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  سورة الزخرف مقدمة

واعتراضرا;    جردا  مصراع  وعبًرا; و ومرن هرهه الورورة جانًرًا ممرا  انرع الردعوة ا سرقمية تق يره مرن تعرر 
ثنايا عقجها حقائقره و يمره فري م ران  في وتعر  معها  يف  ان القرآن الكريم يعالجها في النفوس و و يف يقرر

التري  انرع قائمرة فري النفروس إ   اال ي ول يرزا  جانر  منهرا قائمرًا فري  , الخرافرا; والوثنيرا; والبريم الجاهليرة الزائفرة
  وم ان   زمان  لالنفوس في 

ونصريًًا للهرتهم المردعاة    , هلل الوثنيرة الجاهليرة تقرو  إن فري هرهه ا نعرام التري سرخرها   للصًرا  ي نصريًاً  كانرع
وهها لشر ائنا   فمرا  ران لشرر ائهم فرق  -بزعمهم  -هها هلل :فقالوا )وجعلوا هلل مما  رأ من الحرث وا نعام نصيًًا  

 كلهرا ان هلل فهو يصل إلى شر ائهم(    و انع لهم في ا نعام أساطير شتى وخرافا; أخرى ك وما يصل إلى   ي

وأنرروار محرمررة  - الر رروب ناشررىم مررن انحرافررا; العقيرردة   فكانررع هنرراال أنرروار مررن ا نعررام محرمررة  هورهررا علررى
نعرام حرمرع  هورهرا ي وأ -برزعمهم  -نشام  من لحومها على ا كل  )وقالوا ههه أنعام وحرث حجر ل يطعمها إل

  . .(عليه وأنعام ل يه رون اسم   عليها افترام

ا ولرى   فا نعرام مرن  الحقرائ  ههه الوورة تصحيح لههه النحرافا; العتقا ية و ور  النفوس إلى الفطررة وإلرى وفي
 وسرخرها للًشررر وا ر  جميعرًا   وقررد خلقهرا   الوررماوا; خلر    ي وهري طررف مررن آيرة الحيراة ي مرررتً   خلر 

 ل ليجعلروا لره شرر ام ي ويشررعوا  نفورهم فري ا نعرام مرا لرم ير مر  ره   و ; ويشر روها ليره روا نعمرة ربهرم علريهم

يقرررون بهررا ي  الترري هررم يعترفررون  رر ن   هررو الخررال  المبرردر و ثررم هررم ينحرفررون عررن مقت ررى هررهه الحبيقررة بينمررا
مررررن خلرررر  الوررررماوا; وا ر   سرررر لتهم خرافررررا; وأسرررراطير )ول ن ويعزلونهررررا عررررن حيرررراتهم الواقعررررة ي ويتًعررررون 

وجعرل لكرم فيهرا سربق لعلكرم تهتردون ي والرهي نرز  مرن  , مهردا ليقولن خلقهن العزيز العليم ي الهي جعل لكم ا ر 
 ما ميتا ي  هلك تخرجون ي والهي خل  ا زواج  لها وجعل لكم من الفلك وا نعام بلدة الومام مام  قدر ف نشرنا  ه

سرًحان الرهي سرخر لنرا هرها ي ومرا :وتقولروا لتوتووا على  هوره ي ثم تره روا نعمرة رب رم إ ا اسرتويتم عليره ي , تر بون 
  كنا له مقرنين ي وإنا إلى ربنا لمنقلبون(   

ترارون لهرم ي فرهنهم  رانوا يخ البنرا; الوثنية الجاهلية تقو  إن المقئكة بنا;   و ومع أنهم هم ي رهون مولرد و انع
 مشري ة   ولرو شرام مرا عبردناهم   و انرع مجرر  أسرطورة  نعبردهم هلل البنرا;   ويعبردونهم مرن  ونره ي ويقولون إننرا

  . العقيدة ناش ة من انحراف
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ل تورتند  التيا سرطورة هرهه ههه الوورة يواجههم  منطقهم هم و ويحاجهم  هلك  منط  الفطرة الواضح ي حرو  وفي
عًررا ه جررزمًا إن ا نورران لكفررور مبررين     أم اتخرره ممررا يخلرر  بنررا;  مررن ق )وجعلرروا لررهإلررى شرريم علررى ا طق

  شر أحدهم  ما ضرب للرحمن مثق  ل وجهه موو ا وهو  ظيم   أو من ينش  في الحليرة وإ ا وأصفاكم  البنين ي

سرتكت  شرها تهم  ? هرمخلق فري الخصرام ريرر مبرين ع وجعلروا المقئكرة الرهين هرم عًرا  الررحمن إناثرًا ي أشرهدوا وهرو
إن هرم إل يخرصرون   أم آتينراهم  تا رًا مرن  علرم ويو لون   وقالوا لو شرام الررحمن مرا عبردناهم   مرا لهرم برهلك مرن

  آ امنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون  (    وجدنا قبله فهم  ه موتمو ون ع بل قالوا إنا

وقيرل لهرم إن  رل معبرو   , جهرنم ومرا تعبردون مرن  ون   حصر  قيل لهم إنكم تعبدون أصنامًا وأشجارًا وإنكم ولما
البين ي واتخهوا منه مرا ة للجرد    وقالوا فمرا  را  عيورى  الواضح من  ون   هو وعابدوه في النار   حرفوا الكقم

 عًا تنرا ن فريالنرار ع  ثرم قرالوا إن ا صرنام تماثيرل المقئكرة والمقئكرة بنرا;     فرنح فري وقد عبده قومه ع أهرو

  لهم خير من عًا ة النصارى لصيوى وهو  شر له طبيعة الناس  

ارتكًره أتًاعره مرن  ممرا -عليره الورقم  -هرهه الورورة ي شرن عرن التروائهم فري هرها الجرد  و ويبررى م عيورى  وفري
ع مرا ضرربوه وقالوا أآلهتنرا خيرر أم هرو  . يصردون   عرده وهرو منره بريم )ولمرا ضررب ابرن مرريم مرثًق إ ا قومرك منره

  إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثًق لبني إسرائيل      (    هو لك إل جدًل   بل هم قوم خصمون   إن

عقيردة   وهرم فري هرهه  وأف رل كرانوا يزعمرون أنهرم علرى ملرة أبريهم إبرراأيم ي وأنهرم برهلك أهردى مرن أهرل الكتراب وقد
  الجاهلية الوثنية يخًطون  

التوحيرد  ا يرة فري عبًره ي وأن  كلمرة رة حبيقة ملة إبرراأيم ي وأنهرا ملرة التوحيرد الخرالأ ي وأنلهم في ههه الوو  فبين
 غيرر مرا  ران ينًغري مرن  ريرة إبرراأيم )وإ  قرا  إبرراأيم  واسرتقبلوه الرسو  ] ص [ قد جامهم بها ي ولكرنهم اسرتقبلوها

 . يرجعرون  وجعلها  لمة  ا ية في عبًه لعلهرم مما تعبدون ي إل الهي فطرني فهنه سيهدين   برام  بيه وقومه إنني

هرها سرحر ي وإنرا  ره  رافرون   :قرالوا بل متعع هؤلم وآ امهم حتى جامهم الح  ورسو  مبرين   ولمرا جرامهم الحر 
   )     

الزائفرة الزهيردة التري  ا رضرية لرسروله ] ص [ ووقفرع فري وجروههم البريم -سرًحانه  -يردر وا ح مرة اختيرار    ولم
  ا وا أن يبيووا بها الرجا   اعت

وزهرا ة البريم التري  , الحبيبيرة هرهه الورورة يح ري تصروراتهم وأقروالهم فري هرها الصرد  و ويرر  عليهرا ببيران البريم وفري
رجرل مرن القرريتين عظريم أهم يقورمون رحمرة ربرك ع نحرن  علرى يعتبرونها هم ويرفعونها  وقالوا لول نز  هرها القررآن

ورفعنا  ع هم فوق  عض  رجا; ي ليتخه  ع رهم  ع رًا سرخريًا ي ورحمرة  , الدنيا في الحياةقومنا بينهم مصيشتهم 
ف ررة  مرن يجمعرون   ولررول أن ي ررون النراس أمررة واحرردة لجعلنررا لمرن ي فررر  ررالرحمن لبيروتهم سررقفاً  ممررا ربرك خيررر
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لرك لمرا متررار الحيراة الرردنيا ي كررل   وإن ومعرارج عليهرا يظهرررون ي ولبيروتهم أبوا رًا وسررررًا عليهرا يتكرؤون ي وزخرفررًا  
  والخرة عند ربك للمتقين    

تلرك البريم الزائفرة ي   مثرل مرع فرعرون ي يبردو فيهرا اعترزاز فرعرون  -عليره الورقم  -جرام  حلقرة مرن قصرة موسرى  ثرم
رسرلنا تنتظرر المعترزين  مثرل مرا اعترز  ره  )ولقرد أ التري وهوانهرا علرى   ي وهروان فرعرون الرهي اعترز بهرا ي ونهايتره

إنري رسرو  رب العرالمين   فلمرا جرامهم  آياتنرا إ ا هرم منهرا ي رح ون   ومرا :فقا  موسى  آياتنا إلى فرعون ومل ه ي
لنرا ربرك  مرا  ا ر إل هري أكبرر مرن أختهرا وأخرهناهم  العرهاب لعلهرم يرجعرون   وقالوا يرا أيهرا الوراحر آيرة نرريهم مرن

فرعرون فري قومره قا  يرا قروم ألري   ونرا ى لعرهاب إ ا هرم ينكثرون  عهد عندال ي إننا لمهتردون   فلمرا  شرفنا عرنهم ا
ي را  يبرين  ولتًصرون ع أم أنرا خيرر مرن هرها الرهي هرو مهينر أفق لي ملك مصر ي وههه ا نهار تجري من تحتي ي

 كرانوا قومرراً  إنهرم ألقري عليره أسررورة مرن  هر  أو جررام معره المقئكرة مقترررنين   فاسرتخن قومره ف طرراعوه ي فلرول و
  ومثًق لآلخرين(    سلفاً  فاسقين ي فلما آسفونا انتقمنا منهم ف ررقناهم أجمعين ي فجعلناهم

  إنزا  القرآن ونقاش الكفار حوله 8 - 1ا و   الدرس

تردور الورورة ي وتعالجهرا  , والزائفرة تلك ا ساطير الوثنية والنحرافا; العتقا ية ي وحرو  تلرك البريم الصرحيحة حو 
وأشررنا إلرى  عرض مرا ة ا شرواث ا خررى فري  -قبرل هرها  - أولهرا الرهي تقردم   فري أشرواث ثقثرة تقردمعلرى النحرو 

  فلن خه في التفصيل  . الوورة  عض المقتطفا; من آيا;

لردينا لعلري ح ريم   أفن ررب عرنكم  الكتاب والكتاب المبين   إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون   وإنه في أم . حم
من نبي في ا ولين   وما ي تيهم من نبري إل  رانوا  ره يورتهزئون  أرسلنا فحًا أن  نتم قومًا مورفين ع و ماله ر ص

   طشًا ي وم ى مثل ا ولين     منهم   ف هلكنا أشد

 حراميم  مرا  -سرًحانه  -   الورورة  رالحرفين  حرا   مريم ثرم يعطرن عليهمرا قولره )والكتاب المبرين(    ويقورم تبردأ
الكتراب المبررين مرن جرن  حررا مريم   فهرها الكترراب  أو  الكتراب المبرين   وحررا مريم مرن جررن  الكتراب المبرين ي يقورم

آيرة مرن  - ًبية ا حرف في لوران الًشرر  -وههان الحرفان  . الحرفين المبين في صورته اللفظية من جن  ههين
 فهناال أكثر مرن معنرى وأكثرر مرن  للرةالًشر هها الصنع ي وجعل لهم ههه ا صوا;    صنع الهي , خال آيا; ال

    ر ههه ا حرف عند الحديث عن القرآن   في

هرهه التري جرام بهرا  صرورته  حرا مريم والكتراب المبرين ي علرى الغايرة مرن جعرل هرها القررآن فري -سًحانه  -   يقوم
  للعرب 

  إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون(   )
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جعلره فري  -سرًحانه وتعرالى  -   دونه بلغتهم وبلوانهم الهي يعرفون   والقرآن وحيهي أن يعقلوه حين يج فالغاية
الرسرالة ي للح مرة التري أشررنا إلرى طررف منهرا فري سرورة  هرهه صورته ههه اللفظية عربيًا ي حين اختار العرب لحمرل

 و  اعلرم حيرث يجعرل هرهه ا مررة وهرها اللوران لحمرل هرهه الرسرالة ونقلهرا   صرقحية الشرورى و ولمرا يعلمره مرن

  . رسالته

  يبين منزلة هها القرآن عنده و يمته في تقديره ا زلي الًاقي  ثم

  وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ح يم(   )

علرم   ا زلري   فهرها  هري ندخل في الًحرث عرن المردلو  الحرفري  م الكتراب مرا هي أهري اللروظ المحفرو  ي أم ول
مفهومرًا يوراعد علرى تصرورنا لحبيقرة  ليرة   وحرين  منره في محد  في إ راكنا   ولكننا نردرالكهها لي  له مدلو  حر 

 علرم لردينا لعلري ح ريم(    فهننرا نوتشرعر البيمرة ا صريلة الثابترة لهرها القررآن فري الكتاب نقرأ ههه الية )وإنه في أم

 رل الحيراة العاقلرة   وإنره  عليره ان تخلعران  وتقرديره   وهرها حوربنا   فهرها القرآن)علرّي(   )ح ريم(    وهمرا صرفت
مع ا رواظ التي تقمورها   وهرو فري علروه وفري  تتجاوب لكهلك   و  نما فيه روظ   روظ  ا; سما; وخصائأ ي

وفر  طبيعتره وخصائصرره   وينشرىم فري مرردار ها وفري حياتهرا تلررك  ويقو هررا ح متره يشررف علرى الًشرررية ويهرديها
  تي تنطب  عليها هاتان الصفتان علي   ح يم  ال والحقائ  البيم والتصورا;

التري وهبهرا   إيراهم ي  ال رخمة ههه الحبيقة  فيل   ن يشرعر القروم الرهين جعرل القررآن بلورانهم  بيمرة الهًرة وتقرير
  ا سراف القبيح في إعراضهم عنها واستخفافهم بها ي مدى و يمة النعمة التي أنعم   عليهم و وي شن لهم عن

 
 
ْورِرِفيَن ) َفَنْ ِربُ أَ  ْكَر َصْفحًا َأن ُ نُتْم َقْومًا مُّ ِلريَن ) َوَ رمْ  (5َعنُكُم الهِّ رن6َأْرَسرْلَنا ِمرن نَِّبريِّ ِفري اْ َوَّ  نَِّبريِّ  ( َوَمرا َيرْ ِتيِهم مِّ

ِلريَن )َوَمَ رى َمَثرُل اْ َ  َ ْطشراً  ( َفَ ْهَلْكَنرا َأَشردَّ ِمرْنُهم7ِإلَّ َ راُنوا ِ رِه َيْورَتْهِزُئون ) رْن َخَلر َ 8وَّ رَماَوا;ِ  ( َوَلرِ ن َسرَ ْلَتُهم مَّ  الوَّ

  (9َواْ َْرَ  َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم )

 رالترال وا همرا  جرزام هرها  ويهرد هم اسرتحقاقهم هرم لمهمرا  وا عررا  و ومرن ثرم يعرّر  بهرم وبهسررافهم ي ومردى
  ا سراف 

   أن  نتم قومًا مورفين ع(   أفن رب عنكم اله ر صفحاً )

بهرها الفرير  مرن الًشرر ي  - في عظمته وفي علوه وفي رنراه -أن يعنى   سًحانه  -وما يزا   -كان عجيًًا  ولقد
عرن  خائرل حيراتهم ي ويبرين لهرم طرير  الهردى ي  لهرم فينرز  لهرم  تا رًا بلورانهم ي يحردثهم  مرا فري نفوسرهم ي وي شرن

    في الغابرين     ثم هم  عد  لك يهملون ويعرضون    ونة ي ويه رهم ويقأ عليهم قصأ ا ولين
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  ! القبيح لتهديد مخيف أن يلوظ لهم  عد  لك  ا هما  من حوا ه ورعايته ي جزام إسرافهم وإنه

  جان  هها التهديد يه رهم  ونة   في الم هبين ي  عد إرسا  النبيين  وإلى

أشرد مرنهم  طشرًا ي وم رى  ف هلكنرا ين ي ومرا ير تيهم مرن نبري إل  رانوا  ره يورتهزئون  أرسلنا من نبري فري ا ولر و م
  مثل ا ولين    

  كما يوتهزئون ع  الرسل ينتظرون هم وقد أهلك   من هم أشد منهم  طشًا ي حينما وقفوا يوتهزئون  فما ا

  إعترافهم  اهلل وته يرهم بًعض نعم   عليهم 14 - 9الثاني  الدرس

ثرم ل يرتبرون علرى  . وا ر  فري أمرر القروم أنهرم  رانوا يعترفرون بوجرو    ي وخلقره للورماوا; -كران  - والعجير 
إليه فكانوا يجعلرون لره شرر ام ي يخصرونهم برًعض  التوجه هها العتراف نتائجه الطبيصية من توحيد   ي وإخقص

  اته ي ويعبدونهم من  ونه في صورة أصنام  أن المقئكة بن يزعمون  ما خل  من ا نعام و  ما  انوا

وإلرى الورلوال الواجر   , يجانبونره يعر  اعترافهم ي ويرت  عليه نتائجه ي ويروجههم إلرى منطر  الفطررة الرهي والقرآن
  يناقشهم  منطقهم في  عواهم عن المقئكة  ثم تجاه نعمته عليهم فيما خل  لهم من الفلك وا نعام  

ا ر  مهردًا ي وجعرل  لكرم الورماوا; وا ر  ع ليقرولن خلقهن العزيرز العلريم   الرهي جعرل ول ن س لتهم من خل )
ف نشررنا  ره بلردة ميترا ي  رهلك تخرجرون   والرهي  ,  قردر لكرم فيهرا سربًق لعلكرم تهتردون   والرهي نرز  مرن الورمام مرام

وره ي ثرم تره روا نعمرة رب ررم إ ا وا نعرام مرا تر برون   لتورتووا علرى  هر الفلرك خلر  ا زواج  لهرا ي وجعرل لكرم مرن
  . .(لمنقلبون  وتقولوا سًحان الهي سخر لنا هها ي وما  نا له مقرنين و وإنا إلى ربنا , عليه استويتم

ولكنهرا بهترع وانحرفرع  , الورقم نظرن أنهرا  قايرا مرن الحنيايرة ا ولرى ملرة إبرراأيم عليره -كانرع للعررب عقيردة  لقرد
إنكراره مرن وجرو  خرال  لهرها الكرون ي وأنره هرو   ي فمرا  الفطررة قي منها مرا ل تملركوقد   -و خلع فيها ا ساطير 

