياة والهحر  م  ُ  و و وم  ُ   سفار   وائم

   وع اْلمور  ليهه المالك ور  5الصامو  الدرل

  :مرة  جر  يعوو  ل  ملكيس السماوات واْلرض في ممال آجر غير الهل وروت فيه  ول ومرة

  له ملك السماوات واْلرض   وإل  ه تر ع اْلمور(   )

يُرهىا فىي معىرض ر عىس  يمىيء المرة اْلولى   ىاء يُرهىا فىي معىرض ايحيىاء وايماتىس والقىدرة المطلقىس   وهنىا ففي
  وممملس لحنيقهها   واْلرض ُلها  ل  ه   وهي مهدلس جملكيس ه للسماوات اْلمور

آجىر    ويحميىه مى   وفىي  هىه  الحنيقىس يحىرل القلى  مى  ُى  لفهىس ل يىر ه فىي  ل  مىر   فىي  ول اْلمىر والهىعور
 فىي سىىر  وعلنىىه   على  الطريىىت  لىى  ه وينيمىه الهطلىع ل يىىر ه فىي  ل ئلىى    ومراقبىىس غيىر ه فىىي  ل عمى   

هه وسمو ه   وجوالمه و موا    وهو        مهر  م  ه     ليه   و  ملم  منه     ل  حما  ! يعلم وحُر

  فع  ه جاللي  والنهار وعلمه  هات الددور 6الساول  الدرل

ات القدرة في ممال الكو    وفي  ئواء وينههي س لطيفس م  حُر   :الهمير هها المطلع جحُر

  يولف اللي  في النهار ويولف النهار في اللي    وهو عليم  هات الددور(     )

ىس وائبىس   وهىي فىي الوقىت ووجىول ىس لطيفىس سىواء ُىا   ياتىه الليى  فىي النهىار   ووجىول النهىار فىي الليى    حُر حُر
تىىداج  الليى  فىىي   و ُىا  المعنىى  ممىرو ; الليى  المعنى  ئىول الليىى  و جىه  مىى  النهىار   وئىىول النهىار و جىىه  مى 

ىىس  الليى  النهىار عنىىد ال ىىرو    وتىداج  النهىىار فىىي ىىس فىي جفائهىىا ولطفهىىا   حُر عنىىد الهىرو      وم ىى  هىىه  الحُر
  الددور هي اْلسرار المداحبس لها   الهي   تفارقها و  تيرحها ! ويات العلم  هات الددور  

  القل  حالس م  اله م  في اللي    في لطف   ينهئ يد ه تولف اللي  في النهار وتولف النهار في  والهعور
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َلَفي َ  آَمُنوا َهصأ َ َوَرُسوَلَه َوَ  َفُقوا َممَّا َ َعَلُكم مُّسأ َييٌر ) َفيهَ  َجاّلِلَّ َُ ٌر    (7َفالََّهيَ  آَمُنوا َمنُكمأ َوَ  َفُقوا َلُهمأ َ  أ

الدىدور   السىاكنس فىي جبايىىا  يات ئىكع علىى والحساسىيس الهى يفس   ُالهىعور جعلىىم ه يهلطىف فىي ا  , الرفيىت
  الددور !

  الساجقي  الدعوة  ل  اييما  واي فا  ومنا ل المؤمني  وفه  10 - 7الساجع  الدرل

لهىا جاييمىا  واليىهل  الههىار المطلىع جىيقاعاتىه تلىك   يىدع القلىو  فىي حساسىيس مرهفىس للهلقىي   ومى  ثىم يمىيء هىها
لكسىهماع   وهنىا يمىيء يلىك الههىار فىي  واسىهعدت مىداجلها   وتىوفزت مهىاعرها  فىي   سى   وا    وقىد تفهحىت 

  ممروا     ما يميء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولمساته  يميء المقطع الهالي في السيا    ولكنه  

ومىا لكىىم    لهىىم   ىر ُييىىر   و  فقىوا آمنىوا جىاّلِل ورسىىوله   و  فقىوا ممىىا  علكىم مسىهصلفي  فيىىه   فالىهي  آمنىىوا مىنكم)
م لهؤمنىوا  ىرأمم    جىه مي ىاقكم ?    ُنىهم مىؤمني    هىو الىهل ينىزل على  عيىد   وقىد تؤمنىو  جىاّلِل   والرسىول يىدعُو

 وع  لى  النىور   وإ  ه جمىم لىرفور رحىيم   ومىا لكىم    تنفقىوا فىي سىيي  ه الظلمىات آيىات  ينىات ليصىر مم مى 

ور ىس مى  الىهي    فقىوا   عظىم م مى    فىت مى  قيى  الفىهح وقاتى     ول ىكميىرا  السىماوات واْلرض ?   يسىهول مىنك
ك وعد ه الحسن    وه جما تعملو     . .(جيير م  جعد وقاتلوا ُو

ويطلىع على  جوافيهىا      , يصائى  القلىو  الهىي جلقهىا   فهىو يعلىم  حوالهىا   ويعىرر مىداجلها -سبحا ه  -ه    
اسىىهقرارا تني ىت منىه آثىىار  و هائمىه فىي واقىىع  اييمىا  وجلىون القلى    واسىىهقرار حنيقىس وهىو يعلىم     قىاء العقيىىدة  

ع      هىها  مىر يملىف الطاقىس البهىريس ُ يىرا   ويحهىا  منهىا  لى   هىد  جالدىس الحياة   مى   ىهل وتهىحيس وتقدمىس
لهراهىا وتهى ثر  الكو يىس لحقىائتوم  ثم يحهد لها هه  اييقاعات وهه  المؤثرات   ويمهف لها ع  ا . ئويلس ومماهدة

  المرة   والصطوة جعد الصطوة   جعد  ها   وتز  ُ  شيء جميزا ها الكيير الدقيت   ويعالمها المرة

ومىنهف القىرآ  ايلهىي فىي  . . ي يى  يملها  ل  ههار واحد    و  يا  واحد    و مؤثر واحد يوقع عل   وتارها ثىم و 
  ليهد رو  ويحاولوا    يقلدو  ! ; ئويك اة  ل  ه  مامهعك  القلو   دير ج   يقف الدع

القلىو  المامىدة   وتلىي   تزلىزل اييقاعىات اْلولى  فىي مطلىع السىورة مى  القىوة والهىوالي والعمىت والهى ثير   جحيى    
ولى    وهىو   يم  قلو  المصائيي   لى  هىه  اللمسىات اْل القرآ  القلو  القاسيس   وتدعها مرهفس الحساسيس   ولك 

  في الفقرة الهاليس  واليهل يدعوهم  ل  اييما 

  آمنوا جاّلِل ورسوله   و  فقوا مما  علكم مسهصلفي  فيه(   )

This file was downloaded from QuranicThought.com



اييما  يىدعو  لهحنيقهىا  حنيقس هنا هم مسلمو    ولكنهم يدعو   ل  اييما  جاّلِل ورسوله   فهي  ي  والمصائيو  
ومىع الىدعوة لمسىس موحيىس   فهىم   ينفقىو  مى   , اي فىا  هىم يىدعو   لى فىي قلىوأهم جمعناهىا   وهىي لفهىس وقيقىس   و 

ه فيه مى  ملكىه   وهىو الىهل )لىه ملىك السىماوات واْلرض(    فهىو الىهل  اسهصلفهم عند   فسهم     ما ينفقو  مما
 عىدج آو   ملىس فىي شىيء مى  ملكىه   وهىو الىهل )يحيىي ويميىت(    فهىو الىهل اسىهصلف  ىيك مىنهم  نىي اسىهصلف

   ي   

فىي اسىه ارة الصمى    ىدورها تىرتب  هىه  ايشىارة جمىا سىيت مى  الحقىائت الكليىس فىي مطلىع السىورة   ثىم تقىو  هىي وهمها
هىىم قىىائلو  حىىي  يىىدعوهم  لىى    فىىا  شىىيء ممىىا  فمىىايا والحيىىاء مىى  ه   وهىىو المالىىك الىىهل اسىىهصلفهم و عطىىاهم  

  الهىىح   وه هىىو المعطىىي و   فىىاو لمىىا عنىىد    فمىىايا النفىىول عىى  هنهىىس اسىىهصلفهم فيىىه وممىىا  عطىىاهم ?! وفىىي
  وما في  يديهم ره  جعطاء ه ?! , والعطاء يمسمهم ع  اليهل

يصىائيهم جمىؤثر  ديىد      مىا   يملهىم  لى  هىها الهىهُير ومىا ي يىر  مى  جمى  وحيىاء   ومى  سىماحس ور ىاء   ولكنىه
 يصملهم م  ُر  ه ويطمعهم في فهله 

 
 

َمُنىوالَ  َوَما مأ َلُهؤأ ُعوُُ َ َوالرَُّسوُل َيدأ َمُنوَ  َجاّلِلَّ َمَنيَ  ) َ ىَرأَ ُكمأ  ُكمأ َ  ُتؤأ ىؤأ نىُهم مُّ ُُ َعَلى   ُيَنىزَ لُ  ( ُهىَو الَّىَهل8َوَقىدأ َ َجىَه َمي َىاَقُكمأ َ   
َ  الظُُّلَماتَ  َرَ ُكم مَ  َ  َ َل  َعيأَدَ  آَيات  َ يَ َنات  َلُيصأ َُّ   (9َجُممأ َلَرُفوٌر رََّحيٌم )النُّوَر َوَإ َّ 

  فالهي  آمنوا منكم و  فقوا لهم   ر ُيير(   )

  يهصلف مهصلف ع  اييما  واليهل في موا هس هها الكر  والفه  ? فكيف

ومو باتىه مى  واقىع  اييمىا     القىرآ    يملهىم  لى  هىه  اللمسىات اْلولى      مىا يلىح على  قلىوأهم جموحيىات غيىر
  تها حياتهم ومكجسا

م لهؤمنىوا  ىرأمم   وقىد  جىه مي ىاقكم  ) كنىهم مىؤمني    هىو الىهل ينىزل     وما لكىم   تؤمنىو  جىاّلِل   والرسىول يىدعُو
  ه جمم لرفور رحيم(    وإ  عل  عيد  آيات  ينات ليصر مم م  الظلمات  ل  النور  

جىايعو  عليىه و عطىو   وقىد   اييمىا   وفىيهم الرسىول يىدعوهم  لى -حىت اييمىا   -الىهل يعىوقهم عى  اييمىا   فمىا
آيىىات  ينىىات تصىىر هم مىى  ظلمىىات الهىىكل  عيىىد  مي ىاقهم ? ومىىا الىىهل يعىىوقهم عىى  اييمىىا  جىىاّلِل وهىىو ينىىزل علىى 