 أن ي ون هها الكون قد نش  ه ها مرن ريرر خرال  و ومرا يم رن أن يخلر  هرها - وبداهتها في منط  الفطرة -يم ن 

الظراهر ي ول يعترفرون  مرا  ش لها إل     ولكنهم  انوا يقفون بههه الحبيقة التي تنط  بها بداهة الفطرة عند الكون 
  ورامها من مقت يا; طبيصية لها 

  ول ن س لتهم من خل  الوماوا; وا ر  ع ليقولن خلقهن العزيز العليم      (   )

خلقهرن هررو) (     الرهي أن هراتين الصرفتين  )العزيررز العليم(ليورتا مرن قرولهم   فهررم  رانوا يعترفرون  رر ن وواضرح
هررهه الصرفا; ا يجابيررة الترري تجعرل لررها;   فرري  . يعرفررون    صررفاته التري جررام بهررا ا سرقمولكرنهم لررم ي ونروا 

 هرها الكرون    رانوا يعرفرون   خالقرا لهرها الكرون ي وخالقرًا لهرم  رهلك   ولكرنهم وحيراة نفوسهم أثرًا فعاًل في حيراتهم
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تبردو متهافترة سرخيفة    وتجعلهرا فري فكررة الشررال ييتخهون من  ونه شر ام    نهم لرم يعرفروه  صرفاته التري تن كانوا
   

 
 

  (10َتْهَتُدوَن ) لََّعلَُّكمْ  َجَعَل َلُكُم اْ َْرَ  َمْهدًا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُبقً  الَِّهي

العزيررز العلرريم(    فهررو القرروي ) هنررا يعلمهررم أن   ي الررهي يعترفررون   نرره خررال  الوررماوا; وا ر  ي هررو والقرررآن
  ويخطو بهم الخطوا; التالية لهها العتراف   , قا ر ي وهو العليم العارف   فيبدأ بهم من اعترافهمال

  وا نشام  الخل  يم ي بهم خطوة أخرى في تعريف   سًحانه  صفاته و وفي بيان ف له عليهم  عد ثم

  الهي جعل لكم ا ر  مهدا ي وجعل لكم فيها سبًق ي لعلكم تهتدون(   )

تلقروا هرها القررآن  والرهين جعل ههه ا ر  مهدًا لمنوان يدر ها  ل عقل في  ل جيل  صورة من الصور   بيقةوح
وأمرامهم ممهردة للرزرر ي وفري عمومهرا  , للورير أو  مررة ربمرا أ ر وهرا فري رهيرة هرهه ا ر  تحرع أقردامهم ممهردة

وراحة أعرر  وفري صرورة أعمر  ي  قردر مرا وصرل ههه الحبيقة فري م ندرال ممهدة للحياة فيها والنمام   ونحن اليوم
 والرهين -لرو صرحع نظرياتنرا فري هرها وتقرديراتنا  -ا ر  وتاريخهرا الًعيرد والقرير   هرهه إليره علمنرا عرن طبيعرة

ويتكشرن عرن  , ويعمر   عدنا سيدر ون من تلك الحبيقة ما لم ندرال نحرن و وسريظل مردلو  هرها الرنأ يتورع ي تون 
  ا نوان   لهها لمعرفة وتقدم العلم ي وانكشفع المجاهيلآفاق وآما   لما اتوعع ا

الكو ر  مرر فري أطروار  هرها اليوم ندرال من حبيقة جعل ا ر  مهدًا لهها الجرن  يجرد فيهرا سربله للحيراة أن ونحن
تغيرر سرطحه مرن صرخر يرا   صرلد إلرى  ا طروار  عرد أطروار ي حترى صرار مهردًا لبنري ا نوران   وفري خرق  هرهه

اتحرا  ا يردروجين وا كوروجين و واتر   فري  ورانره حرو  نفوره  مرن للرزرر و وتكرّون علرى سرطحه المرامتربة صرالحة 
 حرارتره وصرقحيتها للحيراة و وصرار; سررعته  حيرث يورمح  اسرتقرار ا شريام  اعتردا  فصرار يومره  حيرث يورمح

  على سطحه ي وعدم تناثرها وتطايرها في الف ام ع وا حيام

عرن طريقهرا  فراحتف   رهلك أن   أو ر هرها الكو ر  مرن الخصرائأ خاصرية الجا بيرة ي مرن هرهه الحبيقرة ونعررف
مرن جا بيتره مرا أم رن أن تقروم الحيراة علرى  الكو    طًقة من الهوام تومح  الحياة و ولو أفلع الهوام المحي  بهها

 ررالقمر مرثًق   وهررهه التري ت راملع جا بيتهررا ي ف فلرع هواههرا  ا خرررى  سرطحه ي  مرا لررم تقرم علرى سررطح الكواكر 
 ا شريام الخرال  متعا لرة مرع عوامرل الردفع الناشرىم مرن حر رة ا ر  و فر م ن أن تحفر  جعلهرا الجا بية  اتها قد

علرى سرطح ا ر  و ولرو زا ;  وا حيرام وا حيرام مرن التطراير والتنراثر و وفري الوقرع  اتره تورمح  حر رة ا نوران
 ررا ر  وتعررهر; حر تهررا أو تعوررر; مررن ناحيررة ي ولررزا   وا حيررام امالجا بيرة عررن القرردر المناسرر  للصررقع ا شرري

أخرررى ف لصرقها  ررا ر  إلصراقًا ي أو سررحقها  مرا نوررح  نحرن الرره اب والًعررو   ناحيرة ضرغ  الهرروام عليهرا مررن
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 الصردر تر رز ال رغ  عليهرا  ون أن تمورها أيردينا   ولرو خرن هرها ال رغ  عمرا هرو عليره لنفجرر   رربة أحيانراً 

  انفجارًا   والشرايين

العلريم قردر فيهرا موافقرا;  العزيرز كهلك من حبيقة جعل ا ر  مهدًا وتهليل الوبل فيها للحياة ي أن الخرال  ونعرف
ولرو اختلرع إحردى هرهه الموافقرا; لتعرهر; هرهه الحيراة  ; لره شتى تومح مجتمعة بوجو  هرها ا نوران وتيورير الحيراة

ا ي ومنهررا أنرره جعررل  تلررة المررام ال ررخمة الترري تكونررع علررى سررطح الترري   رنرر الموافقررا; أوتعوررر;   فمنهررا هررهه
ترتم علرى  التري المحيطرا; والًحرار  افيرة لمتصراص الغرازا; الورامة التري تنشر  مرن التفراعق; الكثيررة مرن ا ر 

ن جعرل مرن النًرا; أ اة للموازنرة بري أنره سرطحها ي والحتفرا   جوهرا  ائمرًا فري حالرة تورمح لاحيرام  الحيراة   ومنهرا
الرهي يزفرره النًرا; فري أثنرام عمليرا; التمثيرل التري يقروم  وا كورجين ا كوجين الهي يوتنشقه ا حيام ليصيشروا  ره ي

  لختن  ا حيام  عد فترة من الزمان   الموازنة بها و ولول ههه

تكشرن لنرا فري  رل سبًق(ت فيهرا وه رها   مرن المردلول; الكثيررة لحبيقرة  )جعرل لكرم ا ر  مهردًا وجعرل لكرم . وه ها
  القرآن أو  مرة   و لها تشهد  القدرة  ما بهها يوم و وت اف إلى المدلول; التي  ان يدر ها المخاطبون 

 
 

َماِم َماًم ِ َقَدِر َفَ نَشْرَنا ِ ِه َبْلَدةً  َوالَِّهي ْيتاً  َنزََّ  ِمَن الوَّ   (11َكَهِلَك ُتْخَرُجوَن ) مَّ

 اليرد القرا رة المردبرة ي فري حيثمرا  الًشرري   ر  العزيرز العلريم   و لهرا تشرعر القلر  رالعلم لخرال  الورماوا; وا تشهد
وريرر مترروال لقرى أ وأن هرهه اليرد تمورك  ره ي وتنقرل خطراه ي  سردى امترد  صرره ي وتلفرع خراطره وأنره ريرر مخلروق 

  خطواته في الحياة ي وقبل الحياة ي وبعد الحياة   من وتتولى أمره في  ل خطوة

إلرى خرال  هرها الكرون ي  القلر  هتدون(    فهن تدبر هها الكون ي وما فيه من نوامي  متناسرقة  فيرل بهدايرةلعلكم ت)
  ومو عه  لك التنظيم الدقي  العجي     

  الوبل فيها للحياة  وتهليل يخطو بهم خطوة أخرى في طري  نش ة الحياة وا حيام ي  عد تمهيد ا ر  لمنوان ثم

  ام مام  قدر ي ف نشرنا  ه بلدة ميتًا ي  هلك تخرجون(   والهي نز  من الوم)

علررى هررها الحرردث  يمرررون  الررهي ينررز  مررن الوررمام يعرفرره  ررل إنورران ويررراه  ررل إنورران و ولكررن أكثررر النرراس والمررام
رسرو    ] ص [ فكران يتلقرى قطراتره فري  محمرد العجير   ون يقظرة و ون اهترزاز ي لطرو  ا لفرة والتكررار   ف مرا

قا مرة إليره مرن عنرد      لرك أن قلًره الحري  ران يردرال صرنع   نهرا ترحي  وفي حفراوة وفري استًشرار و ح  وفي
هرها  فري ويررى يرده الصرنار   وه رها ينًغري أن يتلقاهرا القلر  الموصرو   راهلل ونواميوره , القطررا;   الحي فري هرهه

  فيهرا فري  رل مررة وفري  رل  ويرد   عليهراالوجرو    فهري وليردة هرهه النروامي  التري تعمرل فري هرها الكرون وعرين 
وقعها أن هرها المرام أصرله الًخرار المتصراعد مرن ا ر  ي  من قطرة   ول يبر  من حرارة ههه الحبيقة ي ول ينقأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



أنشر  هرهه ا ر  ع ومرن جعرل فيهرا المرام ع ومرن سرل  عليهرا الحررارة ع ومرن  فمرن المتكاثن في أجواز الف ام  
أجررواز  فري مرام أن يتًخرر  رالحرارة ع ومرن أو ر الًخرار خاصرية الرتفرار و وخاصرية التكثررنال طبيعرة جعرل مرن

 الكهربرام التري تتققرى  مشرحونا الف رام ع ومرن أو ر الكرون خصائصره ا خررى التري تجعرل  لرك الًخرار المتكثرن
هرري  لهررا إلررى نررزو  الخصررائأ وا سرررار التري تنت مرن وتتفرر  فيوررق  المررام ع ومررا الكهربرام ع ومررا هررها ومررا  اال

تحجر  عنرا إيقرار هرها الكرون العجير  ي بردًل مرن أن نتخره مرن العلرم  أثقرالً  المام ع إننا نلقري مرن العلرم علرى حورنا
  وترق  القلوب   المشاعر معرفة ترهن

  والهي نز  من الومام مام  قدر(   )

العجيًررة ي  الموافقررة ونحررن نرررى هررههمقرردر مرروزون ل يزيررد فيغرررق و ول يقررل فتجررن ا ر  وتررهبل الحيرراة و  فهررو
  ونعرف اليوم ضرورتها  نشام الحياة وإ قائها  ما ارا ها    

  ف نشرنا  ه بلدة ميتًا(   )

  ا حيام   والحياة تتًع المام   ومن المام  ل شيم حي   وا نشام

  كهلك تخرجون(   )

كرهلك يخررج ا حيرام  , الميترة حيرام أو  مررة مرن ا ر أنش  الحيراة أو  مررة  رهلك يعيردها و والرهي أخررج ا  فالهي
      على منها يوم البيامة   فا عا ة من البدم و ولي  فيها عزيز

إنمرا خلقهرا لتكرون مرن نعرم    ;   هرهه ا نعرام التري يجعلرون منهرا جرزمًا هلل وجرزمًا لغيرر   ي ومرا لهرها خلقهرا ثرم
    على توخيرهما ي ويقابلون نعمته  ما توتحقها  ويش رون  بون الفلك يعلى الناس ي ير بونها  ما ير 

ثرم تره روا نعمرة رب رم   هروره والهي خل  ا زواج  لها ي وجعل لكرم مرن الفلرك وا نعرام مرا تر برون   لتورتووا علرى)
  ا لمنقلبون(   كنا له مقرنين ي وإنا إلى ربن وما إ ا استويتم عليه ي وتقولوا سًحان الهي سخر لنا هها ي

  الواحدة ا ولى الخلية هي قاعدة الحياة  ما تشير إليها ههه الية   فكل ا حيام أزواج ي وحتى والزوجية

 
 

َن اْلُفْلكِ  َوالَِّهي ِنْعَمرَة َربُِّكرْم  تَرْهُكُروا ( ِلَتْورَتُووا َعَلرى ُ ُهروِرِه ثُرمَّ 12َمرا َتْرَكُبروَن ) َواْ َْنَعامِ  َخَلَ  اْ َْزَواَج ُ لََّها َوَجَعَل َلُكم مِّ
َر َلَنا َهَها َوَما ُ نَّا َلُه ُمْقِرِنيَن ) الَِّهي ِإَ ا اْسَتَوْيُتْم َعَلْيِه َوَتُقوُلوا ُسًْحانَ    (14َلُمنَقِلُبوَن ) َربَِّنا ( َوِإنَّا ِإَلى13َسخَّ
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ل قاعردة الحيراة وحردها إ ا  كلره الكرون خصائأ الته ير والت نيث معها   بل ربما  انرع الزوجيرة هري قاعردة  تحمل
وبروترون موجر  ي  مرا تشرير الًحروث الطبيصيرة حترى  سرال  اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الهرة المؤلفرة مرن الكتررون 

  الن  

  ورير ا نوان  ا نوان أية حا  فالزوجية في الحياة  اهرة و و  هو الهي خل  ا زواج  لها من وعلى

  فلك وا نعام ما تر بون(     وجعل لكم من ال)

لهرم فيهررا مرن قرروى  سررخر النراس بهررهه ا شرارة بنعمررة   علريهم فرري اصرطفائهم  خقفررة هرهه ا ر  ي وبمررا يره ر
الصررطفام و وترره ر المررنعم  لمررا  هررها وطاقررا;   ثررم يرروجههم إلررى ا  ب الواجرر  فرري شرر ر هررهه النعمررة وشرر ر

  في الحياة  حر ة  عند  لعرضع النعمة ي لتًقى القلوب موصولة  اهلل

لنررا هررها ومررا  نررا لرره  سررخر لتوررتووا علررى  هرروره ثررم ترره روا نعمررة رب ررم إ ا اسررتويتم عليرره وتقولوا سررًحان الررهي)
  نملك إل الش ر نقابل  ه هها ا نعام   وما مقرنين(    فما نحن  قا رين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها ي

الخقفرة التري زو هرم فيهرا  هرهه خقفرة فري ا ر  إلرى ربهرم ليجرزيهم عمرا فعلروا فريليته روا أنهم عائردون  عرد ال ثم
    نعمه   وسخر لهم فيها ما سخر من القوى والطاقا; 

  وإنا إلى ربنا لمنقلبون(   )

مرن نعمره التري تغمرنررا ي  بنعمرة هرو ا  ب الواجر  فرري حر  المرنعم ي يوجهنرا   إليره ي لنره ره  لمررا اسرتمتعنا هرها
  التي نتقل  بين أعطافها     ثم ننواه      و 

ترزاو  عنرد السرتوام  طقروس ا سقمي في هها وثي  الصلة بتربية القل  وإحيام ال مير   فلي  هو مجر  وا  ب
إنمررا هررو اسررتحيام للمشرراعر لررتح   حبيقررة   ي  ! علررى  هررور الفلررك وا نعررام ي ول مجررر  عًررارا; يتلوهررا اللورران

بيده في  رل مرا يحري   النراس ي و رل مرا يورتمتعون  ره ممرا سرخره   لهرم  وتشعر بينه وبين عًا ه و وحبيقة الصلة
لتًقرى  ثرم وا نعرام ي برق مقابرل مرنهم ي فمرا هرم  قرا رين علرى شريم يقرابلون  ره ف رل     الف رل ي وهرو محرض

 اسرتًقام القلر  الًشرري فري  كفيلرة قلروبهم علرى وجرل مرن لقائره فري النهايرة لتقرديم الحوراب     و رل هرهه المشراعر
  تجمد ول تتبلد  الر و  والغفلة والنويان   ول حالة يقظة شاعرة حواسة ل تغفل عن مرا ًة    

  تصحيح نظرة المشر ين إلى المقئكة 25 - 15الثالث  الدرس

  :   لك يعالج أسطورة المقئكة واتخا هم آلهة بزعم أنهم بنا;   ي وهم عًا   عد
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 ررالبنين ع وإ ا  شررر  وأصررفاكم لرره مررن عًرا ه جررزمًا   إن ا نوران لكفررور مبررين   أم اتخره ممررا يخلر  بنررا; وجعلروا
من ينش  في الحلية وهرو فري الخصرام ريرر مبرين  أو أحدهم  ما ضرب للرحمن مثًق  ل وجهه موو ًا وهو  ظيم  

خلقهررم ع سررتكت  شررها تهم ويورر لون   وقررالوا لو شررام  إناثررًا أشررهدوا الرررحمن ع وجعلرروا المقئكررة الررهين هررم عًررا 
 ? موتمور ون  ما لهم بهلك من علم ي إن هم إل يخرصون   أم آتينراهم  تا رًا مرن قبلره فهرم  ره عبدناهم الرحمن ما

مرن قبلرك فري قريرة مرن نرهير إل  أرسرلنا بل قالوا إنا وجردنا آ امنرا علرى أمرة ي وإنرا علرى آثرارهم مهتردون   و رهلك مرا
مقتدون   قرا  أو لرو ج رتكم   هردى ممرا وجردتم عليره آ رامكم  آثارهم   مترفوها إنا وجدنا آ امنا على أمة وإنا علىقا

   ه  افرون   فانتقمنا منهم ي فانظر  يف  ان عا ًة الم هبين     أرسلتم ع قالوا إنا  ما

مفتوحرة حترى ي خرهها  ثغررة  يًقريهرها القررآن يحاصرر هرهه ا سرطورة ويواجههرا فري نفوسرهم مرن  رل جانر  ي ول إن
  كما يواجههم  مصير الهين وقفوا , حياتهم عليهم ي ويواجههم في هها  له  منطقهم ومولماتهم وواقع

 
 

ِبين  ) َوَجَعُلوا نَواَن َلَكُفور  مُّ رَ  ( َوِإَ ا16ِ اْلَبِنيَن )اتََّخَه ِممَّا َيْخُلُ  َبَناِ; َوَأْصَفاُكم  َأمِ  (15َلُه ِمْن ِعًَاِ ِه ُجْزمًا ِإنَّ ا ِْ  ُ شِّ

رُ  ِفري اْلِحْلَيرِة َوُهرَو ِفري اْلِخَصرامِ 17َكِظريم  ) َوُهروَ  َأَحُدُهم ِ َما َضَرَب ِللرَّْحَمِن َمَثًق َ رلَّ َوْجُهرُه ُمْورَوّ اً   َرْيررُ  ( َأَوَمرن ُيَنشَّ