  وفي هها ويا  م  و ئ  الر فس والرحمس  هم ما فيه   ? والطم  ينس والهك والحيرة  ل   ور الهد  واليقي 

 يىنهم وأىي  ه فىي يوات  ويدى  قىو    يىدعوهم  ل ىس السىماء   ويصىائيهم جمىك  ه   عمس و وو الرسىول  ىي  ال   
فهىرة الىوحي  -اآل  مى  جعيىد     فهىه  الفهىرة   حى   فوسىهم وجىوان شىؤو هم      عمىس فىو  الهدىور حىي   همكهىا
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ع يديىه   على  لسىا  يصائ  هها البهىر مى  صىن -    كله  -   ه  . . وحياة الرسول ] ن [ فهرة عميبس حقا
 علويىس  ديىس يقىول لهم جىهوا هىها ووعىوا يا  ! هىا هىو يا ئريقىي فاسىلكو  ! لقىد تع ىرت رحمىس عيىد  ] ن [ وفىي

جعيىدا   و  تقنطىوا مى   تهىرووا فهىاكم حيلىي ! لقىد  جطى تم و ثمىهم فهوأىوا وهىا هىو يا جىا ي مفهىوو   تعىالوا و  جطىاكم
قلىت ُىها   وهىو جطى    و ويىت ُىها   وهىو  - وشصدىك  ىهاتك -فىك  رحمهي الهي وسعت ُ  شيء     و  ىت يىا 

 ىىهاتك  -قىىدامي وتطهىىر وتىى  وعىد  لىى  حمىىال     و  ىىت يىىا فىىك   هنىىا  ثىم   وفعلىىت ُىىها وهىىي جطي ىىس     فهعىىال
  هها حله   وسؤالك الهل يه لك هها  واجه   وعملك الهل عملت هها و  ه ! يعهلك  مر  الهل -وشصدك 

حنيقىس وواقعىا     ىه  . معهىم الىهل يقىول   يقىول لهىؤ ء المصىاليت   وهىم يىيهىو  معىه   يحسىو    ىه ه   هىو   ىه
  في ُ  جطوة ويعن   ها     يرعاهم يسهمع  ل  شمواهم في  نح اللي  ويسهمي  لها   و  ه

اآليىات عاشىوها  هىه   المصىائيي    ىه ْلمىر فىو  مىا يطيىت الىهل لىم يعىأل هىه  الفهىرة    يهدىور   ولكى  هىؤ ء   
وم ى  هىها الهىهُير     وهىو فهى  مى  ه ورحمىس  , اللمسىات فعك     ثم احها وا  لى  م ى  هىها العىك  وم ى  هىه 

هما فو  فهله يا  ورحمهه     ويهعر  هما م  لم تقدر له الحياة في هه  الفهرة العميبس  يدُر

قالوا المكئكىس  " ?  لىيمم  "  ل المىؤمني   عمى في صىحيح البصىارل    رسىول ه ] ن [ قىال يومىا ْلصىحاجه ورو
فاْل ييىاء   قىال " ومىا لهىم   يؤمنىو  والىوحي ينىزل علىيهم ? :قىالوا   قال " وما لهم   يؤمنو  وهم عنىد رأهىم ? "  

م ? ولكى   عمى  المىؤمني   يما ىا قىو  يمي ىو   ":قىال "   قىالوا فنح     جعىدُم ومىا لكىم  تؤمنىو  و  ىا  ىي   ظهىُر

  و  صحفا يؤمنو  جما فيها "    يمد

هائى    عميى  عميى   , هائ  رسول ه     ه ْلمر مهفاوت   وإ  موحيات اييما  ومو باته لديهم لهيء وصد 
في  فوسهم    ُا وا مىؤمني  ! ثىم ينهقى   هىم مى   اييما    وهو يعم  ما لهم   يؤمنو  ? ثم يطل   ليهم تحقيت

يد وتكرير  موحيات ل موحيات اييما  ومو باته     اي فا  ومو باته في تُو

  وما لكم    تنفقوا في سيي  ه وع ميرا  السماوات واْلرض ?(   )

  فميرا  السماوات . .(اْلمور هه  ايشارة عووة  ل  حنيقس )له ملك السماوات واْلرض وإل  ه تر ع وفي

 
 

ََُّ  َوَما َ َميَرا ُ َلُكمأ َ  َّ تُنَفُقوا َفي َسَييَ   َماَواتَ   َوّلِلَّ ى َ  السَّ ى أ َ  َفىَت َمى  َقيأ ىَهَول َمىنُكم مَّ َض َ  َيسأ َرأ َلَ ىَك  الأَفىهأحَ  َواْلأ َوَقاَتىَ  ُ وأ
َ  الََّهيَ  َ  َفُقوا َم  َظُم َوَرَ ًس مَ  دُ  َ عأ ُ َجَما َجعأ َُّ َن  َو ُ الأُحسأ َُّ ً َوَعَد  ك  َمُلو َ  َوَقاَتُلوا َوُُ   (10َجَييٌر ) َتعأ

لهىم   ينفقىو  فىي سىييله حىي   فمىا ملكىه ورا ىع  ليىه   ومىا اسىهصلفوا فيىه  ي  سىيؤول  ليىه فىي الميىرا  ! واْلرض
له عائد  ليىه ُمىا يقىول لهىم هنىا ? ومىا الىهل يبقى   . هنا  يدعوهم  ل  اي فا    وهو اسهصلفهم فيه ُما قال لهم ُو

    الحقائت في هها الصطا  ? ما  هه البص  م  وواعي الهح وهواتف
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والمىال   فىي سىاعس  الىنفو  ىهلت الحفنىس المدىطفاة مى  السىاجقي    مى  المهىا ري  واْل دىار   مىا وسىعها مى  ولقىد
كهما فهح ممس  و فهح الحديييس -قي  الفهح  -العسرة وفهرة الهدة  اعهز جىه ايسىك   يىا     ُىا  ايسىك  غريبىا  ُو

ىىا  هىىها اليىىهل جالدىىا   تهىىوأه  كىى  روا مىى محاصىىرا مىى  ُىى   ا ىى    مطىىا عىىدو   قليىى  اْل دىىار واْلعىىوا    ُو
 مى  اْلرض   و  مى  ريىاء  مىا  ُ ىرة غالبىس مى   هى  ايسىك    ُىا   ىه  مني قىا عى  عىوض شىائبس مى  ئمىع فىي

م و مىوالهم  رواحهى وعلى  اجهاروهىا عنىد ه   وعى  حميىس لهىه  العقيىدة الهىي اعهنقوهىا وآثروهىا على  ُى  شىيء جيىرة
 ل  ما  صىبح الىهي   ىاءوا جعىد الفىهح يملكىو      جالنيال ُا  قليك -م   احيس الكم  - ميعا     ولك  ما  هلو  

عنىد القىدر الىهل يعىرر ويسىمع    جعىا السىاجقي   ىهلو  ! هنىا  ىزل القىرآ    يهلىه ييىهلو    فكىا  جعىا هىؤ ء يقىف
الباعى  ومىا  ولكنىه يقىرر    الكىم لىيو هىو الىهل يىر ح فىي الميىزا   الحت  ىهل هىؤ ء وأىهل  ول ىك   ول جميزا  ليز  

  يم له م  حنيقس اييما  

  جعد وقاتلوا(    م    يسهول منكم م    فت م  قي  الفهح وقات     ول ك  عظم ور س م  الهي    فقوا)

و  رجىاء   غيىر  سىلطا   الىهل ينفىت ويقاتى  والعقيىدة مطىاروة   واْل دىار قلىس ولىيو فىي اْلفىت ظى  منفعىس و    
والفو  قريبىس المنىال   يلىك مهعلىت مباشىرة جىاّلِل    وال لبس الهل ينفت ويقات  والعقيدة آمنس   واْل دار ُ رة   والندر

ى  واقىع قريى     , فيه مهمرو تمروا ُامك   شيهس عميت ال قس والطم  ينس جاّلِل وحد    جعيد ع  ُ  سي  ظاهر ُو
تدىح  يهىه  حىي  و ىا    مىا يسىهمد  مباشىرة مى  عقيدتىه   وهىها لىه على  الصيىر   دىار حهى على  الصيىر ع يمىد  

  ويهمرو تمرو اْلولي   

قال كىا   ىي  جالىد  ى   ,   و ايما   حمد حدثنا  حمد    عيدالملك   حدثنا  هير   حدثنا حميد الطوي    ع  قال
تسىىهطيلو  علينىىا ج يىا  سىىبقهمو ا  هىىا ! فيل نىىا    :رحم لعيىدال الوليىد وأىىي  عيىىدالرحم   ى  عىىور ُىىك    فقىال جالىىد

 يهبىا - و م ى  المبىال  -وعوا لي  صحا ي فوالهل  فسي  يد  لو   فقهم م    حد  ":فقال يلك يُر للنيي ] ن [

   ل هم  عمالهم "     ما

د  حىدهم و   دىيفه " مى  لى  الدحيح "   تسيوا  صحا ي فوالهل  فسي  يد  لو   فت  حدُم م    حد يهبىا مىا وفي
   

  :الحسن     قرر النيم الحنينيس في ميزا  ه لهؤ ء ولهؤ ء عاو فقرر    للمميع وأعد

  وُك وعد ه الحسن (   )

   حسنوا  ميعا   عل  تفاوت ما  ينهم في الدر ات   فقد
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َ َقرأضًا َحَسنًا َفُيَهاَعَفُه َلُه  َم  َُّ ىرٌ  َوَلىهُ َيا الََّهل ُيقأَرُض  ىَع 11َكىَريٌم ) َ  أ َمَنىاَت َيسأ َمَنيَ  َوالأُمؤأ َ  تَىَر  الأُمىؤأ  ُ ىوُرُهم ( َيىوأ

َ  َ نَّاتٌ  َراُكُم الأَيوأ َرل  َ يأَ  َ يأَديَهمأ َوَأَ يأَماَ َهم ُجهأ َ أَهاُر َجاَلَديَ  َفيَها َيَلَك ُهَو الأَفوأ ُ  َتمأ َهَها اْلأ   (12) الأَعَظيمُ  َم  َتحأ

 حىوالهم   ومىا وراء  عمىالهم مى   تقىدير الهفىاوت وهىها المىزاء جالحسىن  للمميىع    لى  مىا يعلمىه ه مى  يلىك ومىرو
  :يعملو   عزائمهم و واياهم   وجيرته تعال  جحنيقس ما

  وه جما تعملو  جيير(   )

اث  هىا النىيم   وتىر ح تنى الهىي لمسىس موقظىس للقلىو    فىي عىالم النوايىا المهىمرة وراء اْلعمىال الظىاهرة   وهىي وهىي
   ها الموا ي     