  (19َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُ  َشَهاَ ُتُهْم َوُيْوَ ُلوَن ) ِإَناثاً  َمنِ ( َوَجَعُلوا اْلَمَقِئَكَة الَِّهيَن ُهْم ِعًَاُ  الرَّحْ 18ُمِبيِن )

  وقفتهم ي وقالوا مثل قولتهم من الغابرين   مثل

  بتصوير سخن ههه ا سطورة وتهافتها ي ومقدار ما في القو  بها من  فر صريح  ويبدأ

    وجعلوا له من عًا ه جزمًا ي إن ا نوان لكفور مبين( )

خاصرة  راهلل و وهرم   قرا رة عًرا    ي ونورًة بنروتهم لره معناهرا عرزلهم مرن صرفة العبو يرة ي وتخصيصرهم فالمقئكرة
فري عققرتهم برربهم وخرالقهم   و رل خلر   العبو يرة عًا   وائر الصًرا  ي ل مقت رى لتخصيصرهم  صرفة ريرر صرفة

م يدمغره  رالكفر الرهي ل شربهة فيره  )إن ا نوران لكفرور هها ال عا ا نوان   عًا  له خالصو العبو ية   وا عام
  مبين( 

  :  يحاجهم  منطقهم وعرفهم ي ويوخر من سخن  عواهم أن المقئكة إناث ثم نوبتهم إلى ثم

  أم اتخه مما يخل  بنا; وأصفاكم  البنين ع(   )

وهرل يلير  أن يزعمروا هرها الرزعم  ; هم  البنين متخهًا أبنام ي فما له يتخه البنا; ويصفيهم -سًحانه  -كان    فه ا
  بينما هم يوتنكفون من ول ة البنا; لهم ويوتامون 
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  وإ ا  شر أحدهم  ما ضرب للرحمن مثًق  ل وجهه موو ًا وهو  ظيم(   )

الوروم  ليورو  وجره أحردهم مرن حترى كان من اللياقة وا  ب أل ينوبوا إلى   من يوتامون هم إ ا  شرروا  ره ي افما
ي ا  يتميز من الووم ع  أفمرا  ران مرن اللياقرة وا  ب  وهو الهي يبلغ حدًا يجل عن التصريح  ه ي في ظمه وي تمه

 -فري بي رتهم  -والدعرة والنعومرة ي فرق يقردر علرى جردا  ول قترا  و بينمرا هرم  الحليرة أل يخصوا    مرن ينشر  فري
   الفرسان والمقاويل من الرجا  ع  يحتفلون 

اختراروا مرا يوتحورنونه ومرا  فهرق ي خههم في هها  مرنطقهم ي ويخجلهرم مرن انتقرام مرا ي رهرون ونوربته إلرى     نهإ
  !? يورون له فنوبوه إلى ربهم ي إن  انوا ل بد فاعلين

  هها ال عام ع يبيمون  يحاصرهم هم وأسطورتهم من ناحية أخرى   فهم يدعون أن المقئكة إناث   فعقم ثم

  . .(ويو لون  علوا المقئكة الهين هم عًا  الرحمن إناثًا   أشهدوا خلقهم ع ستكت  شها تهموج)

إليره   ومرا يملكرون أن  يررتكن خلقهم ع فعلمروا أنهرم إنراث ع فالرهيرة حجرة و ليرل يلير   صراح  الردعوى أن أشهدوا
هرهه الشرها ة  غيرر مرا  رانوا حاضرريه  فليحتملروا تًعرة  , يزعموا أنهم شهدوا خلقهم   ولكرنهم يشرهدون بهرها ويدعونره

  )ستكت  شها تهم ويو لون(   

  يتا ع الفرية وما يصورونه حولها من جد  واعتهار  ثم

  وقالوا لو شام الرحمن ما عبدناهم   ما لهم بهلك من علم   إن هم إل يخرصون(   )

مشرري ة   ي  علررى رة   فيحيلررون يحرراولون التهرررب حررين تحاصرررهم الحجررج ي وتتهافررع بررين أيررديهم ا سررطو  إنهررم
  من عًا تهم ي ولمنعهم من  لك منعًا   م نهم يزعمون أن   را  عن عًا تهم للمقئكة و ولو لم ي ن راضيا ما

    هرها حر    ولكرن  مشري ة القو  احتيا  على الحبيقة   فرهن  رل شريم يقرع فري هرها الوجرو  إنمرا يقرع وفر  وهها
ال رق    و لفره اختيرار الهردى ورضريه لره ي  اختيرار لمنوران قردرة علرى اختيرار الهردى أومرن مشري ة   أن جعرل 

  مشي ته أن يخلقه قابًق للهدى أو ال ق    كانع ولم ير  له الكفر وال ق    وإن

 
 

رن َقْبِلرِه َفُهرم20َيْخُرُصروَن ) ُهرْم ِإلَّ  ِإنْ  َلْو َشام الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهم مَّا َلُهرم ِبرَهِلَك ِمرْن ِعْلرمِ  َوَقاُلوا  ( َأْم آَتْيَنراُهْم ِ َتا رًا مِّ

ةِ 21ُمْوَتْمِوُ وَن ) ِ هِ  ْهَتُدوَن ) َوِإنَّا ( َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَ امَنا َعَلى ُأمَّ  َقْبِلركَ  ( َوَ َهِلَك َمرا َأْرَسرْلَنا ِمرن22َعَلى آَثاِرِهم مُّ

ن نَِّهيِر إِ  ْقتَرُدوَن ) آَ امَنا لَّ َقاَ  ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَناِفي َقْرَيِة مِّ ِة َوِإنَّا َعَلى آثَراِرِهم مُّ ِ َ ْهرَدى  ِجْ رُتُكم ( َقراَ  َأَوَلروْ 23َعَلى ُأمَّ
ِبيَن ) َعاِ ًَةُ  َفانُظْر َ ْيَف َ انَ ( َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم 24ِ ِه َ اِفُروَن ) ُأْرِسْلُتم ِممَّا َوَجدتُّْم َعَلْيِه آَ امُكْم َقاُلوا ِإنَّا ِ َما   (25اْلُمَكهِّ
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ومرن  -ارا  لهرم أن يعبردوا المقئكرة    حين يحيلون على مشي ة   إنمرا يخًطرون خًطرًا و فهرم ل يوقنرون أن وهم
  هم إل يخرصون(    ويتًعون ا وهام والظنون   إن )ما لهم بهلك من علم -أين ي تيهم اليقين ع 

  يناهم  تا ًا من قبله فهم  ه موتمو ون ع(   أم آت)

ويرتكنون إلى مرا عنردهم  , حقائ  إليه في  عواهم ي ويوتندون إليه في عًا تهم ي ويوتمو ون  ما فيه من يوتندون 
  فيه من  ليل   

ول يررتكن  خرً  عشروام ي فيهرا ي خه عليهم الطري  من ههه الناحية و ويوحي إليهم  هلك أن العقائد ل يخرً  وه ها
   ه من يؤتاه   يوتموك فيها إلى  ن أو وهم   إنما توتوقى من  تاب من عند  

على رهيرة ي ومزاولرة هرهه  تقوم هها الحد ي شن عن سندهم الوحيد في اعتقا  ههه ا سطورة المتهافتة التي ل وعند
  الصًا ة الًاطلة التي ل توتند إلى  تاب 

  ا على أمة ي وإنا على آثارهم مهتدون(   بل قالوا إنا وجدنا آ امن)

ومحرض التقليرد ي برق  المحاكراة قولرة تردعو إلرى الورخرية ي فروق أنهرا متهافترة ل تورتند إلرى قروة   إنهرا مجرر  وهري
القطيرع يم ري حيرث هرو منوراق و ول يور   إلى  صورة تدبر ول تفكر ول حجة ول  ليل   وهي صورة مزرية تشًه

  عرف معالم الطري   أين نم ي ع ول ي

تقرر محاكراة ال رام وا جردا   ول رسرالة التحررر الفكرري والنطرقق الشرعوري ل تقرر هرها التقليرد المرزري ي وا سرقم
حجة ي ول بد مرن تردبر وتفكيرر ي ثرم اختيرار مبنري علرى ا  راال  من اعتزازًا  ا ثم والهوى   فق بد من سند ي ول بد

  واليقين  

المحاكراة والتقليرد ي وفري  فري هه الجولرة يعرر  علريهم مصرائر الرهين قرالوا قرولتهم تلرك واتًعروا طرريقهمنهايرة هر وفري
  من ا عهار والبيان   الررم ا عرا  والتكهي  ي  عد ا صرار على ما هم فيه على

لرى آثرارهم مقتردون   وإنرا ع أمرة ما ارسلنا من قبلك في قرية من نهير إل قرا  مترفوها إنرا وجردنا آ امنرا علرى و هلك
 مرا ارسرلتم  ره  رافرون   فانتقمنرا منهم فرانظر  يرف  إنرا قرا  أو لرو ج رتكم   هردى ممرا وجردتم عليره آ رامكم ع قرالوا

  كان عا ًة الم هبين    

علرى أمرة وإنرا  آ امنرا يتجلرى أن طبيعرة المعرضرين عرن الهردى واحردة ي وحجرتهم  رهلك م ررورة  )إنرا وجردنا وه رها
وتطمر  عقرولهم  ون التردبر  ي جديرد    , المحاكاة هتدون(أو)مقتدون(    ثم تغل  قلوبهم على هههعلى آثارهم م

يصردر  الردليل   وثرم ل ي رون إل التردمير والتنكيرل لهرهه الجبلرة التري  كران ولو  ان أهدى   ولرو  ران أجردى   ولرو
  لتوتبين     عينيها لترى ي أو تفتح قلبها لتح  ي أو تفتح عقلها تفتح ل تريد أن
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  . يولكون  هو مصير  لك الصنن من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عا ًة الطري  الهي وهها

 الموضور مشاهد من قصة إبراأيم وموسى وعيوى 56 - 26الثانية  الوحدة

 
 
را َوِإ ْ  مَّ َ اِ َيرًة  َكِلَمرةً  ( َوَجَعَلَهرا27لَّ الَّرِهي َفَطَرِنري َفِهنَّرُه َسرَيْهِديِن )إِ  (26) َتْعُبرُدونَ  َقراَ  ِإْبرَراِأيُم ِ َِبيرِه َوَقْوِمرِه ِإنَِّنري َبرَرام مِّ

  (28ِفي َعِبًِِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن )

فقرد  -مرا لري   حر   وهرها -وإنهرا علرى ملرة إبرراأيم  -وهرها حر   -كانرع قرريت تقو  إنهرا مرن  ريرة إبرراأيم  لقرد
ومرن أجلهرا هجرر ا راه وقومره  عرد مرا تعرر   ; رمرو  حة ي ل لرً  فيهرا ولأعلن إبراأيم  لمة التوحيد قويرة واضر

  وبها أوصى  ريته   فلم ي ن للشرال فيها  ل ول خي  رفيع   , للقتل والتحري  و وعليها قامع شريعته

يح ري التري يردعون     ثرم   عرواهم هها الشوث من الوورة ير هم إلرى هرهه الحبيقرة التاريخيرة ي ليعرضروا عليهرا وفي
القرررآن علررى رجررل مررن القررريتين عظرريم(    وينرراقت  هررها اعتراضررهم علررى رسررالة النبرري ] ص [ وقررولهم  )لررول نررز 

 فري تقردير البريم ا صريلة التري أقرام   عليهرا الحيراة ي والبريم الزائفرة التري خطر  قولتهم ههه ي وما تنطروي عليره مرن

المعرضرين  عا ًرة الحبيقرة فري هرهه الق رية يطلعهرم علرىلهم وتصردهم عرن الحر  والهردى     وعقر  تقريرر  تخايل
ويلتفرع فري نهايرة هرها الردرس إلرى  . . عن   ر    عد أن يطلعهم على علة هها العمى وهو من وسوسة الشيطان

هرو بهرا ي العمري أو مورمع الصرم و وسريلقون جرزامهم  فمرا الرسو  ] ص [ يوليه ويؤسيه عن إعراضرهم وعمراهم ي
   عنهم   ويوجهه إلى الستمواال  ما أوحى إليه فهنه الحر  ي الرهي جرام  ره أخره م   منهم ي أوسوام شهد انتقا

أجعلنرا مرن  ون الررحمن آلهرة :رسرلنا أجمعون   فكلهم جاموا   لمة التوحيد )واسر   مرن أرسرلنا مرن قبلرك مرن الرسل
  يعبدون ع(   

هري نورخة  و  نمرا ا الواقرع مرن العررب مرع رسرولهم  حلقرة تمثرل هره -عليره الورقم  -يعرر  مرن قصرة موسرى  ثم
برررها; البرريم التررري يعتررز بهرررا  ومل رره م ررررة تحرروي  ا; العتراضرررا; الترري يعترضرررونها ي وتح رري اعترررزاز فرعررون 

  المشر ون    

  البيم الزائفة والثابتة بين برامة إبراأيم من الكفار وشبها; قريت ضد الرسو  ومقارنة 35 - 26ا و   الدرس

وجعلهرا  لمرة  ا يرة فري عبًره  . سريهدين إ  قا  إبراأيم  بيه وقومه إنني برام مما تعبدون ي إل الهي فطرني فهنرهو )
  لعلهم يرجعون(   
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وقومره مخالفرًا بهرا عقيردتهم  أ راه  عوة التوحيد التي يتنكرون لها هي  عوة أبريهم إبرراأيم   الردعوة التري واجره بهرا إن
بها لمجر  أنه وجد أ اه وقومه عليها و برل لرم يجراملهم  موتموك عًا تهم الموروثة ي ول الًاطلة ي رير منواق ورام
  في لف  واضح صريح ي يح يه القرآن الكريم  قوله  منها في إعقن تبرئه المطل 

  إنني برام مما تعبدون ي إل الهي فطرني فهنه سيهدين(   )

ي فررون ويجحردون  ي ونروا ممرا يعبردون إل الرهي فطرره أنهرم لرم وتبرئره -عليره الورقم  -مرن حرديث إبرراأيم  ويبردو
مررن  رل مرا يعبرردون ي واسرتثنى   و ووصررفه  فتبرررأ وجرو    أصرًق و إنمررا  رانوا يشرر ون  رره ويعبردون معرره سرواه ي

ر يقينره أنره فطرره وأنشر ه ي فهرو الحقير   الصًرا ة  ح رم أنره الموجرد   وقرر  وهرو  صرفته التري تورتح  الصًرا ة ابتردام ي
  له ي  ح م أنه هو الهي فطره و فقد فطره ليهديه و وهو أعلم  يف يهديه   ربه بهداية

  قالها  . الوجو  إبراأيم ههه الكلمة التي تقوم بها الحياة    لمة التوحيد التي يشهد بها قا 

  وجعلها  لمة  ا ية في عبًه لعلهم يرجعون(   )

إلرى ا جيرا  مرن  عرده  وإبقرهرا أكبر قو  في إقرار هرهه الكلمرة فري ا ر  ي -عليه الوقم  -كان  براأيم  ولقد
مرنهم ثقثرة مرن أولري العزم موسرى وعيورى ومحمرد  كران ي عن طري   ريته وعبًره   ولقرد قرام بهرا مرن بنيره رسرل ي

مليرون ي واليروم  عرد عشررا; القررون يقروم فري ا ر  أكثرر مرن ألرن  - وسرقمه علريهم صرلوا;   -خراتم الرسرل 
  في الكبرى يدينون   لمة التوحيد  بيهم إبراأيم ي الهي جعل ههه الكلمة  ا ية الديانا; من أتًار

 
 
ِبين   َبلْ    (29) َمتَّْعُع َهؤَُلم َوآَ امُهْم َحتَّى َجامُهُم اْلَح ُّ َوَرُسو   مُّ

واضرحة ل يتلرً  بهرا الًاطرل  , زعرزرتت ي ل منهم عنها من ي رل ي ولكنهرا هري  ا يرة ل ت ريع ي ثابترة ل , عبًه
  ويعبدوه   ويرجعون إلى الح  الواحد فيدر وه ويلزموه   فيعرفوه )لعلهم يرجعون(    يرجعون إلى الهي فطرهم

إل مررن  عررد إبررراأيم    ا ر  عرفررع الًشرررية  لمررة التوحيررد قبررل إبررراأيم   ولكررن هررهه الكلمررة لررم توررتقر فرري ولقررد
الرهين لرم يتصرل لهرم عقر  يقروم علرى هرهه  الرسرل و  وصرالح وربمرا إ رير  ي وريرره مرنعرفتهرا علرى لوران نروظ وهر

لوران إبرراأيم  لرع متصرلة فري أعقا ره و وقرام عليهرا مرن  عرده رسرل  على الكلمة ي ويصيت بها ي ولها   فلما عرفتها
 ص [ خراتم الرسرل يحتى  ان ابنه ا خير من نول إسماعيل ي وأشرًه أبنائره  ره  محمرد ]  , متصلون ل ينقطعون 

حرو  هرهه الكلمرة ي وتجعرل  تردور كلمة التوحيد في صورتها ا خيرة الكاملة الشاملة ي التي تجعرل الحيراة  لهرا وقائل
  لها أثرًا في  ل نشاث لمنوان و ل تصور  
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اأيم  ا يرة فري التري جعلهرا إبرر  التوحيرد هي قصة التوحيد منه أبيهم إبراأيم الهي ينتوبون إليه و وههه هري  لمرة فههه
من عق  إبرراأيم فكيرف يورتقبلها مرن ينتوربون إلرى إبرراأيم ي  واحد عبًه   ههه هي ت تي إلى هها الجيل على لوان

  وملة إبراأيم ع

إبرراأيم ي وأصرًحع  لمرة  ملرة  عرد بهرم العهرد و ومرتعهم   جريًق  عرد جيرل ي حترى طرا  علريهم العمرر ي ونوروا لقرد
وقاسروا الرسرالة الورماوية  المقرايي  ا رضرية ي فاخترل  اسرتبًا  ة ي واسرتقبلوا صراحبها أسروأالتوحيد فيهم رريًة منكرر 

  في أيديهم  ل ميزان 

وإنرا  ره  رافرون    سرحر متعرع هرؤلم وآ رامهم حترى جرامهم الحر  ورسرو  مبرين   ولمرا جرامهم الحر  قالوا هرها برل
رحمرة ربرك ع نحرن قورمنا بيرنهم مصيشرتهم  يقورمون  أهرموقالوا لول نرز  هرها القررآن علرى رجرل مرن القرريتين عظريم   

 رجررا; ي ليتخرره  ع ررهم  ع ررًا سررخريًا ي ورحمررة ربررك خيررر ممررا   عررض فرري الحيرراة الرردنيا ي ورفعنررا  ع ررهم فرروق 
أمررة واحرردة لجعلنررا لمررن ي فررر  ررالرحمن لبيرروتهم سررقفًا مررن ف ررة ومعررارج عليهررا  النرراس يجمعررون   ولررول أن ي ررون 