  والمنافقي  مههد م  مهاهد المرور عل  الدراث  ي  المؤمني  15 - 11ال ام   الدرل

  :المؤثرات مرحلس  جر  في اسهماشس القلو  لإليما  واليهل   ومؤثرات  جر  وراء تلك ثم

يسىع   ىورهم  ىي   والمؤمنىات يو  تر  المؤمني  م  يا الهل يقرض ه قرضا حسنا فيهاعفه له وله   ر ُريم ?)
جالىدي  فيهىا   يلىك هىو الفىو  العظىيم   يىو  يقىول  اْل هىار  يديهم وأ يما هم   جهراكم اليو   نىات تمىرل مى  تحههىا

م   قيىى  ار عوا وراءكىىم فالهمسىىوا  ىىورا   فهىىر   يىىنهم :آمنىىوا المنىىافقو  والمنافقىىات للىىهي  ا ظرو ىىا  قهىىبو مىى   ىىوُر
 لى  ! ولكىنكم فهنىهم :قىالوا جىا    جائنىه فيىه الرحمىس وظىاهر  مى  قيلىه العىها    ينىاوو هم  لم  كى  معمىم ? هلى جسىور

م جىاّلِل ال ىرور   فىاليو    يؤجىه مىنكم   مىر   فسىمم   وترأدىهم   وارتيىهم   وغىرتكم اْلمىا ي   حهى   ىاء ه   وغىُر
  أ و المدير(   النار هي مو كم   و  م واكم فديس و  م  الهي  ُفروا  

قرضىىا حسىىنا ?(     ه ههىىار مىىوو مىىؤثر آسىىر   وهىىو يقىىول للىبىىاو الفقىىراء المحىىاويف  )مىى  يا الىىهل يقىىرض   ىىه
جىىه  لىى  اليىىهل ئيرا ىىا !    النىىال  يطيىىر وممىىرو تدىىور المسىىلم   ىىه هىىو الفقيىىر الهىى ي  يقىىرض رأىىه   ُفيىى  جىى  

ْل  السىداو مهىمو    ولهىم ا عهىزا  جى    -كلهىم فقىراء  وهىم -ليهسىاجقو  عىاوة  لى   قىراض ال ىرل الملىيء مىنهم 
   يا ُا وا يقرضو  ال ني الحميد ?! فكيف  قرضوا يلك ال رل المليء !

لىه   الممىرو مى  ُى   الصىاله  ل  هها الهعور وحد    ولك  يعىدهم على  القىرض الحسى    -سبحا ه  -يملهم  و 
جعد يلك م  عند ه  )فيهاعفه لىه   ولىه   ىر  الكريم   واْل رتلفت  ل  سوا    يعدهم عليه الهعف في المقدار 

  كريم( 

يلىك اْل ىر  فيىه يعىرض لهىم صىفحس وضىي س مى  يلىك اْل ىر الكىريم   فىي مهىهد مى  مهىاهد اليىو  الىهل يمىو   ثىم
  الكريم  
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لحىىوار جعىىد    يحييهىىا ا الهىي وهىو مىى  المهىىاهد - ىىي  المهىىاهد القرآ يىىس  -والمهىهد هنىىا جى مالىىه وتفدىىيله  ديىد "
ىس رسىما قويىا   فىنح  الىهي   قىر  اللحظىس  هىهد مهىهدا عميبىا   هىؤ ء هىم المؤمنىو   القىرآ  ترسىم صىورتها المهحُر

 يىىديهم وأ يمىىا هم  شىىعاعا لطيفىىا هاوئىىا   يلىىك  ىىورهم يهىىع مىىنهم وي ىىيا  ىىي    ىىي  والمؤمنىىات  ىىراهم   ولكننىىا  ىىر  
 . . يمينهىا اءت و شىعت  ىورا يمهىد منهىا فيىر   مامهىا ويىر  عى الهىصون اي سىا يس قىد  شىرقت و ضى فهه   يديهم  

ف لى  على  ئينههىا      لعلىه النىور   رواحهىا   ىه النىور الىهل  جر هىا ه  ليىه وأىه مى  الظلمىات   والىهل  شىر  فىي
قههىا ظهر جحنيقهه فىي هىه  الممموعىس الهىي حققىت فىي يواتهىا حني , فيه الهل جلت ه منه هها الكو  وما فيه وم 

!  

   نات تمرل  اليو  ثم ها  ح   و ء  سمع ما يو ه  ل  المؤمني  والمؤمنات م  تكريم وتبهير  )جهراكم"

 
 

َهَبوأ  َيُقوُل الأُمَناَفُقوَ  َوالأُمَناَفَقاُت َللََّهيَ  آَمُنوا ا ُظُروَ ا َيوأ َ  َ ُعوا َوَراءُكىمأ َفالأَهَمُسىوا ُ ىوراً  َ قأ مأ َقيَ  ارأ َ يأىَنُهم  َفُهىَر َ  َم   ُّوَرُُ
َمىُس َوَظىاَهُر ُ  َعُكىمأ َقىاُلوا َ َلى 13َقَيَلىَه الأَعىَهاُ  ) َمى  َجُسىور  لَّىُه َجىاٌ  َجاَئُنىُه َفيىَه الرَّحأ َفَهنىُهمأ  َوَلَكىنَُّكمأ  ( ُيَنىاُووَ ُهمأ َ َلىمأ َ ُكى  مَّ

تأُكمُ  َتيأُهمأ َوَغرَّ ُهمأ َوارأ ََماَ يُّ  َ  ُفَسُممأ َوَتَرأَّدأ َ الأَ ىُروُر ) اْلأ ُكم َجاّلِلَّ َ َوَغرَّ َُّ ُر  َيىٌس َوَ   َفىالأَيوأ َ  (14َحهَّ  َ اء َ مأ َجىُه َمىنُكمأ َفدأ َ  ُيؤأ
َفُروا َُ   (15النَّاُر َهَي َموأَ ُكمأ َوَأ أَو الأَمَديُر ) َم أَواُكمُ  َمَ  الََّهيَ  

  تحهها اْل هار جالدي  فيها   يلك هو الفو  العظيم(    م 

فىي حيىرة وضىكل    , والمنافقىات المههد   ينههي عند هها المنظىر الطريىف اللطيىف        هنىا  المنىافقي  ولك 
يو  يقول المنىافقو  والمنافقىات للىهي  آمنوا ا ظرو ىا ) :والمؤمنات وفي مها س وإهمال   وهم يهعلقو  ج ييال المؤمني 

م(     والمؤمنىات يهىع يلىك النىور اللطيىف الهى يف   ولكى    ى  تهو ىه   ظىار المىؤمني  فحي مىا  قهىبو مى   ىوُر

ينىاويهم  )قيى  ار عىوا  ممهىك    يقهبسىوا مى  هىها النىور وقىد عاشىوا حيىاتهم ُلهىا فىي الظىك  ?    صىوتا للمنىافقي 
جمىىىا ُىىىا  مىىىنهم فىىىي الىىىد يا مىىى   فىىىا  وول فىىىي  والهىىىهُير وراءكىىم فالهمسىىىوا  ىىىورا(    وييىىىدو   ىىىه صىىىوت للىىىههمم  

ما ُنهم تعملو    ار عوا فىالنور يلىهمو مى  هنىا    مى  العمى  فىي الىد يا     ل  ر عوا وراءكم  ل  الد يا  الظك  ا
  اليو  يلهمو النور ! فليو ار عوا

   ُىىا وا فىىىي الىىىد يا  الفدىىى  وعلىى  الفىىىور يفدىى   ىىىي  المىىىؤمني  والمؤمنىىات والمنىىىافقي  والمنافقىىىات   فهىىها يىىىو "
وظىاهر  مى  قيلىه العىها (    وييىدو   ىه  الرحمىس يىنهم جسىور لىه جىا  جائنىه فيىهمصهلطىي  فىي المماعىس  )فهىر   

 و ء المنافقو  يناوو  المؤمني   ) لم  كى  معمىم ?(    فمىا جالنىا  فهاهم سور يمنع الرفيس ولكنه   يمنع الدوت  
قىالوا  ل  ) عيد واحىد ? لم  ك  معمم في الد يا  ىيأل في صعيد واحد ? وقد جع نا معمم هنا فىي صى ?  فهر  عنكم

وترأدىىهم(    فلىىم تعزمىىوا ولىىم تصهىىاروا ). !(كىىا  اْلمىىر ُىىهلك   )ولكىىنكم فهنىىهم   فسىىمم(    فدىىرفهموها عىى  الهىىد 
ما تعزمو  جه العزمىس اْلجيىرة   )وغىرتكم اْلمىا ي(    البائلىس  اليقي  الصيرة الحاسمس  )وارتيهم(    فلم يم  لكم م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



م جىاّلِل ) هجىس وإمسىا  العدىا مى  ئرفيهىا ! )حهى   ىاء  مىر ه(    وا ههى  اْلمىر  جاله  وترأحىوا في    تنمىوا وغىُر
  ال رور(    وهو الهيطا  الهل ُا  يطمعمم ويمنيمم"  

  ":فيه ثم يسهطرو المؤمني  في الههُير والهقرير   ُ  ما هم  صحا  الموقف المحممو  "

   لعلهىا ُلمىس المىي  . .(المدىير مى واكم النىار هىي مىو كم وأى و فىاليو    يؤجىه مىنكم فديىس و  مى  الىهي  ُفىروا  )
  اْلعل     و  طت ه الكريم    

جالىهات حممىس  الموضىع و نظر م   احيس الهناست الفني فىي عىرض المهىهد   فنمىد  جهيىار مهىهد النىور فىي هىها"
يصفىو  جىائنهم ويهظىاهرو  ج يىر  افقىاتوالمن جاصىس        الحىدي  هنىا عى  المنىافقي  والمنافقىات     والمنىافقو  

والىىدل والوقيعىىس   والنىىور يمهىىف المصيىىوء ويفهىىح  النفىىا  مىىا فىىي الهىىمير الممنىىو    ويىيهىىو  فىىي ظىىك  مىى 
الوضىىي س لدىىفحس النفىىا  المظلمىىس المطموسىىس   فهىىو  ليىىت شىىيء جىى   تطلىىت  المقا لىىس المسىىهور   ُمىىا    الدىىفحس

فىي الظىك  الىهل  المنىافقو    ي   يدل المؤمني  والمؤمنات وأ يمىا هم    ينمىا الكيير   وأ   ينير المههد  شعهه عل 
  يناس  ظلمات الهمير وظلمات الصفاء المسهور ! "

واليىهل تحىت  يقىاع تلىك  اي فىا  فى ل قلى    يهفىو لىهلك النىور فىي يلىك اليىو  ? و ل قلى    يسىهمي  لههىار وأعد
  الموحيات العميقس اله ثير ?

ومسىىارأها   ومىىا  ومىىداجلها يعىىالف القلىىو  فىىي ثبىىات وائىىراو   ويىىدعوها وعىىاء العلىىيم الصييىىر جطييعههىىا القىىرآ    ىىه
  تسهمي  له وما يؤثر فيها  

المىىنهف   وفىىي هىىها  هىها ال ىىا ي فىىي السىورة اسىىهطراو فىىي الىىدعاء   ومزيىىد مى  موحيىىات ا سىىهماجس   علىى  والهىوث
  الطريت    

واي فا  والهسا ت للصير وقيمىس الىد يا جالنيىال لةجىرة وتىاري   الصهوع ع وعوة  ل الموضو  26 - 16ال ا يس  الوحدة
  الوحدة مقدمس والرسا ت الرس 

عنهىا اليىهل الصىاله فىي  يني ىت الهوث امهداو لموضوع السورة الرئيسي تحقيت حنيقس اييما  في النفو   حه  هها
قريى  ممىا اشىهم  عليىه الهىوث اْلول   جعىد يلىك  , المىؤثرة اتسيي  ه   وفيه م  موحيات اييمىا    ومى  اييقاعى

  المطلع العميت الم ير  

الهىىي يريىىدها ه لهىىم    المرتبىىس للمىىؤمني    الىىهي  لىىم يدىىلوا  لىى  تلىىك -سىىبحا ه  -ييىىد   ر ىىس عهىىا  مىى  ه  وهىىو
وتحىهير مى  هىها المىآل    وفسىت فىي اْلعمىال   القلىو  وتلىويح لهىم جمىا ُىا  مى   هى  الكهىا  قىيلهم مى  قسىوة فىي
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علىىيهم   مىىع  ئمىىاعهم فىىي عىىو  ه الىىهل يحيىىي القلىىو  ُمىىا يحيىىي  اْلمىىد الىىهل ا ههىى   ليىىه  هىى  الكهىىا  جطىىول
  اْلرض جعد موتها  

 قىراض ه قرضىا حسىنا   لى  وتكىررت الىدعوة -ممالهىا العىالم اآلجىر  -ا ههت هه  اللمسس تبعهها لمسس  جىر   فىيا
واْل ىر الكىريم     على   حىو ممىا  ىاء فىي  المهىاعف ه لم  يقرضو ه في الد يا م  العىوض   مع  يا  ما  عد 

  الهوث اْلول  

قىيم اْلرض لىبىا ج يفىىس  تيىدو ثال ىس  وضىع قىيم الىد يا ُلهىا فىي ميىزا  ه  لى   ا ى  قىىيم اآلجىرة     حيى  ولمسىس
  . ا ا ههم الو     وتر ح ُفس اآلجرة وييدو فيها المد الهل يسهحت

للىهي  آمنىوا جىاّلِل   عىدت ثم يههف  هم ليساجقوا  ل  قيم اآلجرة     في  نس عرضها ُعىرض السىماء واْلرض   وم 
  ورسله  

قلىوأهم جقىدر ه فيهىا    فهعلىت راجعس تر ع  هم م  سىاحس اآلجىرة  لى  مىا هىم فيىه مى  واقىع الحيىاة و حىداثها   ولمسس
يىىىزوهيهم مىى   عىىىراض اْلرض شىىىيء   وتىىىرتب   و  و  علىىىيهم اليىىىهل  فىىي السىىىراء والهىىىراء سىىواء   ومىىى  ثىىىم يهىى

   حاسيسهم ُلها جالسماء  

الطريىت   و    واسىهقامس يلىك يعىرض علىيهم ئرفىا مى  تىاري  وعىوة ه فىي اْلرض   تيىدو فيىه وحىدة المىنهف   وأعد
ُمىىا لىىوو لهىىم فىىي  ول  هىى  الكهىىا   جعىىا الىهل يحيىىد عنىىه فىىي ُىى  عهىىد هىىم الفاسىىقو    ويلىىوو لهىىم جمىىا ُىىا  مىى 

واييمىا   رسىوله   ليىؤتيهم ُفلىي  مى  رحمهىه   ويمعى  لهىم  ه الهوث   لينههي م  هها الههىار اْلجيىر لهىم  هقىو  
 يهىاء ففه  ه ليو وقفا عل   ه  الكها  ُمىا يزعمىو      مىا هىو  يىد ه يؤتيىه مى  . لهم  ورا يمهو  جه وي فر

  وه يو الفه  العظيم(   )

   يقاعاتها عل  القلو    تهوال  تكو  السورة م   ولها  ل  آجرها مهراجطس الحلقات   في ج  واحد ثا ت   همهاو 

 
 

َ َوَمىا َ َلىمأ  َُّ َر  ُأ َهىَع ُقُلىوُأُهمأ َلىَه الَّىَهيَ  ُ وتُىوا الأَكهَىاَ  َمى َ ىَزلَ  َيى أَ  َللَّىَهيَ  آَمُنىوا َ   َتصأ َُ ى ُ َمىَ  الأَحىتَ  َوَ  َيُكوُ ىوا   َفَطىالَ    َقيأ

ىنأُهمأ َفاَسىُقو َ  َ يىٌر مَ  ََمىُد َفَقَسىتأ ُقُلىوُأُهمأ َوَُ َتَهىا َقىدأ َ يَّنَّىا (16) َعَلىيأَهُم اْلأ ىَد َموأ َض َجعأ َرأ َيىي اْلأ َ ُيحأ َُّ َلُمىوا َ  َّ  َيىاَت  َلُكىمُ  اعأ اآلأ
َقُلوَ  ) َقي َ 17َلَعلَُّكمأ َتعأ دَ  َقاتَ  ( َ  َّ الأُمدَّ دَ  َ َقرأضًا َحَسنًا ُيَهاَعُف َلُهمأ  َوالأُمدَّ َُّ َريٌم ) َوَلُهمأ  َوَ قأَرُضوا  َُ ٌر    (18َ  أ

وئرقىه وهىو سىاج  جحىرارة اييقىاع  , القلى  ومهها هس   فيها م  الهكرار القدر الك   لهعميت  ثىر اييقىاع فىي منوعس
  جعد اييقاع !

  ل وعوة  ل  الصهوع وعك  قسوة الق 17 - 16اْلول  الدرل
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 وتىوا الكهىا  مى  قيىى     كالىىهي   لىم يى   للىهي  آمنىوا    تصهىع قلىوأهم لىهُر ه ومىا  ىىزل مى  الحىت ? و  يمو ىوا)
اعلمىوا    ه يحيىي اْلرض جعىد موتهىا   قىد  ينىا لكىم  , فطىال علىيهم اْلمىد   فقسىت قلىوأهم   ُو يىر مىنهم فاسىقو  

  اآليات لعلكم تعقلو (   

الهىي  فىاض عليهىا مى   القلىو  ول  الكىريم الىرحيم   واسىهبطاء لإلسىهماجس الكاملىس مى  تلىكعهىا  مىؤثر مى  المى   ىه
عليىىه اآليىىات اليينىىات ليصر هىىا مىى  الظلمىىات  لىى   و ىزل فهىله   فبعىى  فيهىىا الرسىىول يىىدعوها  لىى  اييمىىا   رأهىىا  

  ما يبدر ويحهر   والصلت النور   و راها م  آياته في الكو  

وتلقىي مىا  ىزل مى   , لىهُر  الحىا   وفيىه ا سهماشىس  لى  الهىعور جمىكل ه   والصهىوع فيىه الىوو   وفيىه عهىا 
  مع رائحس الهنديد وا سهبطاء في السؤال  , وا سهسك  الحت جما يليت جمكل الحت م  الروعس والصهيس والطاعس

   لم ي   للهي  آمنوا    تصهع قلوأهم لهُر ه وما  زل م  الحت ?(   )

لمىا ي هى  القلىو   وأيىا   ا   الهحهيا وا سهبطاء تحهير م  عاقبىس الهبىائؤ والهقىاعو عى  ا سىهماجس   وإل 
جعد اللي  حي  ت فى  عى  يُىر ه   وحىي   القسوة م  الدد  حي  يمهد  ها الزم   دو   كء   وما تنههي  ليه م 

    تصهع للحت 

  منهم فاسقو (    ُو ير ل عليهم اْلمد   فقست قلوأهم  و  يمو وا ُالهي   وتوا الكها  م  قي    فطا)

  وراء قسوة القلو     الفست والصرو    وليو

كالهىعاع   فىىيا  ويىرر هىها القلى  البهىرل سىريع الهقلى    سىريع النسىيا    وهىو يهىف ويهىر  في ىيا جىالنور     
و ظلىم و عىهم ! فىك  ىد مى  تىهُير هىها القلى   ,  شىراقهه ئال عليه اْلمىد  ىك تىهُير و  تىهُر تيلىد وقسىا   وا طمسىت

عليىه حهى  يىىر  ويهىف   و   ىد مى  اليقظىس الدائمىس ُىي   يدىيبه الهيلىىد  الطىر   حهى  يىهُر ويصهىع   و   ىد مى 
  والقساوة  

فيىه النىور   و   يصهىع  يهىر     ي ل م  قل  جمد و مد وقسا وتيلد   فى ه يمم     تد  فيىه الحيىاة   و   ولك 
وتزجىىر جالنيىىت والزهىىر   وتمىىنح اْلكىى  وال مىىار      , ه   فىىاّلِل يحيىىي اْلرض جعىىد موتهىىا   فهنىىبا جالحيىىاة لىىهُر

هلك القلو  حي  يهاء ه    ُو

  اعلموا    ه يحيي اْلرض جعد موتها(   )

  :والدرء هها القرآ  ما يحيي القلو  ُما تحيا اْلرض   وما يمدها جال هاء والرل  وفي

  نا لكم اآليات لعلكم تعقلو (   قد  ي)
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  المددقو  والههداء في مقا   الكفار الممه ي  المعهدي  19 - 18ال ا ي  الدرل

  لليهل والفداء   ديد هه  اللمسس المحييس   ويلك العها  المصم    ويا  الههُير والهحهير   جحافز ويهبع

آمنىوا جىاّلِل ورسىله  والىهي  هىاعف لهىم ولهىم   ىر ُىريم     المددقي  والمددقات   و قرضوا ه قرضىا حسىنا   ي)
ه وا جآياتنا  ول ك ;  ول ك هم الدديقو    والههداء عند رأهم لهم   رهم و ورهم   والهي  ُفروا ُو

 
 

يُقو َ  َوالَّىَهي َ  ىدَ  َلَ ىَك ُهىُم الدَ  َ َوُرُسىَلَه ُ وأ ىَهَداء آَمُنىوا َجىاّلِلَّ ى َوالهُّ َفىُرواَعنىَد َرأَ َهىمأ َلُهىمأ َ  أ َُ ىهَُّ وا ُرُهمأ َوُ ىوُرُهمأ َوالَّىَهيَ   َجآَياَتَنىا  َوَُ
َحاُ  الأَمَحيَم ) َلَ َك َ صأ   (19ُ وأ