والخررة عنرد ربرك  ; الردنيا وا رًا وسرررًا عليهرا يتك رون ي وزخرفرًا ي وإن  رل  لرك لمرا مترار الحيراةولبيروتهم أب , يظهرون 
  للمتقين    

  الوياق عن حديث إبراأيم ي ويلتفع إلى القوم الحاضرين  ُي رب

  بل متعع هؤلم وآ امهم حتى جامهم الح  ورسو  مبين(   )

فري شر ن هرؤلم وهرو ل  ولننظرر م ي فمرا لهرم  ره صرلة ول مناسرًة وبهرها ا ضرراب يقو  لنردر حرديث إبرراأي و  نره
لهرم المترار ومرد ; لهرم فري ا جرل ي حترى جرامهم  أير ; يتصل  ش ن إبراأيم     إن هؤلم وآ امهم من قبلهم ي قد

  يعر  عليهم هها الح  في وضوظ وتبيين  , مبين الح  في هها القرآن ي وجامهم رسو 

  وا هها سحر ي وإنا  ه  افرون(   ولما جامهم الح  قال)

فمرا  ران  بررام  .  طقنهرا يختل  الح   الوحر   فهو واضح بين ي وإنما هي  عروى ي  رانوا هرم أو  مرن يعررف ول
  خلفهم ي فيقولون إنه سحر ي من قريت ليغي  عنهم أنه الح  و ولكنهم  انوا يخدعون الجماهير

 
 

رَن اْلَقرْرَيَتْينِ  َوَقراُلوا (30َهَها ِسرْحر  َوِإنَّرا ِ رِه َ راِفُروَن )َجامُهُم اْلَح ُّ َقاُلوا  َوَلمَّا  َعِظريمِ  َلرْوَل ُنرزَِّ  َهرَها اْلُقرْرآُن َعَلرى َرُجرِل مِّ

(31)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجماهير أنهم واثقرون ممرا يقولرون و  رور كفرهم  ه على سبيل التو يد ي يقولون  )وإنا  ه  افرون(ليلقوا في ويعلنون 
مررن  ررل قرروم ي فرري التغريررر  الجمرراهير ي خيفررة أن يفلترروا مررن  المررا ريرر  ا يحررام والنبيررا    شرر نفيتًعرروهم عررن ط

  التوحيد التي يوق  معها  ل  بير ي ول يعبد ويتقى إل   العلي الكبير   كلمة نفو هم ي ويهتدوا إلى

ص [ ليحمرل إلريهم الحر   ]  لمحمرديح ي القرآن تخليطهم في البريم والمروازين و وهرم يعترضرون علرى اختيرار   ثم
  والنور 

  وقالوا لول نز  هها القرآن على رجل من القريتين عظيم(     )

بنري هاشرم   وهرم   ها رة  رالقريتين م رة والطرائن   ولقرد  ران رسرو    ] ص [ مرن  ها رة قرريت ي ثرم مرن يقصدون 
بي تره قبرل  عثتره   ولكنره لرم ي رن زعريم  فري  في العلية من العررب    مرا  ران شخصره ] ص [ معروفرًا  ورمو الخلر

ههه البيم القبلية   وهرها مرا قصرد إليره المعترضرون  قرولهم  )لرول نرز    مثل قبيلة ي ول رئي  عشيرة ي في بي ة تعتز
  رجل من القريتين عظيم(  على هها القرآن

لرم يشر  أن يجعرل لهرهه  - سرًحانه -علره أعلرم حيرث يجعرل رسرالته   ولقرد اخترار لهرا مرن يعلرم أنره لهرا أهرل   ول و 
فاخترار رجرًق ميزتره الكبررى     الخلر      وهرو مرن  ; حبيقتهرا الرسالة سندًا من خارج طبيعتها ي ول قروة مرن خرارج

 ول الًرارزة     التجرر      وهرو مرن حبيقرة هرهه الردعوة     ولرم يخترره زعريم قبيلرة ي وسرمته طبيعرة هرهه الردعوة    

ا ر  بهرهه الردعوة  هرهه ي ول صراح  جراه ي ول صراح  ثررام    ري ل تلترً   يمرة واحردة مرن  ريمرئري  عشريرة 
ا ر  ليورع مرن حبيقتهرا فري شريم   ولكري  هرهه النازلة من الومام   ولكي ل تز ان ههه الدعوة  حلية من حلرى

  ل يتنزه عنها متعفن  المجر ة   ولكي ل يدخلها طامع و   اتها ل ي ون هناال مؤثر مصاح  لها خارج عن

  يعترضون  لك العترا    راحوا القوم الهين رل  عليهم المتار ي والهين لم يدر وا طبيعة  عوة الومام ي ولكن

  لول نز  هها القرآن على رجل من القريتين عظيم( )

يشام و وعلرى خلطهرم برين  من عًا ه عليهم القرآن موتنكرًا هها العترا  على رحمة   ي التي يختار لها من فر 
  يعتزون بها ي ووزنها الصحيح في ميزان    التي  يم ا ر  و يم الومام و مبينًا لهم عن حبيقة البيم

فروق  عرض  رجررا; ي   ع رهم أهرم يقورمون رحمرة ربرك ع نحرن قورمنا بيرنهم مصيشرتهم فري الحيراة الردنيا ي ورفعنرا)
  مما يجمعون(    ليتخه  ع هم  ع ًا سخريًا ي ورحمة ربك خير

ول يحققررون  , شرري اً  يقوررمون رحمرة ربررك ع يررا عجًررًا   ومررا لهررم هررم ورحمرة ربررك ع وهررم ل يملكررون  نفوررهم أهرم
بيرنهم وفر  ح متنرا وتقرديرنا لعمرران هرهه  وقورمناه  نفوهم رزقًا حتى رزق ههه ا ر  الزهيد نحرن أعطينراهم إيراه و

  ا ر  ونمو ههه الحياة  
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   ع ًا سخريًا(     ع هم نهم مصيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا  ع هم فوق  عض  رجا; ليتخهنحن قومنا بي)

وتختلرن نور  التوزيرع  . المجتمرع المعاش في الحياة الدنيا يتًرع مواهر  ا فررا  ي و رروف الحيراة ي وعققرا; ورزق 
مررن عصررر لعصررر ي ومررن مجتمررع بي ررة لبي ررة ي و  مررن بررين ا فرررا  والجماعررا; وفرر  تلررك العوامررل  لهررا   تختلررن

حترى فري  -كلها   ولكن الومة الًا ية فيه ي والتري لرم تتخلرن أبردًا  العامة لمجتمع ي وف  نظمه وارتًاطاته و روفه
  أنه متفاو; بين ا فرا    -المح ومة  مهاه  موجهة لمنتاج وللتوزيع  المصطنعة المجتمعا;

فري مقرا ير الررزق ل  التفراو; لمجتمعرا; وألروان الرنظم   ولكرن سرمةاسًاب التفاو; مرا تختلرن برين أنروار ا وتختلن
 أن تواوي جميع -المح ومة  مهاه  موجهة  المصطنعة حتى في المجتمعا; -تتخلن أبدًا   ولم يقع يومًا 

 
 

ِصيَشرَتُهمْ  أَُهرمْ  نْ  ِفري َيْقِورُموَن َرْحَمرَة َربِّرَك َنْحرُن َقَورْمَنا َبْيرَنُهم مَّ  ِلَيتَِّخرهَ  َيا َوَرَفْعَنرا َ ْعَ رُهْم َفرْوَق َ ْعرِض َ َرَجرا;ِ اْلَحَيراِة الردُّ

مَّا   (32) َيْجَمُعونَ  َ ْعُ ُهم َ ْع ًا ُسْخِرّيًا َوَرْحَمُع َربَِّك َخْير  مِّ

  في هها الرزق أبدًا  )ورفعنا  ع هم فوق  عض  رجا;(    ا فرا 

  هي  المجتمعا; يع البي ا; ي وجميعفي هها التفاو; الملحو  في جميع العصور ي وجم والح مة

  ليتخه  ع هم  ع ًا سخريًا(   )

هررو  التوررخير  ع ررهم  ع ررًا     و ولب الحيرراة حررين يرردور يوررخر  عررض النرراس لررًعض حتمررا   ولرري  ليوررخر
إن هرها معنرى قرير  سررا ج ي ل  ! السرتعقم     اسرتعقم طًقرة علرى طًقرة ي أو اسرتعقم فرر  علرى فرر       رق

هررها القررو  أ قررى مررن  ررل تغيررر أو تطررور فرري أوضررار  مرردلو  إلررى موررتوى القررو  ا لهرري الخالررد    ررق   إن يرتفررع
يهه  و رف يجيم     إن  ل الًشرر مورخر  ع رهم لرًعض   و ولب   رف الجماعة الًشرية و وأ عد مدى من

فري الررزق موررخر ويورخر  ع ررهم لرًعض فري  ررل وضرع وفري  ررل  ررف   المقردر عليرره  , الحيراة يردور  رالجميع
 و قهمرا الرزق   والع ر   رهلك صرحيح   فهرها مورخر ليجمرع المرا  ي في كرل منره ويرترزق  اال   في للمًووث له

لهرها فري  ورة الحيراة       اال موخر لآلخر سوام  ووام   والتفاو; في الرزق هو الهي يوخر هها لهاال ي ويورخر
للعامرل ولصراح  العمرل   وصراح  العمرل  مورخر دسالعامرل مورخر للمهنردس ومورخر لصراح  العمرل   والمهنر

للخقفررة فررري ا ر  بهررها التفررراو; فرري المواهررر   مورررخرون  موررخر للمهنرردس وللعامرررل علررى الوررروام     و لهررم
  وا رزاق     ا عما  والستعدا ا; ي والتفاو; في

ونظمرره   سررقما أن  ثيرررين مررن  عرراة المررهاه  الموجهررة يتخررهون مررن هررهه اليررة موضررع هجرروم علررى وأحورر 
الررنأ ي   نمررا يرردفعون عررن  هررها الجتماعيررة والقتصررا ية   وأحورر  أن  عررض الموررلمين يقفررون يجمجمررون أمررام
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أن النرراس يتفرراوتون فرري الرررزق ليتخرره  ع ررهم  تقريررر ا سررقم تهمررة تقريررر الفرروارق فرري الرررزق بررين النرراس ي وتهمررة
   ع ًا سخريًا  

ل موقرن الردفار  , المطلر  وا  هسقمهم مواجهة وصراحة موقرن السرتعقمأنه قد آن  هل ا سقم أن يقف وأحو 
فرري فطرررة هررها الوجررو  و الثابتررة ثًررا; الوررماوا;  المر رروزة أمررام اتهررام تافرره   إن ا سررقم يقرررر الحقررائ  الخالرردة

  ول تتزعزر   تختل وا ر  ونواميوها التي ل

يم ن أن يؤ يره  رل فرر  مرن  فيما او; في مواه  ا فرا  والتفاو;ههه الحياة الًشرية قائمة على أساس التف وطبيعة
ضررروري لتنررور ا  وار المطلوبررة للخقفررة فرري هررهه  التفرراو; عمررل و والتفرراو; فرري مرردى اتقرران هررها العمررل   وهررها

م رررورة مرا أم رن أن تقروم الحيراة فرري هرهه ا ر  بهرهه الصرورة   ولًقيررع  نورخاً  ا ر    ولرو  ران جميرع النراس
وأرا  لهرا الًقرام والنمرو  الحيراة والهي خل  -جدًا ل تجد لها مقابًق من الكفايا; ي ول تجد من يقوم بها  كثيرة ا أعم

أ اههررا   وعررن هررها التفرراو; فرري ال وار يتفرراو;  المطلرروب ي خلرر  الكفايررا; والسررتعدا ا; متفاوتررة تفرراو; ا  وار
فري الررزق فقرد تختلرن مرن مجتمرع إلرى مجتمرع ي ومرن نظرام إلرى  نورًة التفراو; أما الرزق     ههه هي القاعدة    

ثرم لرم يورتطع  ومرن ل تنفري القاعردة الفطريرة المتناسرقة مرع طبيعرة الحيراة ال ررورية لنمرو الحيراة   ولكنهرا نظرام  
ول برين أجرر الجنردي وأجرر  , المهنردس أصرحاب المرهاه  المصرطنعة المتكلفرة أن يوراووا برين أجرر العامرل وأجرر

أمام الناموس ا لهي الهي تقرره ههه اليرة مرن  رقم      وهزموا ائد   على شدة ما حاولوا أن يحققوا مههبهم  الق
  من سنن الحياة   ثابتة وهي تكشن عن سنة

  ش ن الرزق والمعاش في ههه الحياة الدنيا   وورام  لك رحمة     لك

  ورحمة ربك خير مما يجمعون(   )

الردنيا و ول صرلة لهرا  بريم  الحيراة ها من يشام ي ممن يعلم أنهم لها أهل   ول عققة بينها وبرين عرر يختار ل و 
  ومن ثم يشترال فيها ا برار والفجار ي وينالها الصالحون  . زهيدة ههه الحياة الدنيا   فههه البيم عند   زهيدة

 
 

رًة َواِحرَدًة لَ  َوَلْوَل  رِة َوَمَعراِرَج َعَلْيَهرا ِ رالرَّْحَمنِ  َجَعْلَنرا ِلَمرن َيْكُفررُ َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ رن َف َّ  (33) َيْظَهرُرونَ  ِلُبُيروِتِهْم ُسرُقفًا مِّ

ْنَيا (34) َوِلُبُيروِتِهْم َأْبَوا رًا َوُسرُررًا َعَلْيَهرا َيتَِّكرُؤونَ  را َمتَراُر اْلَحَيراِة الردُّ ِعنرَد َربِّرَك ِلْلُمتَِّقريَن  ةُ َواْلِخررَ  َوُزْخُرفرًا َوِإن ُ رلُّ َ ِلرَك َلمَّ
(35)  

  بينما يختأ برحمته المختارين   . والطالحون 

 ره    لرك إل أن  الكرافرين  رردقها إررداقًا علرى -لرو شرام    - يم ههه ا ر  لمن الزها ة والرخأ  حيرث  وإن
  تكون فتنة للناس ي تصدهم عن ا يمان  اهلل 
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عليهررا يظهرررون    ومعررارج لجعلنررا لمررن ي فررر  ررالرحمن لبيرروتهم سررقفًا مررن ف ررة أن ي ررون النرراس أمررة واحرردة ولررول
  لما متار الحياة الدنيا   والخرة عند ربك للمتقين      لك ولبيوتهم أبوا ًا وسررًا عليها يتك ون   وزخرفًا   وإن  ل

لمرن ي فرر  رالرحمن  لجعرل -م لرول أن يفترتن النراس   و  أعلرم   رعفهم وتر ثير عرر  الردنيا فري قلروبه - فه رها
من  هر    بيوترًا  ا; أبرواب  ثيررة   قصرورا    وسقلمها بيوتًا سقفها من ف ة ي -صاح  الرحمة الكبيرة العميقة 

رمرزًا لهروان هرهه الف رة والرهه  والزخررف والمترار و  حيرث تبره  ه رها  . . للزينرة فيها سررر لقتكرام ي وفيهرا زخررف
  ي فر  الرحمن   لمن رخيصة

  وإن  ل  لك لما متار الحياة الدنيا(   )

  زائل ي ل يتجاوز حدو  ههه الدنيا   ومتار زهيد يلي   الحياة الدنيا   متار

  والخرة عند ربك للمتقين(   )

هرو أقروم وأرلرى   ويميرزهم   مرا هم الم رمون عند   بتقواهم و فهو يردخر لهرم مرا هرو أكررم وأ قرى و ويرؤثرهم وهؤلم
  ما يبهله للحيوان   الرخيأ من ي فر  الرحمن ي ممن يبه  لهم من  لك المتارعلى 

الكثيررين   وأشرد الفتنرة  ليفرتن عر  الحياة الردنيا الرهي ضررب   لره  عرض ا مثرا  مرن المرا  والزينرة والمترار وإن
أو مشرقة أو ابرتقم ي  أو يررون هرؤلم فري عورر ; خاليرة حرين يرونره فري أيردي الفجرار ي ويررون أيرا ي ا بررار منره

و  يعلم وقع ههه الفتنة فري نفروس النراس   ولكنره ي شرن لهرم عرن زهرا ة  . واستعقم وأول ك في قوة وثروة وسطوة
المرؤمن يطمر ن  والقلر  وهوانهرا عليره و وي شرن لهرم  رهلك عرن نفاسرة مرا يردخره لابررار ا تبيرام عنرده   البريم هرهه

  لختيار   لابرار وللفجار  

الردنيا و ويبيورون الرجرا   الحيراة الهين  انوا يعترضون على اختيرار   لرجرل لرم يرؤ; شري ًا مرن عرر  هرهه وأول ك
هرهه اليرا; هروان هرهه ا عررا  وزها تهرا عنرد      مرن  ما يملكون من رياسة ي أو  ما يملكون من مرا    يررون 

 تررد  علررى قربررى منرره ول تنبررىم عررن رضررى ي ول تشرري عنررد     فهرري ل وأ غ ررهم وأنهررا مبهولررة لشررر خلرر   
   اختيار  

والخررة و ويقررر حبيقرة  الردنيا ي ع القرآن ا مور في نصابها و وي شن عن سنن   في توزيع ا رزاق فري وه ها
علررى رسررالة محمررد و واختيرراره   واطررراظ  المعترضررين البرريم  مررا هرري عنررد   ثابتررة   و لررك فرري صررد  الررر  علررى

  العظمام المتولطين  

فيهررا تطررورا; الحيرراة ي  تررؤثر يرسرري القواعررد ا ساسررية والحقررائ  الكليررة الترري ل ت ررطرب ول تتغيررر و ول وه ررها
للحيراة ثابترة ي تتحررال الحيراة فري مجالهرا و ولكنهرا  سرنن واخرتقف الرنظم ي وتعرد  المرهاه  ي وتنرور البي را;   فهنراال
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 الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائ  الثابترة ي ل يفطنرون لهرها القرانون ا لهري لهمتشغ ل تخرج عن إطارها   والهين

والتغيرر ي يتنراو   التطرور الرهي يجمرع برين الثًرا; والتغيرر ي فري صرل  الحيراة وفري أطروار الحيراة و ويحوربون أن ,
هنراال قواعرد ثابترة  مرر  يمتنرع معره أن تكرون  المورتمر حقرائ  ا شريام  مرا يتنراو  أشر الها   ويزعمرون أن التطرور

ثابرع ريرر قرانون التطرور المورتمر   فهرها هرو القرانون الوحيرد الرهي  قرانون  مرن ا مرور و وينكررون أن ي رون هنراال
  ! يؤمنون بثًاته

 
 

وَنُهمْ  (36) َقرِرين   َيْعرُت َعرن ِ ْ رِر الررَّْحَمِن ُنَبريِّْض َلرُه َشرْيَطانًا َفُهرَو َلرهُ  َوَمرن رِبيِل َوَيْحَورُبوَن َأنَُّهرم َوِإنَُّهرْم َلَيُصردُّ  َعرِن الوَّ

ْهَتُدونَ    (37) مُّ

وجرو  الثًرا; والتغيرر  مرن فنررى فري واقرع الحيراة مصرداق مرا يقررره   -أصرحاب العقيردة ا سرقمية  -نحرن  ف مرا
تقزم الحياة   وأقررب مرا برين أيردينا مرن هرها الر جوان  متقزمين في  ل زاوية من زوايا الكون ي وفي  ل جان  من

وتغيرر نور  التفراو; وأسرًا ه فري الرنظم والمجتمعرا;     وهرها الرتقزم مطرر   , النراس ثًا; التفاو; في الررزق برين
  هها المثا    رير في

  إفوا  الشيطان لقرينه وندامته يوم البيامة 36الثاني  الدرس

ل يرد  علرى  رامرة لهرم عنرد    منهرا فجراربين زها ة أعرا  الحياة الدنيا وهوانها علرى   و وأن مرا يعطراه ال ولما
استطر  يبين مصير أول ك الرهين قرد ينرالون تلرك ا عررا  ي  , للمتقين ي ول يشير إلى فقظ و وأن الخرة عند ربك

  منصرفون عن الطاعا; التي تؤهلهم لرزق الخرة المعد للمتقين  ,   وهم عمي عن   ر

ويحورربون أنهررم  الورربيل شرريطانًا فهررو لرره قرررين   وإنهررم ليصرردونهم عررن ومررن يعررت عررن   ررر الرررحمن نبررّيض لرره)
القررين   ولرن يرنفع م اليروم إ   لمرتم أنكرم  فبر   مهتدون   حتى إ ا جامنا قا  يا ليع بيني وبينك  عرد المشررقين  

  في العهاب مشتر ون(   

العرين أن تحردق فيره  تملرك طع الهي لكق  الًصر عن الرهية ي ورالًًا ما ي ون عند مواجهة ال وم الوا والعشى
وقرد ي رون  لرك لمرر  خراص   والمقصرو  هنرا  . و أو عند  خو  الظقم و ق  العين ال صيفة عن التبرين خقلره

  وجو ه ورقابته في ال مير   واستشعار هو العماية وا عرا  عن ته ر الرحمن

  ومن يعت عن   ر الرحمن نبّيض له شيطانًا فهو له قرين(   )
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الشريطان طريقره إليره  يجرد ق ع مشي ة   في خلقة ا نوان  لك   واقت ع أنه حين يغفل قلًه عرن   رر   وقد
الشرث وجوا ه هنرا فري اليرة يعبرران عرن هرهه  وهها ي فيلزمه ي ويصًح له قرين سوم يوسوس له ي ويزين له الووم  

  جر  تحق  الوب  ي  ما ق اه   في علمه  النتيجة  م معها المشي ة الكلية الثابتة ي التي تتحق 

  أنهم مهتدون  يحوبون  قرنام الووم من الشياطين أن يصدوا قرنامهم عن سبيل   ي بينما هؤلم وو يفة

  وإنهم ليصدونهم عن الوبيل ويحوبون أنهم مهتدون(   )

يفير  ي أو يتبرين ال رق   يدعره ثرم ل أسوأ ما يصنعه قررين  قررين   أن يصرده عرن الوربيل الواحردة القاصردة و وهها
  حتى يصطدم  المصير ا ليم   ! فيثوب و إنما يوهمه أنه سائر في الطري  القاصد القويم

لانظرار و يراهرا  معروضرة  الفعرل الم ارر )ليصردونهم(   )ويحوربون(    يصرور العمليرة قائمرة مورتمرة والتعبيرر
  . يشعرون  الفخ وهم ل الخرون ي ول يراها ال الون الوائرون إلى

  تفاج هم النهاية وهم سا رون  ثم

  حتى إ ا جامنا قا  يا ليع بيني وبينك  عد المشرقين   فب   القرين( )

العمري )الرهين يعشرون  ويصرل ننتقرل فري وم رة مرن هرهه الردنيا إلرى الخررة   ويطروى شرري  الحيراة الورا رة ي وه ها
كمرا يفير  المخمرور ي ويفتحرون أعيرنهم  يايقرون  علرى ريرر انتظرار   هنرا عن   رر الرحمن(إلرى نهايرة المطراف فجر ة
  قرين الووم الهي زين له ال ق  ي وأوهمه أنه الهدى   إلى  عد العشى والكق  و وينظر الواحد منهم

 
 

َلْمرُتْم َأنَُّكرمْ 38ُن )اْلَقرِري َفِبرْ َ   ِإَ ا َجامَنرا َقراَ  َيرا َلْيرَع َبْيِنري َوَبْيَنرَك ُ ْعرَد اْلَمْشرِرَقْينِ  َحتَّرى  ِفري ( َوَلرن َيرنَفَعُكُم اْلَيرْوَم ِإ   َّ

مَّ َأْو َتْهِدي39اْلَعَهاِب ُمْشَتِرُ وَن ) ِبريِن ) اْلُعْميَ  ( َأَفَ نَع ُتْوِمُع الصُّ را َنرْهَهَبنَّ ِ ركَ 40َوَمن َ اَن ِفي َضرَقِ  مُّ  َفِهنَّرا ( َفِهمَّ

نَتِقُمروَن ) ْقتَرِدُروَن ) َفِهنَّرا َينَّرَك الَّرِهي َوَعرْدَناُهمْ ( َأْو ُنرِ 41ِمرْنُهم مُّ َعَلرى  ِإنَّركَ  ( َفاْسَتْمِورْك ِ الَّرِهي ُأوِحرَي ِإَلْيركَ 42َعَلرْيِهم مُّ
ْوَتِبيِم )   (43ِصَراِث مُّ

يرا ليرع بينري وبينرك  عرد المشررقين(  ) في طري  الهقال ي وهو يلوظ له  الوقمة   ينظر إليه في حن  يقو   وقا ه
  ! الوحي  ليته لم ي ن بيننا لقام   على هها الًعد يا

  القرآن على ح اية قو  القرين الهالك للقرين  قوله  )فب   القرين(  ويعق 

  كلمة التي ي  الواحقة لهها و اال عند إسدا  الوتار على الجميع  ونومع
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  ولن ينفع م اليوم إ   لمتم أنكم في العهاب مشتر ون( )

  تخففه الشر ة ي ول يتقاسمه الشر ام فيهون   كامل ل فالعهاب

  تولية ومواساة الرسو  على إعرا  الكفار ومصيرهم الًائ  43 - 40الثالث  الدرس

 الخطراب إلرى  ويتجره ينصررف عرن هرؤلم ي فري مشرهدهم الًرائ  الك ير  و ويردعهم يتقومرون ويتشراتمون   عندئره
مرن الًشرر و ويعزيره عرن إعراضرهم عنره  فرير    الرهي انتهرى إليرهرسرو    ] ص [ يورليه عرن هرها المصرير الًرائ
إليره و وهرو الحرر  الثابرع المطرر  مرن قررديم ي فري رسرالة  ررل  أوحرى و فررهم  مرا جرام  رره و ويثبتره علرى الحر  الررهي

  رسو  

ك أو نرينر . منتقمرون  أف نع تومع الصرم أو تهردي العمري ومرن  ران فري ضرق  مبرين ع فهمرا نرههبن  رك فهنرا مرنهم)
صررراث موررتبيم   وإنرره لرره ر لررك  علررى الررهي وعرردناهم فهنررا علرريهم مقترردرون   فاستموررك  الررهي أوحرري إليررك إنررك

  أجعلنا من  ون الرحمن آلهة يعبدون ع(   :رسلنا ولقومك ي وسوف تو لون   واس   من أرسلنا من قبلك من

ورجعهمرا إلرى مشري ة    , وال رق  الهردى المعنرى يتكررر فري القررآن تورلية لرسرو    ] ص [ وبيانرًا لطبيعرة وهها
ووضرع حردو  فاصرلة برين مجرا   -الصرقة والورقم  علريهم -وتقرديره وحرده و وإخراجهمرا مرن نطراق و يفرة الرسرل 

  رجاتهرا عنرد مرتقررى النبروة ي ومجرا  القردرة ا لهيررة الطليقرة و وتثبيرع معنررى أعلرى القردرة ا نورانية المحردو ة فرري

  ن أ ق صوره ي وفي موضع من ألطن مواضعه في صورة م التوحيد

  أف نع تومع الصم أو تهدي العمي ومن  ان في ضق  مبين(   )

إلرى الهردى ي وا شرارة إلرى   الردعام ليووا صمًا ول عميًا ي ولكنهم  الصم والعمي في ال ق  ي وعردم النتفرار وهم
يًصرر   فره ا هرم عطلروا جروارحهم ي وطموروا منافره  مرن يهردي  لئله   وو يفة الرسو  أن ُيورمع مرن َيورمع ي وأن

  هداهم من سبيل و ول عليه من ضقلهم ي فقد قام بواجًه الهي يطي    إلى قلوبهم وأرواحهم فما للرسو 

  يتولى ا مر  عد أ ام الرسو  لواجًه المحدو   و 

  . يهم مقتدرون( فهما نههبن  ك فهنا منهم منتقمون   أو نرينك الهي وعدناهم فهنا عل)

وإ ا قردر لره الحيراة  . م هبيره ل يخررج عرن هرهين الحرالين   فره ا  هر    بنبيره فوريتولى هرو النتقرام مرن وا مرر
وهرم ليوروا لره  معجرزين   ومرر  ا مرر إلرى مشري ة    , حترى يتحقر  مرا أنرهرهم  ره ي فراهلل قرا ر علرى تحقير  النرهير

  وما الرسو  إل رسو    . دعوةال وقدرته في الحالين ي وهو صاح 

  فاستموك  الهي أوحي إليك   إنك على صراث موتبيم(   )
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مطمر ن القلر     طريقرك علرى مرا أنرع فيره ي وسرر فري طريقرك ل تحفرل مرا  ران مرنهم ومرا ي رون   سرر فري واثبرع
  )إنك على صراث موتبيم(    ل يلتوي  ك ول ينحرف ول يحيد  

  هها الوجو    فهي عليه يقة الكون الكبرى ي متناسقة مع الناموس الكلي الهي يقومالعقيدة متصلة  حب وههه

 
 

ُسرِلَنا َأَجَعْلَنرا ِمرن ُ وِن الررَّْحَمنِ  َأْرَسرْلَنا ( َواْسرَ ْ  َمرنْ 44َلرِهْ ر  لَّرَك َوِلَقْوِمرَك َوَسرْوَف ُتْورَ ُلوَن ) َوِإنَّهُ   آِلَهرةً  ِمرن َقْبِلرَك ِمرن رُّ

را46َوَمَلِ رِه َفَقراَ  ِإنِّري َرُسروُ  َربِّ اْلَعراَلِميَن ) ِفْرَعرْونَ  َوَلَقرْد َأْرَسرْلَنا ُموَسرى ِ آَياِتَنرا ِإَلرى (45ُيْعَبُدوَن ) ِ آَياِتَنرا  َجرامُهم ( َفَلمَّ
ْنَها َيْ َحُكوَن )   (47ِإَ ا ُهم مِّ

علرى اسرتقامة ترؤمن معهرا  ,  الوجرو  معه ل تنفرج عنه ول تنفصل   وهري مؤ يرة  صراحبها إلرى خرال  هرها موتبيمة
  الرحلة في  لك الطري   

مرن  عرده ي مهمرا لقروا مرن  للردعاة يثبع رسروله ] ص [ بتو يرد هرهه الحبيقرة   وفيهرا تثبيرع  رهلك -سًحانه  - و 
  عنع الشار ين عن الطري   

  وإنه له ر لك ولقومك وسوف تو لون(   )

  ههه الية هنا يحتمل أحد مدلولين  ونأ

  هها القرآن ته ير لك ولقومك تو لون عنه يوم البيامة ي فق حجة  عد الته ير   نأ

  أن هها القرآن يرفع   رال و  ر قومك   وهها ما حدث فعًق     أو

المشرتاق آنرام الليرل  المحر  الرسرو  ] ص [ فرهن م را; المقيرين مرن الشرفاه تصرلي وتورلم عليره ي وتره ره   رر ف مرا
مرن القلروب تخفر  بره ره وحًره منره  لرك التراريخ  المقيرين قرا رة ألرن وأربرع م رة عرام   وم را; وأطرراف النهرار منره

  عليها   ومن الًعيد إلى أن يرث   ا ر 

الحيراة   وهرو الرهي جعرل  هرامت قومه فقد جامهم هها القرآن والدنيا ل تح  بهرم ي وإن أحورع اعتبررتهم علرى وأما
 رره الرردنيا فعرررفتهم و انررع لهررم طرروا  الفترررة الترري  واجهرروا الًشرررية   وهررو الررهي لهررم  ورهررم ا كبررر فرري ترراريخ هررهه

 عنه أنكرتهم ا ر  ي واستصغرتهم الدنيا و وقهفع بهم فري  يرل القافلرة هنراال ي تخلوا استمو وا فيها  ه   فلما أن

  أن  انوا قا ة المو   المرموقين    عد

الًشررية الشرار ة ي إ ا هرري  القافلرة ارهرا   لدينره ي واختارهرا لبيرا ةلتًعررة ضرخمة تور   عنهرا ا مرة الترري اخت وإنهرا
  تخلع عن ا مانة  )وسوف تو لون(   
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  المدلو  ا خير أوسع وأشمل   وأنا إليه أميل   وهها

  واس   من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من  ون الرحمن آلهة يعبدون ع(   )

مرن  ون الررحمن آلهررة  يجعلرون  احرد منرره أقردم رسرو    فعرقم يررتكن هرؤلم الرهينهرو أسراس  يرن   الو  والتوحيرد
  يعبدون ع

قبلرره عررن هررهه  الرسررل يقرررر هررهه الحبيقررة هنررا فرري هررهه الصررورة الفريرردة     صررورة الرسررو  ] ص [ يورر   والقرررآن
ن  رل رسرو    وهري الجرواب القراطع مر  رق  الق ية  )أجعلنا من  ون الرحمن آلهة يعبدون ع(وحرو  هرها الورؤا 

  القلوب   في صورة طريفة حقًا   وهو أسلوب موظ شديد الت ثير

وهري أكبرر مرن أ عرا   والحيراة أ عرا  الزمران والم ران برين الرسرو  ] ص [ والرسرل قبلره   وهنراال أ عرا  المرو; وهنراال
  حبيقررة وحرردة الرسررالة  الحبيقررة الثابتررة المطررر ة أمررام الزمرران والم رران     ولكررن هررهه ا  عررا   لهررا تتقشررى هنررا

كفيلررة ان تبرررز وتثبررع حيررث يتقشررى الزمرران والم رران والمررو; والحيرراة وسررائر  وهرري المرتكررزة  لهررا علررى التوحيررد  
هري  رق   وهرهه ويتققرى عليهرا ا حيرام وا مروا; علرى مردار الزمران متفراهمين متعرارفين     ; المتغيررة الظرواهر

  التعبير القرآني اللطيف العجي     

قرير    فهنراال  ائمرًا  وآخرر أنره  البيراس إلرى النبري ] ص [ وإخوانره مرن الرسرل مرع ربهرم ل يًقرى شريم  عيرد علرى
وتتجلرى الحبيقرة الكليرة عاريرة مرن  رل سرتار    , الوردو  تلرك اللحظرة اللدنيرة التري ترزا  فيهرا الحرواجز وترتفرع فيهرا

 الزمران وحراجز حراجزى وحردة متصرلة ي وقرد سرق  عنهاهرها الوجرو    تتجلر وأهرل حبيقة النف  وحبيقرة الوجرو   لره

وقرع فري ليلرة  كمرا وحراجز الشر ل والصرورة   وهنرا يور   الرسرو  ] ص [ ويجراب ي برق حراجز ول حجراب   الم ران
  ا سرام والمعراج  

الكلري   لري  هرو القرانون  المر لوف ليحورن فري مثرل هرهه المرواطن أل نعترد  ثيررًا  المر لوف فري حياتنرا   فهرها وإنره
حين نهتدي إلرى طررف مرن قانونره   وهنراال حجر   , آثاره ونحن ل ندرال من هها الوجو  إل  عض  واهره وبعض

عليها من م لوفا;   ف ما اللحظرة التري تتجرر  فيهرا الرنف  مرن هرهه العوائر   نرتًه من تكويننا  اته ومن حواسنا وما
ا جورام  لمر  قرة المجرر ة  ي شريم آخرر أمررًا أيورر مرنلقرام الحبيقرة المجرر ة لمنوران  الحبي في رون  والحجر 

  لاجوام  

واعترزازهم  رالبيم  ; سرياق تورلية الرسرو  ] ص [ عمرا يعترر   ره المعترضرون مرن  بررام قومره علرى اختيراره وفري
مرع فرعرون ومل ره ي يره ر فيهرا  - الورقم عليره -الًاطلة لعرر  هرهه الحيراة الردنيا   تجريم حلقرة مرن قصرة موسرى 

لرول نرز  هرها القررآن علرى رجرل مرن القرريتين عظريم(  وتًاأيره  مرا لره ) تزاز فرعون  مثل ما يعتز  ه من يقولرون اع
 وتوراهله فري فخرر وخريقم  )ألري  لري ملرك مصرر وهرهه ا نهرار تجرري مرن تحتري ع أفرق , من ملك ومن سرلطان

الردنيوي )أم أنرا  والعرر  لجراه ا رضريوهرو مجرر  مرن ا -عبرد  ورسروله  -وانتفاخه علرى موسرى  . .(? تًصرون 
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مرا يقترحون )فلرول ألقرري عليره أسرورة مررن  يشررًه خيرر مرن هرها الررهي هرو مهرين ول ي ررا  يبرين ع(    واقتراحره الرهي
   ه  أو جام معه المقئكة مقترنين(   

  هي نوخة تكرر ي أو اسطوانة تعا    و  نما

عرضرها علرريهم  التري ة المخدوعرة و علرى الررررم مرن الخروارق يبرين  يرف اسرتجابع لفرعررون الجمراهير المورتخف ثرم
 موسرى ليردعو ربره في شرن عرنهم  واسرتغاثتهم وعلرى الرررم ممرا أصرابهم مرن ابرتقما; ي -عليره الورقم  -موسرى 
  البقم  

علنراهم ف ررقنراهم أجمعرين ي فج مرنهم كيرف  انرع العا ًرة  عردما ألرزمهم   الحجرة  التبليغ )فلمرا آسرفونا انتقمنرا ثرم
  سلفًا ومثًق لآلخرين(   

  هم أولم الخرون ل يعتبرون ول يته رون   وها

طبيعرة الكبررام والطغراة  تتبردى خق  ههه الحلقة تتجلى وحردة الرسرالة ي ووحردة المرنهج ي ووحردة الطرير     مرا ومن
الجمرراهير الترري يوررتخفها  هررهه ا ر  و وطبيعررة عررر  فرري اسررتبًا   عرروة الحرر  ي واعتررزازهم  التافرره الزهيررد مررن