  المحيم(     صحا 

  مىىا هىىم  . النىىال المهدىىدقي  والمهدىىدقات   يهفهىىلو  علىى  آجىىهل الدىىدقات   و  يهعىىاملو  فىىي هىىها مىىع   
المعطىىي ج  ىىه يقىىرض ال نىىي  شىىعور ز للدىىدقس  وقىىع و عمىىت مىى يقرضىىو  ه ويهعىىاملو  مباشىىرة معىىه   فىى ل حىىاف

  عليه مهاعفا   و   له جعد يلك ُله   را ُريما ? مصلف الحميد   و  ه يهعام  مع مالك الو وو ? و   ما ينفقه

فهىو جفهى  ه ميسىور  المقىا  الدىديقي  مقىا  رفيىع ُمىا تدىور  اْلحاويى  النيويىس الهىريفس   ومىع علىو هىها ومقىا 
 يما ىه جىاّلِل ورسىله يطمىع فىي هىها المقىا  الرفيىع    يحقىت م   راو   وليو وقفا عل   فراو و  عل  ئائفس   فك  م ل

  و  حمر عل  فه  ه 

  والهي  آمنوا جاّلِل ورسله  ول ك هم الدديقو (   )

لىيو فيىه احهكىار  , يىعالمم جاصىيس هىها الىدي  وميزتىه     ىه ئريىت مفهىوو لمميىع البهىر   و فىت يهطلىع  ليىه وتلىك
العم  يدعد جدىاحبه  لى   رقى  الىدر ات     للمقامات   وليو فيه جدوصيات محمو ة ْل ال ج عيا هم   وليو

  ! المقا      ه وي    ممال فيه للطبقات المحفوظس

    الصىدرل   سىعيد ايمىا  مالىك فىي ُهاجىه "الموئى " عى  صىفوا   ى  سىليم   عى  عطىاء  ى  يسىار   عى    ىي رو  
ىى  الىىدرل ال ىىا ر فىىي  كمىىا رسىول ه ] ن [ قىىال "     هىى  المنىىس ليهىىراءو   هىى  ال ىىرر مىى  فىىوقهم تهىىراءو  الكُو

قالوا يىا رسىول ه تلىك منىا ل اْل ييىاء   ييل هىا غيىرهم    . . اْلفىت مى  المهىر   و الم ىر    لهفاضى  مىا  يىنهم "
  ا المرسلي  "    ر ال آمنوا جاّلِل وصدقو   يد  قال "  ل  والهل  فسي

  لمسس اييما    ف ما لمسس الفداء فقوله جعد يلك  فهه 

  والههداء عند رأهم لهم   رهم و ورهم(   )
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الىدي    يقىو  ج يىر حراسىس  فهىها ع  مقا  الههداء ورو مرات في القرآ    وتواترت جىه اْلحاويى  النيويىس   والحدي 
وتى مي  الىىدعوة وحمايىس  هلىىه مىى  الفهنىس وشىىريعهه مىى   العقيىدة هى مي   و  يهحقىت فىىي اْلرض ج يىر  هىىاو    هىىاو ل

ا  لهم قرأهم -وهم وحدهم الهي  يسمو  الههداء  -في سيي  ه  للههداء الفساو   وم  ثم ُا   مى  مقامهم   ُو

  رأهم   القر  الهل يعير عنه ج  هم )عند رأهم(   

تى ول  لى   ثىم يىر جهىر تسىرو فىي المنىس حيى  شىاءت  فىي الدىحيحي  "     رواو الهىهداء فىي حواصى  ئ  ىاء
 حى     ترو ىا  لى  الىدار الىد يا فنقاتى  فيىك :فقىالوا تلك القناوي    فائلع علىيهم رأهىم ائكعىس   فقال مىايا تريىدو  !

    ي قد قهيت   هم  ليها   ير عو  "  :فقال فنقه  ُما قهلنا  ول مرة  

المنىس يحى      يىدج   عنىه   قال قىال رسىول ه ] ن [ " مىا  حىدالهىيصا  وغيرهمىا عى    ىو رضىي ه و جىر 
ير ع  لى  الىد يا فيقهى  عهىر مىرات   لمىا     يهمن  -   الههيد  -ير ع  ل  الد يا وله ما عل  اْلرض م  شيء 

  ير  م  الكرامس "    

هلك رو  ايمىا  مالىك      . . هكا ت تهو  الحياة عل  م  يسمع هه  الموحيىات   ويعىرر مقىا  الهىهاوة عنىد  ُو
ور ى  مى  اْل دىار ي كى  تمىرات فىي  , المنىس   ع  يحي     سعيد "   رسول ه ] ن [ رغ  فىي المهىاو ويُىر

   فرغ منه  ! فرم  ما في حه  يد    فقال   ي لحريه عل  الد يا     لست

 
 

َلُموا ٌو َوَ ي اعأ َمى َ  َ يأىَنُكمأ  َنٌس َوَتَفىاُجرٌ َ  ََّما الأَحَياُة الدُّ أَيا َلَعٌ  َوَلهأ َمَ ىَ  َغيأى   َ عأ َُ َوأَ َو  ىَواَل َواْلأ َمأ ىارَ  َوَتَكىاُثٌر َفىي اْلأ َ َباتُىُه  الأُكفَّ
َفر ًا ُثمَّ َيُكىوُ  ُحَطامىاً  ىَواٌ  َوَمىا َوَفىي ُثمَّ َيَهيُف َفَهَرا ُ ُمدأ َ َوَرضأ َُّ ىَ   َفىَرٌة مَ  َجىَرَة َعىَهاٌ  َشىَديٌد َوَم أ الىدُّ أَيا َ  َّ َمهَىاُع  لأَحَيىاةُ ا اآلأ

  (20الأُ ُروَر )

  ه   رضوا  وحم  جسيفه حه  قه "     وقد رول    هها ُا  هو عيير    الحما  عليه يد 

  الممه ي   الكافري  الدديقو  في يلك المقا  والههداء في هها المقا  يقول النه القرآ ي ع  وأينما

ه وا جآيا)   تنا  ول ك  صحا  المحيم(   والهي  ُفروا ُو

  يا الهل يهر  الكرامس والنىيم   ويصهار    يمو  م   صحا  المحيم ?! فم 

  قيمس الد يا في مقا   اآلجرة والدعوة للهسا ت فيها 21 - 20ال ال   الدرل

س   تعقيبىا يدىور والههىحي الفىداء ال ال ىس فىي هىها الهىوث تمىيء تعقيبىا على  وعىوة اييمىا  واليىهل   ووعىوة واللمسىس
  عنها   وتعلقها جاآلجرة وقيمها  النفول الد يا ُلها جدورة هزيلس  هيدة تهو  م  ش  ها وترفع
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كم ى  غيى   عمى  الكفىار  واْلو و اعلموا   ما الحياة الد يا لع  ولهو و ينىس   وتفىاجر  يىنكم   وتكىاثر فىي اْلمىوال)
عىها  شىديد وم فىرة مى  ه ورضىوا    ومىا الحيىاة  اآلجىرة   وفىي باتىه   ثىم يهىيف فهىرا  مدىفرا   ثىم يمىو  حطامىا 

  الد يا    مهاع ال رور(   

عظيمىا هىائك   ولكنهىا   مىرا الىد يا حىي  تقىال جمقاييسىها هىي وتىو   جموا ينهىا تيىدو فىي العىي  وفىي الحىو والحيىاة
وهىي هنىا فىي هىها الهدىوير تيىدوا لىبىس تافهىا     هيىدا حىي  تقىال جمقىاييو الو ىوو وتىو   جميىزا  اآلجىرة تيىدو شىي ا

   د تنههي  ليه مدائر  هلها جعد لىبس الحياة ! م   ئفال جالنيال  ل  ما في اآلجرة

مىى   ىد حافى  واههمىىا   فيهىا ولهىىو   و ينىس   وتفىاجر   وتكىىاثر       هىه  هىي الحنيقىىس وراء ُى  مىا ييىدوا . لعى 
كم ى  غيى   عمى  الكفىار  باتىه(    ) . . الميدعس قس القرآ شاغ      ثم يمهي يهر  لها م ك مدورا عل  ئري

هىو الىزارع   يمفىر  ل يحمى  الحبىس وي طيهىا فىي الهىرا    ولكى  اجهيىار   الل ىس والكفار هنا هم الزراع   فالكىافر فىي
 ى    اْل موقىوت وإلمىاع  لى   عمىا  الكفىار جالحيىاة الىد يا ! )ثىم يهىيف فهىرا  مدفرا(للحدىاو   فهىو توريىس هنىا فيىه

ىس المى جوية  الحيىاة ينههي عا ك   وييل    له قريبا )ثىم يمىو  حطامىا(    وينههىي شىري  كلهىا  هىه  الدىورة المهحُر
  الحطا  ! جمههد م  مهاهدات البهر الم لوفس     ينههي

جىرة لىه  )وفىي اآل ويسىهعد اآلجرة فلهىا شى   غيىر هىها الهى     شى   يسىهحت    يحسى  حسىاجه   وينظىر  ليىه   ف ما
تنههىي الحيىاة الىد يا   وهىي   تنههىي  لى   كمىا عىها  شىديد وم فىرة مى  ه ورضىوا (    فهىي   تنههىي فىي لمحىس

  و زاء     وووا      يسهحت ا ههما  ! حسا  حطا  ُهلك النبات البال    له       ها

  وما الحياة الد يا    مهاع ال رور(   )

وينسىي فينههىىي ج هلىه  لىى   يلهىي   مىىا يسىهمد قوامىىه مى  ال ىرور الصىىاوع   ُمىا   ىهلهىها المهىىاع حنيقىس ياتيىس    فمىا
  غرور جاوع  

اْلرض   و   همىال  حيىاة حنيقس حي  يهعمت القل  في ئل  الحنيقس   حنيقس   يقدد  هىا القىرآ  العزلىس عى  وهي
لمقىاييو الهىعوريس والنىيم النفسىيس    هىا تدىحيح ا يقدىد عمارتهىا وجكفههىا الهىي  ائهىا  هىها الكىائ  البهىرل     مىا

و اي يهه المقيدة جاْلرض   هها ا سهعكء الهل ُا  المصىائيو   هىه  السىورة  الزائ  وا سهعكء عل  غرور المهاع
تحنيقهىا     اقههى   ليىه ليحققىوا  يمىا هم   والىهل يحهىا   ليىه ُى  مىؤم  جعقيىدة   ليحقىت عقيدتىه   ولىو حا ىس فىي