  الكبرام والطغاة على مدار القرون  

  سخرية فرعون  موسى واستخفافه لقومه لفوقهم وهقكهم 56 - 46الرا ع  الدرس

 آياتنررا إ ا هررم منهررا  جررامهم ولقررد أرسررلنا موسررى  آياتنررا إلررى فرعررون ومل رره ي فقررا  إني رسررو  رب العررالمين   فلمررا)
  ي ح ون(   

الرئيوررية  النقطررة ة اللقررام ا و  بررين موسررى وفرعررون ي فرري إشررارة مقت ررًة تمهيرردًا لسررتعرا يعررر  حلقرر هنررا
اعتراضرا; مشررر ي العرررب  مررع وهرري تشرا ه اعتراضررا; فرعرون و يمرره -المقصرو ة مررن القصرة فرري هرها الموضررع 

جرام بهرا  رل وهري  ا; الحبيقرة التري  . .(العرالمين ويلخرأ حبيقرة رسرالة موسرى  )فقرا  إني رسرو  رب -و ريمهم 
  . .(العالمين رسو  أنه)رسو (وأن الهي أرسله هو )رب

القروم لهرا  )إ ا  اسرتبًا  كرهلك إشرارة سرريعة إلرى اليرا; التري عرضرها موسرى ي وينهري هرهه ا شرارة  طريقرة ويشرير
 هم منها ي ح ون(    ش ن الجها  المتعالين  

 
 

رْن آَيرِة ِإلَّ ِهرَي َأْكَبرُر ِمر َوَمرا راِحرُ 48َلَعلَُّهرْم َيْرِجُعروَن ) ِ اْلَعرَهابِ  ْن ُأْخِتَهرا َوَأَخرْهَناُهمُنرِريِهم مِّ َلَنرا  اْ رُ  ( َوَقراُلوا َيرا َأيَُّهرا الوَّ
َقراَ   َقْوِمرهِ  ُن ِفري( َوَناَ ى ِفْرَعوْ 50َعْنُهُم اْلَعَهاَب ِإَ ا ُهْم َينُكُثوَن ) َكَشْفَنا ( َفَلمَّا49َربََّك ِ َما َعِهَد ِعنَداَل ِإنََّنا َلُمْهَتُدوَن )
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رْن َهرَها51ِمن َتْحِتي َأَفَق ُتًِْصُروَن ) َتْجِري  َيا َقْوِم َأَلْيَ  ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِهِه اْ َْنَهارُ  ُهرَو َمِهرين   الَّرِهي ( َأْم َأَنا َخْير  مِّ
  (52َوَل َيَكاُ  ُيِبيُن )

  :أخرى  بتقما; المفصلة في سور لك إشارة إلى ما أخه    ه فرعون وماه من ال يلي

يرا أيهررا الورراحر ا ر لنررا :وقررالوا ومرا نررريهم مررن آيرة إل هرري أكبررر مررن أختهرا ي وأخررهناهم  العررهاب لعلهرم يرجعررون  )
  إ ا هم ينكثون(    العهاب ربك  ما عهد عندال إننا لمهتدون   فلما  شفنا عنهم

متتا عرة    رل  ت خرههم مردعاة إيمران ي وهري -ه الورقم علير -لم تكن اليا; التي  هر; علرى يردي موسرى  وه ها
أن الخروارق ل تهردي قلًرًا لرم يت هرل  وفحرواه  آيرة أكبرر مرن أختهرا   ممرا يصردق قرو    تعرالى فري مواضرع  ثيررة ي

  العمي   يهدي للهدى و وأن الرسو  ل يومع الصم ول

 مررا عهررد عنرردال إننررا  ربررك أيهررا الورراحر ا ر لنرراهنررا فيمررا يح يرره القرررآن عررن فرعررون ومل رره قررولهم  )يررا  والعجرر 
الرربقم   ومرررع  لررك يقولرررون لرره  )يرررا أيهرررا  عررنهم لمهترردون(    فهرررم أمررام الررربقم ي وهررم يورررتغيثون  موسررى ليرفرررع

عنرردال(وهو يقرو  لهم إنره رسررو  )رب العرالمين(ل ربرره هرو وحررده  عهررد الوراحر(ويقولون  رهلك  )ا ر لنررا ربرك  مررا
 ل الخروارق ول  رقم الرسرو  مر  قلروبهم ي ول خالطتهرا  شاشرة ا يمران ي علرى لكرنو  علرى جهرة الختصراص  

  من قولهم  )إننا لمهتدون(  الررم

  فلما  شفنا عنهم العهاب إ ا هم ينكثون(   )

وهنرا يبررز فرعرون فري  . المخدوعرة الجمراهير قرد تؤخره  رالخوارق المعجرزة ي وقرد يجرد الحر  سربيًق إلرى قلوبهرا ولكرن
الورررا جة  منطررر  سررطحي ي ولكنررره يرررروج برررين  الجمرراهير ه وسرررلطانه ي وفررري زخرفرره وزينتررره ي يخلررر  عقرررو جاهرر

  المخدوعة  ا بهة والبري   , الجماهير الموتعبدة في عهو  الطغيان

تًصررون ع أم أنرا  أفرق ونا ى فرعون في قومه قا  يا قوم ألي  لي ملك مصر وههه ا نهرار تجرري مرن تحتري ع)
  من  ه  أو جام معه المقئكة مقترنين ع( أسورة ا الهي هو مهين ي ول ي ا  يبين ع فلول ألقي عليهخير من هه

وتوررتخفها  يبهرهررا ملررك مصررر وهررهه ا نهررار الترري تجررري مررن تحررع فرعررون ي أمررر قريرر  مشررهو  للجمرراهير ي إن
فهررو أمررر يحترراج إلررى  -ة فيرره أًررام تورراوي  ومصررر ل -ا شررارة إليرره   ف مررا ملررك الوررماوا; وا ر  ومررا بينهمررا 

  مصر الصغير الزهيد   ملك قلوب مؤمنة تحوه ي وتعقد الموازنة بينه وبين

قلوبهرا ول عقولهرا إلرى تردبر  تورمو المورتعبدة المورتغفلة يغريهرا البرير  الخرا ر القرير  مرن عيونهرا و ول والجمراهير
   لك الملك الكوني العريض الًعيد  

  لع    وتار ههه القلوب ويوتغفلها  البري  القري   ثم عرف فرعون  يف ي ومن
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  أم أنا خير من هها الهي هو مهين ول ي ا  يبين ع( )

يشرير بهرها إلرى أنره مرن  لعله يعني  المهانة أن موسى لي  ملكًا ول أميرًا ول صاح  سطوة وما  مشهو    أم وهو
ول ي ررا  يبين(فهررو اسررتغق  لمررا  رران معروفررًا عررن )  لررك الشررع  الموررتعبد المهررين   شررع  إسرررائيل   أمررا قولرره 

وإل فقرد اسرتجاب   سرؤاله حرين  عراه  )رب اشررظ لري صردري  . اللوران موسى قبل خروجه من مصر مرن حًورة
  عقدة من لواني يفقهوا قولي(    وحلع عقدة لوانه فعًق ي وعا  يبين   واحلل ويور لي أمري 

تجرري مرن تحتره ي خيررًا  ا نهرار  برد أن ي رون فرعرون الرهي لره ملرك مصرر وهرههالجمراهير الورا جة الغافلرة ل وعند
  النجاة من العهاب ا ليم   و عوة ومعه  لمة الح  ومقام النبوة -عليه الوقم  -من موسى 

  ألقى عليه أسورة من  ه  ع     فلول

  تواوي   ه  أسورة من من  لك العر  التافه الرخيأ   أسورة من  ه  تصدق رسالة رسو    . ه ها

 
 

رن َ َهرِ  َأْو َجرام َمَعرهُ  َفَلرْوَل  َقْومرًا  َكراُنوا ( َفاْسرَتَخنَّ َقْوَمرُه َفَ َطراُعوُه ِإنَُّهرمْ 53ُمْقتَرِرِنيَن ) اْلَمَقِئَكرةُ  ُأْلِقرَي َعَلْيرِه َأْسرِوَرة  مِّ
  (56) ِلآْلِخِرينَ  ( َفَجَعْلَناُهْم َسَلفًا َوَمَثقً 55َأْجَمِعيَن ) مْ َفَ ْرَرْقَناهُ  ( َفَلمَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهمْ 54َفاِسِقيَن )

من إلقرام أسرورة الرهه  تتويجره  الملرك  يقصد من اليا; المعجزة التي أيد   بها رسوله الكريم   أم لعله  ان أكثر
  و ا سلطان ع ملك ي إ   انع ههه عا تهم ي في ون الرسو   ا

  كة مقترنين(   أو جام معه المقئ)

وجيره   وهرو  اعتررا  اعتررا  آخرر لره برير  خرا ر  رهلك مرن جانر  آخرر ي تؤخره  ره الجمراهير ي وتررى أنره وهرو
  اعترا  م رور ي ووجه  ه أكثر من رسو   

  فاستخن قومه ف طاعوه ي إنهم  انوا قومًا فاسقين(   )

المعرفرة ي ويحجبرون عرنهم  سربل لجماهير أوًل عن  لالطغاة للجماهير أمر ل ررا ة فيه و فهم يعزلون ا واستخفاف
روعهم ما يشامون مرن المرؤثرا; حترى تنطًرع نفوسرهم  في الحقائ  حتى ينووها ي ول يعو وا يًحثون عنها و ويلقون 

اسرتخفافهم  عرد  لرك ي ويلرين  يرا هم ي فيرههبون بهرم  ا; اليمرين و ا;  يورهل بههه المؤثرا; المصرطنعة   ومرن ثرم
  ! طم نينم الشما 
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ول يمور ون  حبرل    , طري  يملك الطاغية أن يفعل  الجماهير ههه الفعلة إل وهم فاسقون ل يوتبيمون على ول
واسرتخفافهم واللعر  بهرم  الريشرة فري مهر  الرريح    خرداعهم ي ول يزنرون  ميرزان ا يمران   ف مرا المؤمنرون فيصرع 

  عون فيقو  لفر  الجماهير ومن هنا يعلل القرآن استجا ة

  فاستخن قومه ف طاعوه   إنهم  انوا قومًا فاسقين(   )

الفتنرة ف طاعرع الجمرراهير  وعمرع انتهرع مرحلرة البرتقم وا نررهار والتًصرير و وعلرم   أن القروم ل يؤمنرون و ثرم
  نهير والنور و فحقع  لمة   وتحق  ال البينا; فرعون الطاغية المتًاهي في خيقم ي وعشع عن اليا;

  . فلما آسفونا انتقمنا منهم ف ررقناهم أجمعين ي فجعلناهم سلفًا ومثًق لآلخرين( )

هرها المقرام   فيقرو   )فلمرا  فري   سًحانه عرن نفوره فري مقرام النتقرام والتردمير و إ هرارًا لغ رًه ولجبروتره يتحدث
عرين(    يعنري فرعرون ومراه وجنرده   وهرم أجم ف ررقنراهم آسرفونا(    أي أر ربونا أشرد الغ ر      )انتقمنرا مرنهم

  سلفًا يتًعه  ل خلرن  رالم )ومرثًق لآلخرين(الرهين يجي رون  عردهم ي  وجعلهم الهين ررقوا على إثر موسى وقومه
  فيعتبرون     , قصتهم ويعرفون 

فري مواجهرة العررب  قصرة  الحلقرة المشرابهة لهرا مرن -عليره الورقم  -تلتقري هرهه الحلقرة مرن قصرة موسرى  وه رها
المعترضرين ي وتنرهرهم مصريرًا  مصرير  المشرر ين رسولهم الكريم   فتثبع الرسو  ] ص [ والمؤمنين معره و وتحرهر

  ا ولين    

مرن إيرا هرا فري هرهه  والغايرة الحبيقرة فري عرر  القصرة ي  التناسر  برين الحلقرة المعروضرة والحرا  القائمرة وتلتقري
  ا لهي الح يم   المنهج  اة للتربية فيالحا  القائمة   وتصًح القصة بهها أ

القروم حرو  عًرا تهم  جرد  ينتقل الوياق من ههه الحلقة في قصة موسى ي إلى حلقة من قصة عيورى ي  مناسرًة ثم
  ا خير للمقئكة وعًا ة  عض أهل الكتاب للمويح     و لك في الدرس

 هاب المشر ين وثواب الموحدين وألوأية   وحدهورسوله وع عبد  الموضور عيوى هو 89 - 57الثالثة  الوحدة

  الوحدة مقدمة

ويح ري حا ثرًا مرن  ; المقئكرة هها الدرس ا خير من الوورة يورتطر  الورياق إلرى ح ايرة أسراطيرهم حرو  عًرا ة في
ن مررام الواأية ي ل  قصد الوصو  إلرى الحر  ي ولكر عقائدهم حوا ث الجد  الهي  انوا يزاولونه ي وهم يدافعون عن

  ومحاًل  

جعلوهررا تماثيررل  الترري قيررل لهم إنكررم ومررا تعبرردون مررن  ون   حصرر  جهررنم   و رران القصررد هررو أصررنامهم فلمررا
  فرري النرار   لمررا قيررل لهررم هررها ضرررب   ون  للمقئكرة ثررم عبرردوها بررهاتها   وقيررل لهرم إن  ررل عابررد ومررا يعبررد مررن
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أهو في النار ع و ران هرها مجرر  جرد  ومجرر   -من قومه  ون المنحرف وقد عبده - ع هم المثل  صيوى ابن مريم 
 و ران أهل الكتاب يعبدون عيوى وهرو  شرر فرنحن أهردى إ  نعبرد المقئكرة وهرم بنرا;     كان مرام   ثم قالوا إ ا

  هها  اطًق يقوم على  اطل  

واخرتقف قومره  ,  عوته بيقةالمناسًة يه ر الوياق طرفًا من قصة عيوى ابن مريم ي ي شن عن حبيقته وح وبههه
  من قبله ومن  عده    

مرن مشراهد البيامرة ي  مطولً  يهد  المنحرفين عن سوام العقيدة جميعًا  مجيم الواعة  غتة   وهنا يعر  مشهداً  ثم
  . للمجرمين يت من صفحة من النصيم للمتقين ي وصفحة من العهاب ا ليم

صرفاته و وملكيترره  برًعض عمررا يصرفون ي ويعرفره لصًرا ه -سرًحانه  - اسراطيرهم عرن المقئكررة ي وينرزه   وينفري
  المطلقة للومام وا ر  والدنيا والخرة وإليه يرجعون  

وهرو تهديررد  ! سريعلمون  الورورة بتوجيره الرسرو  ] ص [ إلررى الصرفح عرنهم وا عررا  ويرردعهم ليعلمروا مرا ويخرتم
  والتبيين  ملفوف يلي   المجا لين المرائين  عد هها ا ي اظ 

  عيوى هو عبد   ورسوله ونقاش النصارى والمشر ين حوله 65 - 57ا و   الدرس

لرك إل جردًل   برل هرم  ضرربوه ولما ضرب ابن مريم مثًق إ ا قومك منه يصدون   وقالوا أآلهتنرا خيرر أم هرو ع مرا)
ولررو نشررام لجعلنررا مررنكم مقئكررة فرري إسرررائيل    لبنرري قرروم خصررمون   إن هررو إل عبررد أنعمنررا عليرره وجعلنرراه مررثقً 

تمتررن بهرا واتًعرون ي هرها صرراث مورتبيم   ول يصردنكم الشريطان إنره لكرم  فرق ا ر  يخلفرون   وإنره لعلرم للوراعة
  . عدو مبين( 

  وأطيعرون   ان  فراتقوا جرام عيورى  البينرا; قا  قرد ج رتكم  الح مرة و برين لكرم  عرض الرهي تختلفرون فيره ي ولمرا
مرن بيرنهم ي فويرل للرهين  لمروا مرن عرهاب يروم  ا حرزاب ربري ورب رم فاعبردوه هرها صرراث مورتبيم   فراختلن   هرو
  أليم    

 
 

وَن ) َوَلمَّا   (57ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثًق ِإَ ا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ

فري المورجد ي فجررام  مغيررةال ابرن إسرحاق فري الوريرة قررا  جل  رسرو    ] ص [ فيمرا بلغنري مرع الوليرد برن   رر
قريت ي فرتكلم رسرو    ] ص [ فعرر   رجا  الن ر بن الحارث حتى جل  معهم ي وفي المجل  رير واحد من

حتى أفحمه   ثم تق عليره وعلريهم)إنكم ومرا تعبردون مرن  ون    [ له الن ر بن الحارث ي فكلمه رسو    ] ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حترى   ثرم قرام رسرو    ] ص [ وأقبرل عبرد  برن الزبعرري التميمرياليرا;    . .(وار ون  حصر  جهرنم أنرتم لهرا

قعرد   وقرد زعرم محمرد أنرا  ومرا جل    فقا  الوليد بن المغيرة لره و  مرا قرام الن رر برن الحرارث لبرن عبردالمطل 
محمردًا أكرل أمرا و  لرو وجدتره لخصرمته   سرلوا :الزبعرري  وما نعبد من آلهتنا هرهه حصر  جهرنم   فقرا  عبرد  برن

من عبده ع فنحن نعبد المقئكرة ي واليهرو  تعبرد عزيررًا ي والنصرارى تعبرد الموريح  مع ما يعبد من  ون   في جهنم
وخاصم   فره ر  احتج فعج  الوليد ومن  ان معه في المجل  من قو  عبد  بن الزبعري ورأوا أنه قد . مريم ابن

من عبده   فرهنهم إنمرا يعبردون الشريطان  مع أن يعبد من  ون   فهو لك لرسو    ] ص [ فقا  أ  ل من أح  
سرًقع لهرم منرا الحورنى أول رك عنهرا مًعردون(    أي عيورى  الرهين ومرن أمررهم  صًا تره أ فر نز    عرز وجرل )إن

 هلوالرأًان الهين م وا على طاعة   عز وجل ي فاتخههم من  عدهم من أ  ا حًار وعزير ومن عبد معهما من

يعبرد مرن  ون   ي  وأنره أربا رًا مرن  ون   ي ونرز  فيمرا يره ر مرن أمرر عيورى عليره الصرقة والورقم ي ال رقلة
إ ا قومررك منرره يصرردون(    أي  مررثقً  وعجرر  الوليررد ومررن ح ررر مررن حجترره وخصررومته )ولما ضرررب ابررن مررريم

  يصدون عن أمرال بهلك      

مرن  ون   حصر   تعبردون  سرو    ] ص [ علرى قرريت  )إنكرم ومراصاح  الكشاف فري تفوريره ألما قررأ ر  و  ر
يرا محمرد   أخاصرة لنرا وللهتنرا أم لجميرع ا مرم :الزبعرري  جهنم(امتع وا من  لك امتعاضًا شديدًا   فقا  عبد  برن

ى ابرن ولجميرع ا مرم أ فقا  خصرمتك ورب الكصًرة   ألورع ترزعم أن عيور وللهرتكم ع فقرا  عليره الورقم أ هرو لكرم
يعبردون  والمقئكرة عليره خيررًا وعلرى أمره ع وقرد علمرع أن النصرارى يعبردونهما ع وعزيرر يعبرد ع وتثنري مريم نبري ي

وضررح وا   وسر ع النبرري ] ص [  ففرحرروا ع فرهن  ران هررؤلم فري النررار فقرد رضررينا أن نكرون نحررن وآلهتنرا معهرم  
هرهه اليرة   والمعنى ولمررا ضررب عبرد  برن الزبعررري ونزلرع (الحورنى فر نز    تعرالى  )إن الرهين سرًقع لهررم منرا

 مرن هرها المثرل -قررريت  -وجرا   رسرو    ] ص [  صًررا ة النصرارى إيراه أإ ا قومركأ  , عيورى ابرن مرريم مررثقً 

ص [  جدلره ي  مرا  ] يصدونأ ترتفع لهم جلًة وضجيج ي فرحرًا وجرهًل وضرح ًا  مرا سرمعوا مرن إسر ا; رسرو   "
يصردونأ  ال رم فمرن الصردو    أي مرن " قررأ وم ولجبهم إ ا تعبروا  حجرة ثرم فتحرع علريهم   وأمرا مرنيرتفع لغ  الق

مررن الصررديد وهررو الجًررة   وأنهمررا لغترران نحررو يعُ ررن :وقيررل أجررل هررها المثررل يصرردون عررن الحرر  ويعرضررون عنرره  
ر مررن عيوررى أوإ ا  رران خيررر أم هررو ع(يعنررون أن آلهتنرا عنرردال ليوررع  خير أآلهتنررا ويعِ رن ونظررائر لهمررا   )وقرالوا

  كان أمر آلهتنا هينًا   أ   النار عيوى من حص 

  إسحاق   ابن يه ر صاح  الكشاف من أين استقى روايته ههه   وهي تتف  في عمومها مع رواية ولم

عررن طبيعرة القروم وهررو  القررآن كليهمرا يت ررح اللتروام فري الجررد  ي والمررام فري المناقشررة   ويت رح مرا يقرررره ومرن
يدر ون من أو  ا مرر مرا يقصرد إليره القررآن  فهم    )بل هم قوم خصمون(     وو لد  في الخصومة ومهارة  يقو 

عن استقامته ي ويتلموون شبهة في عمروم اللفر  فيردخلون منهرا بهرهه  فيلوونه الكريم وما يقصد إليه الرسو  ] ص [
  فقد الستقامةالتي يغرم  مثلها  ل من عدم ا خقص ي و  , الجدلية المماح ا;
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 َوَجَعْلَنراهُ  ( ِإْن ُهرَو ِإلَّ َعْبرد  َأْنَعْمَنرا َعَلْيرهِ 58َقرْوم  َخِصرُموَن ) ُهرمْ  َأآِلَهتَُنا َخْير  َأْم ُهَو َما َضرَرُبوُه َلرَك ِإلَّ َجرَدًل َبرلْ  َوَقاُلوا

  (60ِئَكًة ِفي اْ َْرِ  َيْخُلُفوَن )مََّق  ِمنُكم ( َوَلْو َنَشام َلَجَعْلَنا59َمَثًق لَِّبِني ِإْسَراِئيَل )

ثرم  ران نهري رسرو    ] ص [  ومرن في الح  ي ويعمد إلى شبهة في لف  أو عًارة أو منفه خلفي للحبيقة   ي ابر
  يرا   ه الغلًة من أي طري    إنما وتشديده عن المرام ي الهي ل يقصد  ه وجه الح  ي

جعفرر ي عرن القاسرم ي  عرن أحمرد برن عبردالرحمن ي عرن عًرا ة برن عًرا ة ي ابرن جرير حردثنا أبرو  رير  ي حردثنا قا 
النرراس وهررم يتنررازعون فرري القرررآن    علررى قررا  إن رسررو    ] ص [ خرررج -رضرري   عنرره  -عررن أبرري أمامررة 

ثرم قرا  ] ص [ أ ل ت رربوا  تراب    ع ره برًعض  . الخرل فغ   ر ًًا شديدًا ي حتى   نما ص  على وجهره
  الجد    ثم تق ] ص [ )ما ضربوه لك إل جدًل بل هم قوم خصمون(أ     أوتوا ما ضل قوم ق  إل  فهنه 

فري صرد  أسرطورتهم  اليرا; احتمرا  فري تفورير قولره تعرالى  )وقالوا أآلهتنرا خيرر أم هرو ع(يرشرح لره سرياق وهنراال
ى لصيورى ابرن مرريم    مرا أن المقئكرة النصرار  عًرا ة على المقئكة   وهو أنهم عنوا أن عًا تهم للمقئكة خير من

من   سرًحانه وتعرالى عمرا يصرفون   وي رون التعقير   قولره  - اسطورتهم حو  -أقرب في طبيعتهم وأقرب نوًًا 
أن  يعنري لرك إل جردًل برل هرم قروم خصرمون(    يعنري الرر  علرى ابرن الزبعرري  مرا سرب     مرا ضرربوه تعالى  )مرا

عرن التوحيرد    رانحرافهم  انحرراف رى للموريح  اطرل   فعمرل النصرارى لري  حجرة  نرهضربهم المثرل  صًرا ة النصرا
وقد أشار إلى هها الوجره  عرض المفوررين أي رًا    . ضق  هم   فق مجا  للمفاضلة بين انحراف وانحراف   فكله

  وهو قري   

  ثم جام التعقي   عد هها  ومن

  بني إسرائيل(   إن هو إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثًق ل)

ول جريررة لره فري عًرا تهم  . إلهرًا يعبرد  مرا انحررف فرير  مرن النصرارى فعبردوه   إنمرا هرو عبرد أنعرم   عليره فلري 
  إليه ويت سون  ه   فنووا المثل ي وضلوا الوبيل   ينظرون  إياه   فهنما أنعم   عليه لي ون مثًق لبني إسرائيل

ولرو شرام   لجعررل  . مرثلهم مقئكررة ي يبرين لهرم أن المقئكرة خلر  مررن خلر   إلرى أسرطورتهم حرو  ال واسرتطر 
  يخلفونهم في ا ر   مقئكة المقئكة يخلفونهم في ههه ا ر  ي أو لحو   عض الناس إلى

  ولو نشام لجعلنا منكم مقئكة في ا ر  يخلفون(   )

يمرع إليره بنور  ي ول  خلقره خلر  ي رون   ولري  أحرد مرنا مرر إلرى مشري ة   فري الخلر    ومرا يشراهه مرن ال فمرر 
  والعابد  المعبو    ,  الرب إل صلة المخلوق  الخال  ي والعبد -سًحانه  -يتصل  ه 
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  أو يش ون فيها  بها يعو  إلى تقرير شيم عن عيوى عليه الوقم   يه رهم   مر الواعة التي ي هبون  ثم

  إنه لكم عدو مبين(    الشيطان   واتًعون   هها صراث موتبيم   ول يصدنكم وإنه لعلم للواعة   فق تمترن بها)

إليره اليرة   تشرير إلرى ا ر  قبيرل الوراعة وهرو مرا -عليره الورقم  -ور ; أحا يرث شرتى عرن نرزو  عيورى  وقرد
نى أمررارة وعقمررة   وأنرره َلَعَلررم للورراعة( مع) الثانيررة )وإنرره لعلررم للورراعة( معنى أنرره ُيعلررم  قرررب مجي هررا ي والقرررامة

  و قهما قري  من قري   

أن ينرز  فري م ابرن مرريم  ليوش ن قا  قا  رسو    ] ص [ أ والهي نفوي بيده -رضي   عنه  -أبي هريرة  عن
وياريض المرا  حترى ل يقبلره أحرد ي حترى تكرون  , الجزيرة ح مًا مقوطًا ي في ور الصلي  ي ويقتل الخنزيرر ي وي رع

 فيها أ   وما ة خيرًا من الدنياالوجدة الواحد

 
 

اَعِة َفَق َتْمَتُرنَّ ِبَها َواتًَُِّعروِن َهرَها َوِإنَّهُ  ْورَتِبيم  ) ِصرَراث   َلِعْلم  لِّلوَّ رْيَطاُن ِإنَّرُه َلُكرمْ 61مُّ نَُّكُم الشَّ ِبرين  ) َعرُدو   ( َوَل َيُصردَّ ( 62مُّ
( ِإنَّ 63َوَأِطيُعروِن ) ّللاََّ  َوِ َُبيَِّن َلُكم َ ْعرَض الَّرِهي َتْخَتِلُفروَن ِفيرِه َفراتَُّقوا ِ اْلِحْ َمةِ  ْ ُتُكمَوَلمَّا َجام ِعيَوى ِ اْلَبيَِّناِ; َقاَ  َقْد جِ 

ْوَتِبيم  ) َهَها ّللاََّ ُهَو َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوهُ    (64ِصَراث  مُّ

علرى الحر   راهرين  يقراتلون    طائفرة مرن أمتريقا  قا  رسو    ] ص [ أ ل ترزا -رضي   عنه  -جابر  وعن
تعا  صررل لنررا   فيقررو  ل   إن  ع رر م علررى  عررض :أميرررهم إلررى يرروم البيامررة   فينررز  عيوررى ابررن مررريم ي فيقررو 

  . " ا مة أمرام تكرمة   تعالى لههه

يه لًشر إل مرا جرام مرن ف قو  ري  من الغي  الهي حدثنا عنه الصا ق ا مين وأشار إليه القرآن الكريم ي ول وهو
  ههين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين  

  فق تمترن بها   واتًعون   هها صراث موتبيم(   )

يردعوهم علرى لوران  والقررآن يش ون في الواعة ي فالقرآن يردعوهم إلرى اليقرين   و رانوا يشرر ون عرن الهردى ي و انوا
  القاصد الواصل الهي ل ي ل سالكوه   , ري  الموتبيمالرسو  ] ص [ إلى اتًاعه فهنه يوير بهم في الط

  لهم أن انحرافهم وشرو هم أثر من اتًار الشيطان   والرسو  أولى أن يتًعوه  ويبين

  ول يصدنكم الشيطان   إنه لكم عدو مبين(   )
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المعر رة ا ولرى فري الجنرة    ومنره , ل يفت  يه ر الًشر  المعر ة الخالدة بينهم وبين الشيطان منه أبيهم آ م والقرآن
عن عمد وقصد ي وسراب  إنرهار وإصررار ثرم ل ي خره حرهره  ,  المرصا  وأرفل الغافلين من يعلم أن له عدوًا يقن له

  العدو الصريح   لهها ثم يزيد فيصًح تا عاً 

ا ر  و ورصرد لره هرهه  علرى أقام ا سقم ا نوان فري هرهه المعر رة الدائمرة بينره وبرين الشريطان طروا  حياتره وقد
الخوران إ ا هو انردحر مرا ل يخطرر  رهلك  من من الغنيمة إ ا هو انتصر ما ل يخطر على قل   شر ي ورصد له

هرهه المعر رة الدائًرة و التري تجعرل مرن ا نوران إنورانًا ي وتجعرل  إلى على قل   شر   وبهلك حو  طاقة القتا  فيه
 ا ر  ة الطًرائع والطًرار   والتري تجعرل أكبرر هردف لمنوران علرىأنروار الخقئر  المتنوعر برين له طا عه الخاص

الخيرر والنصرح  قروائم أن ينتصرر علرى عردوه الشريطان و فينتصرر علرى الشرر والخبرث والررج  و ويثبرع فري ا ر 
  والطهر  

قبلره  اختلرن قومره مرن و يرف وحبيقرة مرا جرام  ره و -عليره الورقم  -ههه اللفتة يعو  إلى بيان حبيقة عيوى  وبعد
  ثم اختلفوا  هلك من  عده 

فراتقوا   وأطيعرون   إن  , فيره ولما جام عيوى  البينا; قا  قد ج تكم  الح مة ي و بين لكم  عض الهي تختلفون )
ا حرزاب مرن بيرنهم ي فويرل للرهين  لمروا مرن عرهاب يروم  فاختلن   هو ربي ورب م فاعبدوه ي هها صراث موتبيم  

  أليم(   

مرن الكلمرا; والتوجيهرا;  أو ام قومه  البينا; الواضحا; سوام مرن الخروارق التري أجراهرا   علرى يديره يج فصيوى
الح مررة فقررد أوترري خيرررًا  ثيرررًا ي وأمررن الزلررل  يررؤ; إلررى الطريرر  القررويم   وقررا  لقومرره  )قررد ج ررتكم  الح مررة(  ومررن

على اترزان وعلرى نرور   وجرام ليبرين لهرم  عرض إلى خطواته في الطري   واطم ن والشط  أمنه للتفري  والتقصير و
إلرى  و عراهم وانقورموا فرقرًا وشريعًا   -عليره الورقم  -وقد اختلفوا في  ثير مرن شرريعة موسرى  . فيه الهي يختلفون 

ل مواربررة فيهررا ول لررً  ول  خالصررة تقرروى   وإلررى طاعترره فيمررا جررامهم  رره مررن عنررد     وجهررر   لمررة التوحيررد
  إنه إله ي ولم يقل إنه ابن     ولم يشر من قري  أو  عيد:يقل  هو ربي ورب م فاعبدوه(    ولمرمو   )إن  

 
 

راَعَة َأن تَرْ ِتَيُهم65َيرْوِم َأِلريِم ) َعرَهابِ  اْ َْحرَزاُب ِمرن َبْيرِنِهْم َفَوْيرل  لِّلَّرِهيَن َ َلُمروا ِمرنْ  َفاْخَتَلنَ   ةً َ ْغتَر ( َهرْل َينُظرُروَن ِإلَّ الوَّ
م َيْوَمِ ِه َ ْعُ ُهْم ِلًَْعضِ 66َوُهْم َل َيْشُعُروَن ) َأنرُتْم  َوَل  ( َيا ِعًَراِ  َل َخرْوف  َعَلرْيُكُم اْلَيرْومَ 67ِإلَّ اْلُمتَِّقيَن ) َعُدو   ( اْ َِخقَّ

  (70نََّة َأنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَن )اْ ُخُلوا اْلجَ  (69) ُمْوِلِمينَ  ( الَِّهيَن آَمُنوا ِ آَياِتَنا َوَ اُنوا68َتْحَزُنوَن )

وقرا  لهرم إن هرها صرراث  . الجميرع صرلة لره بربره ريرر صرلة العبو يرة مرن جانًره والربوبيرة مرن جانر    رب إلرى
ولكرن الرهين جراموا مرن  عرده اختلفروا أحزا رًا  مرا  ران  . ضرق  مورتبيم ل التروام فيره ول اعوجراج ي ول زلرل فيره ول

  . .(أليم اختلفوا  المين ل حجة لهم ول شبهة  )فويل للهين  لموا من عهاب يوم . أحزا اً  ن من قبله مختلفينالهي
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فيره مرن الره  تحرع  كرانوا كانرع رسرالة عيورى عليره الورقم إلرى بنري إسررائيل و و رانوا ينتظرونره ليخلصرهم ممرا لقرد
  وهموا أن يصلبوه   , وشاقوه ح م الرومان و وقد طا  انتظارهم له ي فلما جامهم نكروه

  جام المويح فوجدهم شيعًا ونحق  ثيرة ي أهمها أربع فرق أو طوائن   ولقد

وحور  الشرريعة ل  . وسرليمان الصدوقيين نوًة إلى أصردوقأ وإليره وإلرى أسررته وليرة الكهانرة مرن عهرد  او  طائفة
علررى الهي رل   و ررانوا  ح رم و يفررتهم  لقائمرةا برد أن يرجرع نوررًه إلرى هررارون أخري موسررى   فقرد  انررع  ريتره هرري

ينكرررون أالبرردرأ فرري الوقررع الررهي يترخصررون فرري حيرراتهم  , وطقوسررها واحترررافهم متشررد ين فرري شرر ليا; الصًررا ة
  ول يعترفون  ان هناال  يامة   ; الحياة الشخصية ويوتمتعون  مق 

والشر ليا; ي وجحردهم  الطقروس هم تشرد هم فريالفريويين ي و انوا على شقاق مع الصدوقيين   ينكرون علي وطائفة
وإن  ران فري  ع رهم اعترزاز وتعرا   رالعلم  والتصروف للًعرث والحوراب   والورمة الغالًرة علرى الفريوريين هري الزهرد

  ينكر عليهم ههه الخيقم وشقشقة اللوان   - الوقم عليه -والمعرفة   و ان المويح 

العهد القرديم المعروفرة  الكتر   في هو  وا شوريين ي وتدين  الكت  الخموةالوامريين ي و انوا خليطًا من الي وطائفة
  العهو  المت خرة ي مما يعتقد ريرهم  قداسته   في الموسوية ي وتنفي ما عداها مما أضيف إلى ههه الكت 

عررن  بيررة فرري عزلررة  يصيشررون  السررين أو ا سررينيين   و ررانوا مترر ثرين بررًعض المررهاه  الفلورراية ي و ررانوا وطائفررة
   الشدة في التنظيم   جماعتهم طوائن اليهو  ي وي خهون أنفوهم  الشدة والتقشن ي  ما ي خهون 

الراضرخين ل رغ   , إسررائيل ريرر هرهه الطوائرن نحرل شرتى فر يرة ي وبلبلرة فري العتقرا  والتقاليرد برين بنري وهنراال
  قص على يد المخلأ المنتظر من الجميع  الخ ينتظرون  ا مبراطورية الرومانية الموتهلين الم بوتين ي الهين

وجرام معره  شرريعة  .(فاعبردوه  التوحيرد الرهي أعلنره  )إن   هرو ربري ورب رم -عليه الورقم  -أن جام المويح  فلما
والطقروس ي حاربره المحترفرون الرهين يقومرون علرى  الشر ليا; التوامح والتههي  الروحي والعناية  القل  الًشري قبل

  ا  والطقوس  مجر  ا ش 

النراس أن يحملوهرا  ويورومون  فري هرها قولره عرن هرؤلم أإنهم يحزمرون ا وقرار ي -عليره الورقم  -يرؤثر عنره  وممرا
عملهررم  لرره لينظررر النرراس إلرريهم   يعرضررون  يعملررون  علررى عررواتقهم ي ول يمرردون إليهررا إصررًعًا يزحزحونهررا ي وإنمررا

المتكرر  ا و  فرري الررولئم ي والمجررال  ا ولررى فرري المجررامع ي   ويوررت ثرون  عصررائبهم ي ويطيلررون أهررداب ثيررابهم ي
  في ا سواق   وأن يقا  لهم سيدي   سيدي   حيث يههبون   أ     التحيا; ويبتغون 
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إنكرم تنقرون  راهر  . . الجمرل يخاط  هؤلم فيقو  أأيها القا ة العميان الرهين يحاسربون علرى الًعوضرة ويبتلعرون  أو
ويرل لكرم أيهرا الكتًرة والفريوريون المررامون   إنكرم  . . ي الًاطن مترعران  رالرج  والردعارةالك س والصحفة ي وهما ف