  الد يا  ميعا   يهحي  هه  الحياة
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َعىرأضَ  َسىاَجُقوا َُ ُضىَها  أَ ُكىمأ َوَ نَّىس  َعرأ ى  رَّ َفىَرة  مَ  ىَماء َ َلى  َم أ َ َوُرُسىَلَه َيَلىكَ  السَّ َض  َُعىدَّتأ َللَّىَهيَ  آَمُنىوا َجىاّلِلَّ َرأ ى ُ  َواْلأ َ  َفهأ َُّ
َ  الأَعَظيَم ) ُ ُيو الأَفهأ َُّ َتيَه َم  َيَهاُء َو هَىا     َ َ َصا ( َما21ُيؤأ َُ َض َوَ  َفىي َ  ُفَسىُممأ َ  َّ َفىي  َرأ ى  َم  مَُّديَبس  َفىي اْلأ  مَ 

َ َيَسيٌر ) َُّ   (22َقيأَ  َ    َّيأَر ََها َ  َّ َيَلَك َعَل  

ال ايىس الهىي تنههىي  ليهىا  . السىبا  ثىم يىدعوهم  لى  السىبا  فىي ميىدا  السىبا  الحنيقىي   لل ايىس الهىي تسىهحت ومى 
  الهي تك مهم جعد يلك في عالم البقاء مدائرهم   و 

ورسىله   يلىك فهى   جىاّلِل ساجقوا  ل  م فرة م  رأمم   و نس عرضها ُعرض السماء واْلرض    عدت للهي  آمنىوا)
  ه يؤتيه م  يهاء   وه يو الفه  العظيم(   

ىوا عىالم اللهىو  , الطىو   ا عى السىبا   لى   حىرا  اللهىو واللعى  والهفىاجر والهكىاثر جسىبا  يليىت جمى  شىيو  فلىيو وتُر
يلىىك الهىدر   وإلىى  يلىىك الملىىك العىىريا  ) نىىس  وإلىى  اللعى  ليئفىىال والدىى ار !   مىىا السىىبا   لى  يلىىك اْلفىىت  

  عرضها ُعرض السماء واْلرض(   

 لى  حمى  م ى   يميى  -قي     تكهف جعا الحقائت ع  سعس هها الكىو   -كا  جعههم في الزم  الصالي  ورأما
ىهلك حمى  جعىا اْلحاويى  النيويىس   ُىهلكهه   الىهل  سىلفنا عى   صىحا  ال ىرر  الحىدي  اآليس عل  المما    ُو

ىى  ال ىىا ر فىىي اْلفىت مىى  المهىىر   و الم ىر      ف مىىا اليىىو   الىىدرل  الهىي يهراءاهىىا سىما  المنىىس ُمىىا يهىراءو  الكُو
 ا حدوو   فى  الحدي  ع  عىرض المنىس  ع  اْلجعاو الكو يس الهائلس الهي ليو له تكهف ومراصد البهر الد يرة

و  يحهىا   لى  حملىه  , عى  تىراءل ال ىرر مى  جعيىد   يقىع قطعىا موقىع الحنيقىس القريبىس البسىيطس المهىهووة والحىدي 
  شي ا في  جعاو الكو  يقال ! يمو   عل  المما   ئكقا ! فى  ما  ي  اْلرض والهمو م ك   ييل    

اييمىا  جىاّلِل ورسىله   :وعرأو ىه ييل ىه ُى  مى   راو   ويسىا ت  ليىه ُى  مى  يهىاء  الملىك العىريا فىي المنىس  ويلىك
وفهى  ه غيىر محمىو  و  محمىور   فهىو مبىاو  . .(العظىيم )يلك فه  ه يؤتيه م  يهاء(    )وه يو الفه 

ىا  هها فليهسا ت المهساجقو      في رقعىس اْلرض المحىدووة  وفي مهاو للراغيي  والساجقي    اْل ى  المحىدووة اْلُر
!  

واههمامىه ومهىاعر  فىي  وتدىور   د لداح  العقيدة    يهعام  مع هها الو وو الكييىر   و  يحدىر  فسىه و ظىر  و 
الكئىت جدىاح  العقيىدة   هىها الىدور الهىا  الىهل  وور  عالم اْلرض الهيت الد ير        ىد لىه مى  هىها ليىؤول

يدىىطد  جهىكل القلىو  والهىواء النفىىول   ويعىا ي مى  مقاومىس البائىى   كمىىا يدىطد  جحقىارات النىال و ئمىاعهم  
 مىا   يدىير عليىه    مى  يهعامى  مىع و ىوو  كيىر مى  هىه  الحيىاة   و وسىع مى  هىه  اْلرض وتهي ه جموضعه م 

  و جق  م  يلك الفناء     , اْلرض
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العقيىدة   ومىا تيلى   صىاح  قر فىي ضىميرمقىاييو هىه  اْلرض وموا ينهىا   تم ى  الحنيقىس الهىي ينب ىي    تسىه   
حمىم الكىو    ومىا ييلى  عمىر اْلرض جالنيىال   لى  م  تم ي  تلك الحنيقىس    جقىدر مىا ييلى  حمىم اْلرض جالنيىال

  تيل  مقاييو اْلرض ُلها    تحدو  و  حه     تهير  ليه !    ل  اْل ل واْل د   والفار  هائ  هائ 

مهما تهىصم هىها الواقىع  . ي  فت الحنيقس الكييرة مسهعليا عل  واقع اْلرض الد يرثم يبق  صاح  العقيدة ف وم 
مى  قيىوو هىها الواقىع الدى ير   ويهعامى  مىع الو ىوو  الطليقىس وامهد واسهطال   يبق  يهعام  مع تلك الحنيقىس الكييىرة

تههىز    م اييما يىس ال ا هىس الهىيواْل د   وفىي ملىك اآلجىرة الواسىع العىريا   وفىي النىي اْل ل الكيير الهل يهم له في
حيىاة  صىحا  العقائىد المصهىاري   فىي لصل  يقع في موا ي  الحياة الد يا الدى يرة الصاوعىس     وتلىك وظيفىس اييمىا 

  لمقههياتها       والصهوع لهعدي  قيم الحياة وموا ينها     للهعام   ها

    الكفار لبعا صفاتهمالهسليم والرضا جقدر ه وي 24 - 22الراجع  الدرل

  تميء اللمسس الراجعس في  يقاع عميت   ع  قدر ه   الهل   يمو  سوا   ثم

  عل  ه يسير   يلك ما  صا  م  مديبس في اْلرض و  في   فسمم    في ُها  م  قي      ير ها     )

 
 

َرُحوا َجَما  َلَكيأَك  ا َعَل  َما َفاَتُكمأ َوَ  َتفأ َُُّ  آَتاُكمأ َت أَسوأ َهال  َفُصور  ) َو ُُ َّ ُمصأ   (23َ  ُيَح ُّ 

الىهي  يبصلىو  ويى مرو  النىال  . فصىور   ت سوا عل  ما فاتكم و  تفرحوا جما آتىاكم   وه   يحى  ُى  مصهىال لكي
  جالبص    وم  يهول فى  ه هو ال ني الحميد(   

محسىو  حسىاجه  , تدىميمه ع فيىه حىاو     وهىو مقىدر مى  قيى  فىيهها الو وو م  الدقس والهقىدير جحيى    يقى   
اْلرض وقيى  جلىت اْل فىو ُىا  فىي علىم  جلىت في ُيا ه       مما  فيه للمداوفس   و  شيء فيه  زار   وقيى 

فىىي وقهىىه المقىىدور     وفىىي علىىم ه   شىىيء مىىاض   و   للصكئىىت ه الكامىى  الهىىام  الىىدقيت ُىى  حىىد  سىىيظهر
  ىر   هىا حىدوو - حى    نىاء الفنىاء  -فهلىك الفواصى  الزمنيىس   مىا هىي معىالم لنىا  . قىاو  ر   و  شىيءشىيء حاضى

 حى     ملىك  ورا   . فنح     ىدر  اْلشىياء ج يىر حىدوو تميزهىا   حىدوو مى  الزمىا  وحىدوو مى  الممىا  . اْلشياء
الطريىىت الىىهل اعهىىد ا  فىىي  ورا   غيىىر المطلىىت    فىىي ومهىىات تهدىى  فيهىىا  رواحنىىا  ىىهلك المطلىىت   عىى  ئريىىت

الهىي تطلىع  ملىس على  هىها الو ىوو    ىك حىدوو و  قيىىوو    المطلقىس فهىو الحنيقىس -سىبحا ه  -اْلشىياء   ف مىا ه 
 فواصى  م   حدا  و ئوار منه  ه ته  ل   هايهه ُائ  في علم ه  ملس   حىدوو فيىه و  فيه وهها الكو  وما يقع

مى  جيىر  و  - مدىيبس لكى  حىاو  موضىعه فىي تدىميمه الكلىي الممهىور لعلىم ه   فكى مى   مىا   و ممىا    و 
كلهىا وفىي   فىو البهىر  و المصىائيي   اْلرض تقىع فىي -شر فاللف  عل   ئكقه الل ول   يصهه جصير و  جهىر 
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هىرت  هىا ظهىور اْلرض وظهىور اْل فىو فىي صىورتها الهىي ظ قيى  منهم يومها     هي في يلك الكها  اْل لي مى 
  .     )   يلك عل  ه يسير( 

فىي الىنفو البهىريس     قيمههىا هه  الحنيقس الهي   يهدور العق  غيرها حي  يهدور حنيقس الو وو الكيىر    وقيمس
فىىك تمىىزع المىىزع الىهل تطيىىر جىىه شىىعاعا  . وشىىرها تسىم  فيهىىا السىىمو  والطم  ينىس عنىىد اسىىهنبال اْلحىىدا  جيرهىا

  الهل تسهطار جه وتفقد ا تزا  عند السراء  الفرو د الهراء   و  تفرووتهه  معه حسرات عن

  لكي   ت سوا عل  ما فاتكم   و  تفرحوا جما آتاكم(   )

فىي مواضىعها المقىدرة فىي  اْلحدا   فت النظر   والهعام  مع الو وو الكيير   وتدور اْل ل واْل د   ورفيس فاتساع
الىنفو  فسىح و كيىر و ك ىر ثباتىا ور ا ىس فىي موا هىس  يمعى  ها الكىو      ُى   ول ىكعلىم ه   ال ا هىس فىي تدىميم هى
س الو وو الكو ي   للو وو اْلحدا  العا رة   حي  تهكهف   اي سا ي وهي مارة جه في حُر

مىع اْلحىدا  ُ  هىا  ويهعامى  اي سىا  يمىزع ويسىهطار وتسىهصفه اْلحىدا  حىي  ينفدى   هاتىه عى  هىها الو ىوو     
  ىه هىىو واْلحىىدا  الهىي تمىىر جىىه    وشىىعور  ارض يدىاو  و ىىوو  الدىى ير   ف مىا حىىي  يسىهقر فىىي تدىىور شىيء عىى

هىو هىها الو ىوو     و   هىه  الىهرات ُائنىس فىي موضىعها فىي  كييىر وتمر ج ير    واْلرض ُلهىا     يرات فىي  سىم
ي علىم ه الممنىو      حىي  جعهىها لىبعا   و   يلىك ُلىه مقىدر مرسىو  معلىو  فى     الهدىميم الكامى  الىدقيت  

ي سى  على   فىك فىي تدىور  وشىعور    فى ىه يحىو جالراحىس والطم  ينىس لمواقىع القىدر ُلهىا على  السىواء   هىها يسىهقر
مىع قىدر ه فىي ئواعيىس  يمهىي فائىت  سى  يهعهىعه ويزلزلىه   و  يفىرو جحاصى  فرحىا يسىهصفه ويههلىه   ولكى 

     يمو  ! ينب ي و ُائ  هو الهلوفي رض    رض  العارر المدر     ما ه

اْللىم للهىىراء   و   يصىىر هم ور ىس قىىد   يسىهطيعها    القليلىو    ف مىىا سىائر المىىؤمني  فىالمطلو  مىىنهم    وهىه 
رضىي  -وا عهىدال فىي الفىرو والحىز    قىال عمرمىس  , وأهلىك الفرو جالسراء عى  وائىرة الهو ىه  لى  ه   ويُىر   هىه 

 ويحز    ولك  ا علوا الفرو شمرا والحز  صىيرا"     وهىها هىو اعهىدال ايسىك  يفرو حد    وهو"ليو   -ه عنه 

  ليسوياء     الميسر

  وه   يح  ُ  مصهال فصور   الهي  يبصلو  وي مرو  النال جالبص (   )

 
 

َ  َوَم  َيَهَولَّ َفىَ  الََّهي َ    (24ُهَو الأَ َنيُّ الأَحَميُد ) ََُّ   َّ َيبأَصُلوَ  َوَي أُمُروَ  النَّاَل َجالأُبصأ

البصى  واْلمىر جالبصى    هىو     وأىي  الدىلس  ىي  الحنيقىس السىاجقس وأىي  ا جهيىال والفصىر   ثىم  ىي  هىها ويلىك وو ه
و  يفصىر جمىىا يعطىىا    و  يبصى  و  يىى مر جالبصىى  فىىي  يصهىىال مى  يهىىعر جىى   ُى  مىىا يدىىيبه هىو مىى   مىىر ه    
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الحنيقس فيحس     ما يؤتا  م  مال وقوة و ا  هىو مى  ُسىبه فيفصىر ويصهىال جىه   هلك ما الهل   يهعرعطاء   ف 
  كهلك  يهل شيء منه   ويح  غير  عل  البص  ليحقت ميد   ومنهمه ! يبص    ثم

  وم  يهول فى  ه هو ال ني الحميد(   )

جىه مى  حا ىس  لى  الىبىاو  فما دلحهه   وه هو ال نيينفت فى ما ينفت لنفسه   وم  يسهم  فى ما يسهمي  لم فم 
  ! الحامدي  المحاويف   وه هو الحميد  هاته فما يناله شيء م  حمد

  جكصس تاري  الرس  والرسا ت 27 - 25الصامو  الدرل

  مى   هىه  العقيىدة وتىاري  النهايىس يمىيء المقطىع اْلجيىر فىي السىورة   يعىرض جاجهدىار جى  سىير الرسىالس   وفىي
 -عليىه السىك   -جحال  ه  الكهىا  و تبىاع عيسى   ملما لد   وو وإ راهيم   مقررا حنيقهها وغايهها في و يا النال  

  جدفس جاصس  

و  زلنىىا الحديىىد فيىىه جىى ل شىىديد  , لقىىد  رسىىلنا رسىىلنا جاليينىىات   و  زلنىىا معهىىم الكهىىا  والميىىزا  ليقىىو  النىىال جالقسىى )
ه قىول عزيىز   ولقىد  رسىلنا  وحىا وإ ىراهيم   و علنىا فىي      مى  يندىر  ورسىله جال يى   ومنافع للنال   وليعلم ه

 , مىريم فمنهم مههد ُو ير منهم فاسقو    ثم قفينا عل  آثىارهم  رسىلنا   وقفينىا جىيسى  ا ى  , يريههما النيوة والكها 

مىىا ُهيناهىىا علىىيهم      ا ه ىىاء  ا هىىدعوها ا يىىسوآتينىىا  اي ميىى    و علنىىا فىىي قلىىو  الىىهي  اتبعىىو  ر فىىس ورحمىىس   ورهب
  الهي  آمنوا منهم   رهم   ُو ير منهم فاسقو (    فآتينا رضوا  ه   فما رعوها حت رعايهها  

الصىىوار     جىىالمعمزات واحىىدة فىىي  وهرهىىا    ىىاء  هىىا الرسىى  ومعهىىم اليينىىات عليهىىا   ومعظمهىىم  ىىاء فالرسىىالس
 وصىفهم وحىدة   وأوصىف الكهىا  وحىدة ُىهلك   (الكهىا  لىنه يقىول  )و  زلنىا معهىموأعههم   زل عليىه ُهىا    وا

   شارة  ل  وحدة الرسالس في  وهرها  

ثا هىا تر ىع  ليىه البهىريس  ميزا ىا والميزا (    مع الكها    فك  الرسا ت  اءت لهقىر فىي اْلرض وفىي حيىاة النىال)
عليىىه حياتهىىا فىىي مىى م  مىى  اضىىطرا  اْلهىىواء واجىىهكر  تنىىيمو    لهقىىويم اْلعمىىال واْلحىىدا  واْلشىىياء والر ىىال  

 ميزا ا   يحا ي  حدا ْل ه يز  جالحت ايلهي للمميع   و  يحيف عل   حد . والمنافع اْلمز س   وتداو  المدالح

  ه ر  المميع   ْل 

وا ضىطراجات والصلصلىس  ز  لوالى الميزا  الهل   زله ه في الرسالس هو الهىما  الوحيىد للبهىريس مى  العواصىف هها
المنافسىس وحى  الىهات   فىك  ىد مى  ميىزا   ومدىطص  الهىي تحيىت  هىا فىي معهىر  اْلهىواء ومهىطر  العوائىف  

والعىدل والندىفس  ىك محاجىاة   )ليقىو  النىال جالقسى (    فب يىر هىها  الحىت ثا ىت ي ىو   ليىه البهىر   فيمىدو  عنىد 
ي يىت فىي  يىديهم  لىم وشىريعهه     يههىدل النىال  لى  العىدل   وإ  اههىدوا  ليىهال ا ىت فىي مىنهف ه  ايلهىي الميىزا 

  ميزا ه   وهي تهطر  في مه  المها ت واْلهواء !
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  . .(جال ي  و  زلنا الحديد فيه ج ل شديد ومنافع للنال   وليعلم ه م  يندر  ورسله)

  وا (  ُكهمىا يهىير  ثما يىس )و  ىزل لكىم مى  اْل عىا  ج  زلنىا الحديىد [ ُىالهعيير فىي موضىع آجىر جقولىه  ] والهعييىر
جقىدر  وتقىدير    فىو  مىا فيىه هنىا مى  تناسىت مىع  ىو  منزلىس  ل   راوة ه وتقدير  في جلت اْلشىياء واْلحىدا    فهىي

  فكهلك ما جلقه ه م  شيء مقدر تقدير ُهاجه وميزا ه   , والميزا  اآليس   وهو  و تنزي  الكها 

 
 

َسىلأَنا ُرُسىَلَنا َجالأَييَ َنىاَت َوَ  َزلأَنىا َمَعُهىُم الأَكهَىا َ  َلَقىدأ  ىَ  َوَ  َزلأَنىا الأَحَديىَد َفيىهَ  َوالأَميىَزا َ  َ رأ َشىَديٌد َوَمَنىاَفُع  َجى أٌل  َلَيُقىوَ  النَّىاُل َجالأَقسأ
ُ َمى  َينُدىُر ُ  َُّ َلَم  َ  َوُرُسىَلهُ  َللنَّىاَل َوَلىَيعأ َُّ َسىلأَنا25َقىَول  َعَزيىٌز )َجالأَ يأىَ  َ  َّ  يََّهَهَمىا  ُ وحىاً  ( َوَلَقىدأ َ رأ َوَإ أىَراَهيَم َوَ َعلأَنىا َفىي ُيرَ 

ىنأُهمأ َفاَسىُقوَ  ) َفَمىنأُهم النُُّيىوََّة َوالأَكهَىا َ  َ يىٌر مَ  هَىد  َوَُ يأَنىا َعَلى 26مُّهأ يَ  آثَىاَرَهم ( ثُىمَّ َقفَّ يأَنىا َجَىيَسى  ا أىَ  َمىرأ  َم َوآَتيأَنىا ُ َ ُرُسىَلَنا َوَقفَّ

َمىسً  ايَأ َميى َ  َباَ يَّىسً  َوَ َعلأَنىا َفىي ُقُلىوَ  الَّىَهيَ  اتََّبُعىوُ  َر أَفىًس َوَرحأ َهيأَناَهىا َعَلىيأَهمأ َ  َّ ا أَهَ ىاء َوَرهأ َُ ىَوا َ  ا أهَىَدُعوَها َمىا  َ َفَمىا  َرضأ َُّ
َها َحتَّ َرَعاَيَهَها َفآَتيأَنا الََّهي َ  نأُهمأ َفاَسُقوَ  )َمنأ  آَمُنوا َرَعوأ َ يٌر مَ  َرُهمأ َوَُ   (27ُهمأ َ  أ

وتكىاو حهىارة البهىر القائمىس  . .(للنىال ه الحديىد )فيىه جى ل شىديد(    وهىو قىوة فىي الحىر  والسىلم )ومنىافع   ىزل
جال يىى (  وهىىي  شىىارة  لىى  المهىىاو جالسىىكو   تمىىيء فىىي  ورسىىله اآل  تقىىو  علىى  الحديىىد   )ولىىيعلم ه مىى  يندىىر 

  ع   هل النفو والمال   تهحد  موضعها في السورة الهي

ورسىله   فهىو  دىر  ع تحد  ع  الهي  يندرو  ه ورسله جال ي    عق  على  هىها جىيهىاو معنى   دىرهم ولما
  قول عزيز(    ه لمنهمه ووعوته    ما ه سبحا ه فك يحها  منهم  ل   در  )  

ها هىا وميزا هىا عىاو يقىرر وحىدتهاا هه  م  تقرير وحدة الرسا ولما ر الهىا   فهىم مى  يريىس  ىوو  فىي لس في  وهرها ُو
  وإ راهيم  

  ولقد  رسلنا  وحا وإ راهيم و علنا في يريههما النيوة والكها (   )

منىىه  ىوو   حهىى   يا  البهىىريس شىمرة واحىدة جاسىىقس   مههىاجمس الفىىروع   فيهىا النيىىوة والكهىا    ممهىىدة مى  فمىر فهىي
الفرع الكيير الىهل صىار  صىك جاسىقا ممهىدا  لى  آجىر  يلك ت  ل    راهيم   تفرعت وامهدت وا ي قت النيوات م ا هه

  الرسا ت  

  منهم فاسقو (    ُو ير الهريس الهي  اءتها النيوات والكه  فلم تك  عل  شاكلس واحدة  )فمنهم مههد ف ما

  تلصيه قدير لهلك الص  الطوي  ! وهو

  الص  يميء عيس     مريم  هايس  وقر 
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  قفينا عل  آثارهم  رسلنا وقفينا جىيس     مريم     ثم

حهى   ىاء عيسى  ا ى   واحىدة عل  آثار الساجقي  م  يريس  وو وإ راهيم   فكا ت الرسىالس ممهىدة واحىدة على   ثىر  ل
  مريم  

ر فىس ورحمىس(     اتبعىو    الىهي هنىا صىفس جىار ة مى  صىفات الىهي  اتبعىوا عيسى   ى  مىريم  )و علنىا فىي قلىو  ويىهُر
وتطهرهىىا الروحىىي   وشىىفافيهها الوضىىي س  السىىمحس وروحهىىا -عليىىه السىىك   -وهىىم ال مىىرة الطييىيىىس لىىدعوة المسىىيح 

حنيقس  رسالس عيس  عليه السك    مم   حسىنوا اتباعىه   وقىد  شىارت  المؤمني  والر فس والرحمس ظاهرة واضحس في
وفىد  مىرا  وعى   وعى  الكريم   ُما حف  منها الهاري  صورا يرويها الرواة ع  النماشىي جر  في القرآ   آيات  ليها

مىا اسىهقر فىي قلىوأهم مى  الحىت   مىه  جحمىم  فىراو ممى  وفىدوا على  وار ايسىك  جعىد ظهىور  راغيىي  فىي ايسىك   
  كا وا  تباع عيس     مريم جحت  

مىىا  -ورهبا يىس ا هىدعوها ) اع المسىيح عيسى   ىى  مىريم يىهُر الىنه هنىا ظىىاهرة  جىر  عرفىت فىي تىىاري   تبى كىهلك
     ا ه اء رضوا  ه(    -كهيناها عليهم 

مى  جعىا  تبىاع عيسى  عليىه  اجهيىارا في تفسير اآليس    هه  الرهبا يىس الهىي عرفهىا تىاري  المسىيحيس ُا ىت والرا ح
 وضار الحيىاة   ولىم يمهيهىا ه علىيهم ا هىداء    وا هعاوا ع  , السك    ا هدعوها م  عند   فسهم ا ه اء رضوا  ه

 علىى    فسىىهم صىىاروا مىىرتبطي   مىىا  ه جىى   يرعىىوا حقوقهىىا   ويحىىافظوا علىى  و و يوهىىا ولكىىنهم حىىي  اجهاروهىىا

ع   الهىىي  الهمىرو مى  تطهىر وترفىع   وقناعىىس وعفىس   ويُىر وعبىاوة     ممىا يحقىت فىي   فسىهم حنيقىس مقههىياتها
  ه  الرهبا يس الهي ا هدعوها  قددوا  ليها  ه

مظهىرا عاريىا مى   الك يىرو   ا ههت  ل     تدبح في ال ال  ئقوسا وشعائر جاليىس مى  الىروو   و   يهصىهها ولكنها
  الحنيقس   فك يدير عل  تكاليفها    عدو منهم قلي  

 
 
َ َوآَمُنوا َ َرُسوَلَه يُ  َيا َُّ َتُكمأ َ يَُّها الََّهيَ  آَمُنوا اتَُّقوا  َليأ َ  ؤأ َفىرأ  َكفأ ُهوَ  َجىَه َوَي أ َع  لَُّكمأ ُ ورًا َتمأ َمَهَه َوَيمأ ُ َغُفىوٌر  َلُكىمأ  َم  رَّحأ َُّ َو

َلَم  َهأُ  الأَكَها َ 28رََّحيٌم ) ىَ  َ َيىدَ  َ  َّ  ( َلَ كَّ َيعأ َ َوَ  َّ الأَفهأ َُّ   َ ء  مَ   َفهأ َدُروَ  َعَل  َشيأ َتيىهَ  ََُّ  َيقأ ُ ُيو  ُيؤأ َُّ َمى  َيَهىاُء َو
َ  الأَعَظيَم )   (29الأَفهأ

  . .(فاسقو   فما رعوها حت رعايهها   فآتينا الهي  آمنوا منهم   رهم   ُو ير منهم)

والنيىس   ويحاسىيهم على   جالعمى    ي جىه النىال جالمظىاهر واْلشىمال   و  جىالطقول والمسىوو     مىا ي جىههم وه
  الددور   ويوات   وهو الهل يعلم جبايا القلو  حنيقس الهعور والسلو 
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  وعوة  تباع الديا ات للدجول في ايسك  لني  اْل ري  29 - 28الساول  الدرل

المىؤمني   رسىالس ه  سلسىلس هها العىرض السىريع يمىيء الههىار اْلجيىر للىهي  آمنىوا   وهىم الحلقىس اْلجيىرة فىي وأعد
   ل  يو  الدي   عليها سالس الهي  يقومو  في تاريصها الطوي    وورثس هه  الر 

 ىورا تمهىو  جىه   وي فىر لكىم    لكىم يىا  يهىا الىهي  آمنىوا اتقىوا ه وآمنىوا  رسىوله يىؤتكم ُفلىي  مى  رحمهىه   ويمعى )
علىى  شىىيء مىى  فهىى  ه   و   الفهىى   يىىد ه يؤتيىىه مىى   يقىىدرو   وه غفىور رحىىيم   لىى ك يعلىىم  هىى  الكهىىا    

  . .(العظيم  يو الفه يهاء   وه

اييمىا    وتىهُير  رعايهىه  لمعنى  عل  هها النحو  يا  يها الهي  آمنوا فيه لمسس جاصس لقلىوأهم   واسىهحياء و دافهم
هىها النىداء الكىريم الحييى    وأاسىم هىه  الدىىلس  ينىاويهم حىت رعايهىه   واسهماشىس للدىلس الهىي تىرأطهم  ىرأهم الىىهل

فييدو لإليما  المطلو  معن  جىان     معنى  حنيقىس اييمىا  ومىا يني ىت  .  رسوله ييما يدعوهم  ل  تقو  ه وا
  . آثار عنها م 

وهىىو تعييىىر عميىى     رحمهىىه ه وآمنىىوا  رسىىوله     )يىىؤتكم ُفلىىي  مىى  رحمهىىه(     ل يعطمىىم  دىىييي  مىى  اتقىوا
هىىها الهعييىىر  يىىاوة امهىىداو للرحمىىس و يىىاوة  فىىي ولكىى  فرحمىىس ه   تهمىىز    وممىىرو مسىىها ي سىىا  يمنحىىه حنيقههىىا  

  فيا    

وتىؤم  حىت اييمىا   رسىوله  , ويمع  لكم  ورا تمهو  جه(  وهي هبس لد يس يووعها ه القلو  الهي تسههىعر تقىوا  )
والحىوا ز   ومى  وراء اْلشىمال والمظىاهر   فىك  الحمى    هبىس تنيىر تلىك القلىو  فههىر    وتىر  الحنيقىس مى  وراء

   ورا تمهو  جه(   ) . ب    و  تلهول  ها الطريت  تهص

حهى  لىو عىرر الطريىت  يقدر وي فر لكم   وه غفور رحيم(      فاي سا    سا  مهما وه  م  النور     سا )
ه رحمس ه     )وه   رحيم(    غفور     سا  يحها   ل  الم فرة فهدُر

لكىىم يلىك النىىور تمهىىو  جىىه    ويمىىو    رسىىوله(  لهنىالوا ُفلىىي  مىى  رحمىىس ه   يىا  يهىىا الىىهي  آمنىوا اتقىىوا ه وآمنىىوا)
مم رحمس ه جالم فرة م  اله   والهقدير     ل ك يعلم  ه  الكها     يقدرو  على  شىيء مى  فهى  ه   ) وتدُر

 ار   و  هىم   نىاء هيهىاء(    فقىد ُىا   هى  الكهىا  يزعمىو    هىم شىع  ه المصهى مى  و   الفهى   يىد ه يؤتيىه

 و  دىار (    فىاّلِل  هىووا وقىالوا ُو ىوا هىووا  و  دىار  تههىدوا(    )وقىالوا ل  يىدج  المنىس    مى  ُىا ) :و حبىاف 
يعلىم  هى  الكهىا    هىم   يقىدرو  على  احهمىا   حهى  يدعو الهي  آمنوا  ل  اسهحقا  رحمهىه و نهىه وهيهىه وم فرتىه

يهاء   غير مقدىور على  قىو    و  محمىو  لطائفىس   و  محىدوو و   م  يؤتيه شيء م  فهله   و   الفه   يد 
  العظيم(    الفه  قلي   )وه يو
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جهامىا يهناسىت مىع  السىورة وعىوة فيهىا تحهىيا واسهماشىس واسههىارة للسىبا   لى  المنىس والرحمىس   تصىهم  هىا وهىي
وتصهع لرأهىا وتسىهمي  لهكىاليف اييمىا  فىي   يما ها سياقها ُله   ومع الههار الممرر فيها لهه  القلو  ُي تحقت

  . اْلموال واْلرواو   في تمرو وإجكن

فىي جطىا  القلىو  البهىريس   واسهماشىهها ج سىلو  عميىت  الواضىحس فهىه  السىورة  مىوي  مى  النمىاي  القرآ يىس وأعىد
 وفىىي ئريقىىس تناولهىىا للموضىىوعوجهامهىىا   وفىىي  يقاعاتهىىا وصىىورها وظكلهىىا    وسىىياقها الهىى ثير   وهىىي فىىي  ىىدئها

يعلمهىم  , الىدعوة فيىه  ولىس جعىد  ولىس   وشىوئا جعىد شىوث     هىي فىي هىها ُلىه ورل  ىديع ْلصىحا  هىه  وسىيرها
يف يسهحيو  القلو  ! يف يوقظو  الفطرة   ُو   كيف يصائيو  النال   ُو

ايلهيىس يهصىر   المدرسىس هىه ورل رأىا ي مى  صىا ع القلىو    ومنىزل القىرآ    وجىالت ُى  شىيء جقىدر   وفىي    هىا
  الدعاة المسهما و  الموفقو       

 المزء الساجع والعهرو  ويليه المزء ال ام  والعهرو   ا هه 
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