  و اخلها عظام نخرة أ     جميل كالقبور المبي ة   خارجها طقم

لي رررا   - ابهرررا  فررري وريرهرررا -عليررره الورررقم  -وهرررو يقررررأ هرررهه الكلمرررا; المررر ثورة عرررن الموررريح  -ا نوررران  وإن
م ررر   لهررؤلم الرسرميين المحترررفين مرن رجررا   واحررد حترررفين فري زماننررا هرها   فهررو طرا عالردين الم رجا يتصرور 

  ! حين الدين ي الهين يراهم الناس في  ل

 ع رها يؤلهره   وبع رها  . وأحزا راً   ه  المويح عليه الوقم إلى ربه ي فاختلن أتًاعه من  عده   اختلفوا شيعاً  ثم
أحرردها المورريح ابررن مررريم   وضرراعع  لمررة التوحيررد  ثقثررة عررل   ثالررثينورر  هلل سررًحانه بنوترره   وبع ررها يج

وضراعع  عوتره النراس ليلجر وا إلرى ربهرم ويعبردوه مخلصرين لره الردين  . الوقم الخالصة التي جام بها عيوى عليه
   

  فاختلن ا حزاب من بينهم فويل للهين  لموا من عهاب يوم أليم(   )

المختلفرة مرن  ا حرزاب  مرا فعلتره -عليره الورقم  -و    ] ص [ فري عيورى جرام مشرر و العررب يحراجون رسر ثرم
   عده ي وما أحدثته حوله من أساطير  

  الكافرين وعهاب  يام الواعة وعداوة ا خقم الفاسدين ونصيم المؤمنين 77 - 66الثاني  الدرس

مرع  -الورقم  عليره -اب  عرد عيورى يصل الورياق إلرى الحرديث عرن الظرالمين ي يردمج المختلفرين مرن ا حرز  وحين
فرري مشررهد رائررع طويررل ي يحترروي  البيامررة المحرراجين لرسررو    ] ص [  فعررل هررهه ا حررزاب و ويصررور حررالهم يرروم

  كهلك صفحة المتقين الم رمين في جنا; النصيم 

  لمتقين  إل ا عدو ينظرون إل الواعة أن ت تيهم  غتة وهم ل يشعرون ع ا خقم يوم ه  ع هم لًعض هل

ا خلروا الجنرة أنرتم وأزواج رم  . مورلمين يرا عًرا  ل خروف علري م اليروم ول أنرتم تحزنرون   الرهين آمنروا  آياتنرا و رانوا)
ما تشتهيه ا نفر  وتلره ا عرين ي وأنرتم فيهرا خالردون    وفيها تحبرون   يطاف عليهم  صحاف من  ه  وأكواب ي

  لون   لكم فيها فاكهة  ثيرة منها ت كلون   ما  نتم تعم أورثتموها وتلك الجنة التي

كرانوا هرم الظرالمين  ولكرن إن المجرمين في عهاب جهنم خالدون   ل يفتر عنهم وهرم فيره مبلورون   ومرا  لمنراهم)
    ونا وا يا مالك ليقض علينا ربك   قا  إنكم ماكثون    

  مقدمها المشهد بوقور الواعة فج ة وهم رافلون عنها ي ل يشعرون   يبدأ
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  هل ينظرون إل الواعة أن ت تيهم  غتة وهم ل يشعرون( )

  المفاج ة تحدث حدثًا رريًًا ي يقل   ل ما  انوا ي لفونه في الحياة الدنيا  ههه

  ا خقم يوم ه  ع هم لًعض عدو إل المتقين(   )

الشرر ي ويملري  ع رهم  علرى يجتمعرون عردام ا خرقم لينًرع مرن معرين و ا هرم     لقرد  رانوا فري الحيراة الردنيا  وإن
تًعررة ال ررق  وعا ًررة الشررر   واليرروم   عررض لررًعض فرري ال ررق    فرراليوم يتقومررون   واليرروم يلقرري  ع ررهم علررى

يتنراجون   )إل المتقرين(    فهرؤلم مرو تهم  ا يرة فقرد  ران  أخرقم ينقلبرون إلرى خصروم يتقحرون ي مرن حيرث  رانوا
  على الخير ي وعاقبتهم إلى النجاة    وتناصحهم  , اجتماعهم على الهدى

  :للمتقين ا خقم يتقحون ويختصمون ي يتجاوب الوجو   له  الندام العلوي الكريم وبينما

ا خلروا الجنرة أنرتم وأزواج رم  . مورلمين يرا عًرا  ل خروف علري م اليروم ول أنرتم تحزنرون   الرهين آمنروا  آياتنرا و رانوا)
  تحبرون( 

 
 

رن َ َهرِ  َوَأْكرَواِب َوِفيَهرا َمرا َتْشرَتِهيهِ َعَلريْ  ُيَطرافُ   ( َوِتْلركَ 71َوَتَلرهُّ اْ َْعرُيُن َوَأنرُتْم ِفيَهرا َخاِلرُدوَن ) اْ َنُفرُ   ِهم ِ ِصرَحاِف مِّ

 ( ِإنَّ اْلُمْجرِرِميَن ِفري َعرَهابِ 73 )َكِثيرَرة  ِمْنَهرا تَرْ ُكُلونَ  َفاِكَهرة   ( َلُكرْم ِفيَهرا72الَِّتري ُأوِرْثُتُموَهرا ِ َمرا ُ نرُتْم َتْعَمُلروَن ) اْلَجنَّرةُ 

 ( َوَنراَ ْوا َيرا76َ َلْمَنراُهْم َوَلِكرن َ راُنوا ُهرُم الظَّراِلِميَن ) َوَمرا (75( َل ُيَفتَُّر َعرْنُهْم َوُهرْم ِفيرِه ُمْبِلُوروَن )74َخاِلُدوَن ) َجَهنَّمَ 

  (78ِ اْلَح ِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُكْم ِلْلَح ِّ َ اِرُهوَن ) ِجْ َناُكم ( َلَقدْ 77)ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَ  ِإنَُّكم مَّاِكُثوَن  َماِلكُ 

  تورون سرورًا يشيع في أعطافكم وقوماتكم فيبدو علي م الحبور   أي

مررا تشررتهيه  الجنررة فرره ا صرحاف مررن  هرر  وأكرواب يطرراف بهرا علرريهم   وإ ا لهررم فري - عررين الخيرا   -نشررهد  ثرم
  :التكريم وة النفوس التها  العيون ي  ماًل وجماًل فيا نف    وفوق شه

  يطاف عليهم  صحاف من  ه  وأكواب   وفيها ما تشتهيه ا نف  ي وتله ا عين(   )

  هها النصيم   ما هو أكبر منه وأف ل   التكريم  الخطاب من العلي الكريم  ومع

كثيررة منهرا ت كلون(فمرا  ررا   فاكهرة نرتم تعملرون   لكرم فيهراوأنرتم فيهرا خالردون   وتلرك الجنرة التري أورثتموهررا  مرا  )
  ? ويختصمون  المجرمين الهين تر ناهم منه هنيهة يتقحون 

  إن المجرمين في عهاب جهنم خالدون(   )
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لهرم فيره  ارقرة مرن أمرل  تلروظ عرهاب  ائرم ي وفري  رجرة شرديدة عصريًة   ل يفترر لحظرة ي ول يبرر  هنيهرة   ول وهرو
  :قانطون  ي ول  وة من رجام  عيد   فهم فيه يائوون في الخقص 

  ل يفتر عنهم وهم فيه مبلوون(   )

  فعلوا   نفوهم ي وأور وها هها المور  الموب  ي  المين رير مظلومين  كهلك

  وما  لمناهم ولكن  انوا هم الظالمين(   )

  كرب وال ي  تتناوظ في الجو صيحة من  عيد   صيحة تحمل  ل معاني الي س وال ثم

  ونا وا يا مالك   ليقض علينا ربك(   )

صرريحة أول ررك  إنهررا صريحة متناوحررة مررن  عررد سررحي    مررن هنراال مررن ورام ا بررواب الموصرردة فرري الجحرريم   إنهرا
فهررم مبلوررون يائوررون   إنمررا  . الغرروث المجرررمين الظررالمين   إنهررم ل يصرريحون فرري طلرر  النجرراة ول فرري طلرر 

وحور  المنايرا أن ي رّن أمانيرا       وإن هرها النردام  . .   الهرقال الورريع الرهي يرريح يصريحون فري طلر  الهرقال
 وإننررا لنكرا  نرررى مرن ورام صرررخة السرتغاثة نفوسررًا أطرار صرروابها العررهاب ي . وال ري  ليلقري  ررًق  ثيفرًا للكرررب

  علينا ربك(  ليقض لك  تجاوز ا لم بها حد الطاقة ي فانًعثع منها تلك الصيحة المريرة  )يا ما وأجواماً 

  الجواب يجيم في تي ي  وتخهيل ي وبق رعاية ول اهتمام  ولكن

  قا  إنكم ماكثون( )

  خقص ول رجام ول مو; ول ق ام     إنكم ما  ثون   فق

  تقريع الكفار لجرائمهم تجاه الح  وأهله 80 - 78الثالث  الدرس

الصرائرين إلرى هرها  , الهردى هؤلم الكارهين للح  ي المعرضرين عرن ل هها المشهد الكامد الم روب يخاط   وفي
  والتعجي  للتحهير المصير و ويعج  من أمرهم على رهوس ا شها  ي في أنو  جو

يحوربون أنرا ل نورمع سررهم  أم لقد ج ناكم  الح  ي ولكرن أكثرر م للحر   رارهون   أم أبرمروا أمررًا ع فهنرا مبرمرون  )
  لديهم ي تبون(    ونجواهم ع بلى ورسلنا

فري صردق الرسرو   الشرك الحر  هري التري  انرع تحرو  بيرنهم وبرين اتًاعره ي ل عردم إ راال أنره الحر  ي ول و راهرة
  ويدعي عليه ما يدعيه ع   الكريم و فما عهدوا عليه  ه ًا ق  على الناس ي فكيف ي هب على
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  أهوامهم ي ويقن يصا م كنهم ي رهونه ي  نهيحاربون الح  ل يجهلون في الغال  أنه الح  ي ول والهين

 
 
ِإن  ُقرلْ  (80ِسررَُّهْم َوَنْجرَواُهم َبَلرى َوُرُسرُلَنا َلرَدْيِهْم َيْكتُُبروَن ) َنْورَمعُ  ( َأْم َيْحَورُبوَن َأنَّرا َل 79َأْبَرُمروا َأْمررًا َفِهنَّرا ُمْبِرُمروَن ) َأمْ 

ُ  اْلعَ  ًَْحانَ 81اِبرِديَن )َكراَن ِللررَّْحَمِن َوَلرد  َفَ َنرا َأوَّ را َيِصرُفوَن ) َربِّ  ( ُسر رَماَواِ; َواْ َْرِ  َربِّ اْلَعرْرِش َعمَّ  ( َفرَهْرُهمْ 82الوَّ

رَمام ِإَلره  َوِفري اْ َْرِ  ِإَلره  َوُهرَو اْلَحِكريمُ  َوُهروَ  (83َوَيْلَعُبروا َحتَّرى ُيَقُقروا َيرْوَمُهُم الَّرِهي ُيوَعرُدوَن ) َيُخوُضروا  الَّرِهي ِفري الوَّ

َماَواِ; َواْ َْرِ  َوَما (84) اْلَعِليمُ  راَعِة َوِإَلْيرِه ُتْرَجُعروَن ) َبْيَنُهَمرا َوَتًَاَراَل الَِّهي َلُه ُمْلُك الوَّ  َيْمِلركُ  ( َوَل 85َوِعنرَدُه ِعْلرُم الوَّ

َفاَعَة ِإلَّ َمن َشِهدَ    (86) َوُهْم َيْعَلُمونَ  ِ اْلَح ِّ  الَِّهيَن َيْدُعوَن ِمن ُ وِنِه الشَّ

علرى الحر  وعلرى  عاتره   فمرن  أجررأ طري  شهواتهم ي وهم أضعن من أن يغالبوا أهوامهم وشرهواتهم و ولكرنهم في
  والجترام على الدعاة   الح  ضعفهم تجاه ا هوام والشهوا; يوتمدون القوة على

  يهد هم صاح  القوة والجبرو; ي العليم  ما يورون وما يم رون  لهها

  لديهم ي تبون     ورسلنا رًا ع فهنا مبرمون   أم يحوبون أنا ل نومع سرهم و نجواهم ع بلىأبرموا أم أم

وتثبيتره   وتردبيرهم وم ررهم  الحر  علرى الًاطرل فري وجره الحر  يقابلره أمرر   الجرازم وإرا تره بتم رين هرها فهصرارهم
ن الخلر  ال رعاف القاصررون ي أمرام الخرال  معروفرة حرين يقر والعا ًرة في الظقم يقابلره علرم    الورر والنجروى  

  العزيز العليم  

  ل شريك مع   وتهديد الكفار 83 - 81الرا ع  الدرس

من  عرده لمصريرهم الرهي  يدعهم  عد هها التهديد المرهوب ي ويوجه رسوله الكريم ي إلى قو  يقوله لهم   ثم ويتر هم
  شهدوا صورته منه قليل 

يصرفون   فرهرهم  عمرا ف نرا أو  العابردين   سرًحان رب الورماوا; وا ر    رب العررش قرل إن  ران للررحمن ولرد)
  يخوضوا ويلعبوا حتى يققوا يومهم الهي يوعدون(   

وبمعرفرة  لرك ي نبري    ,  صًا تره كانوا يعبدون المقئكة بزعم أنهم بنا;     ولرو  ران هلل ولرد لكران أحر  أحرد لقد
وتوقير ولده إن  ان له ولد  مرا يزعمرون   ولكنره ل  , وعًا ته ي وهو أسرر إلى طاعة  ورسوله ي فهو منه قري  

   تنرزه  اتره  ليرل علرى أن مرا يزعمونره مرن بنروة أحرد هلل ل أصرل لره ي ول سرند ول  ليرل   فري يعبرد إل     فهرها
  وتعالى عن  لك الزعم الغري   

  رش   عما يصفون(   سًحان رب الوماوا; وا ر    رب الع)
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هرها النظرام مرن عظمرة  ورام يت مل ا نوران هرهه الورماوا; وا ر  ي ونظامهرا ي وتناسرقها ي ومردى مرا ي مرن وحين
يصرغر فري نفوره  رل وهرم و رل زعرم مرن  . .(العرش وعلو   ومن سيطرة واستعقم   يشير إلى هها  له قوله  )رب

 ررالخل     -اي شررًه  -ل يوررتبيم فرري الفطرررة أن ي رون لرره شررًه  كلرره  لرك القبيررل   ويرردرال  فطرترره أن صررانع هرها
 ثرم يبردو مثرل  لرك القرو  لهروًا ولصًرًا وخوضرًا وتقحمرًا ل يورتح  شريم منره المناقشرة ومرن الرهين يلردون وينورلون  

  إنما يوتح  ا هما  أو التحهير  ; والجد 

  فهرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يققوا يومهم الهي يوعدون(   )

  شهدوا صورة منه يوم ي ون   الهيو 

  ألوأية   وملكيته للوماوا; وا ر  84الخام   الدرس

للوررماوا; وا ر   بربوبيتره فري تمجيرد الخرال  وتوحيرده  مرا يلير  - عرد ا عررا  عرنهم وإهمرالهم  -يم ري  ثرم
  والعرش العظيم 

الورماوا; وا ر  ومرا  ملرك وتًرارال الرهي لره وهرو الرهي فري الورمام إلره وفري ا ر  إلره ي وهرو الح ريم العلريم  )
يردعون مرن  ونره الشرفاعة إل مرن شرهد  رالح  وهرم  الرهين بينهمرا ي وعنرده علرم الوراعة ي وإليره ترجعرون   ول يملرك

  يعلمون(   

مشرارال   مرع الح مرة  فيهرا تقريرر ا لوأيرة الواحردة فري الورمام وفري ا ر  ي والتفرر  بهرهه الصرفة ل يشرار ه وهرو
  ما يفعل   والعلم المطل  بهها الملك العريض  في

 
 

ُ َفرَ نَّى ُيْؤَفُكرونَ  َوَلرِ ن رْن َخَلَقُهرْم َلَيُقروُلنَّ ّللاَّ  َعرْنُهمْ  ( َفاْصرَفحْ 88َوِقيِلرِه َيراَربِّ ِإنَّ َهرؤَُلم َقرْوم  لَّ ُيْؤِمُنروَن ) (87) َسرَ ْلَتُهم مَّ

  (89َوُقْل َسَقم  َفَوْوَف َيْعَلُموَن )

رب الوررماوا; ) وهررو تمجيررد هلل وتعظرريم فرري لف )تًررارال(أي تعررا م   وتوررامى عمررا يزعمررون ويتصررورون   مثرر
  . والمآب وا ر  وما بينهما(  وهو الهي يعلم وحده علم الواعة وإليه المرجع

يتخرهونهم يزعمرون أنهرم  كرانوا  مرا -ل أحرد ممرن يردعونهم أول ًا أو شرر ام يملرك أن يشرفع  حرد مرنهم  ويومرهاال
 ه   ومن يشهد  الح  ل يشرفع فري مرن جحرده وعرا اه  وآمن شفعام عند     فهنه ل شفاعة إل لمن شهد  الح  ي

   

  اعتراف الكفار  خل    لهم 87الوا س  الدرس
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معره فكيرف حين ره يشرر ون  . يرواجههم  منطر  فطررتهم ي وبمرا ل يجرا لون فيره ول يشر ون ي وهرو أن   خرالقهم ثرم
  : ه أحدًا في عًا ته ي أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرال

  ول ن س لتهم من خلقهم ع ليقولن     ف نى يؤفكون(ع)

  يصرفون عن الح  الهي تشهد  ه فطرتهم ويحيدون عن مقت اه المنطقي المحتوم ع و يف

  ش وى الرسو  من  فر قومه وعورته للصفح 89 - 88الوا ع  الدرس

  فيبرزه ويقوم  ه  . إيمانهم ختام الوورة يعظم من أمر اتجاه الرسو  ] ص [ لربه ي يش و إليه  فرهم وعدم يوف

  وقيله   يا رب إن هؤلم قوم ل يؤمنون(   )

 ره ي والرعايرة مرن    والعنايرة تعبيرر خراص  و  للرة وإيحرام  مردى عمر  هرها القرو  ي ومردى السرتمار لره ي وهرو
  حتفا   سًحانه وال

والمًرالة   والشرعور  الحتفرا  بتوجيه الرسو  ] ص [ إلرى الصرفح وا عررا  ي وعردم -في رعاية  -عليه  ويجي 
والرضررام   و لررك مررع التحررهير الملفرروف للمعرضررين  والوررماحة  الطم نينررة   ومواجهررة ا مررر  الوررقم فرري القلرر 

  الموتور  ينكشن المعاندين ي مما ينتظرهم يوم

  نهم ي وقل سقم   فووف يعلمون(   فاصفح ع)

  قط  الوورة  لها وحدة واحدة في تقويم سيد ههه
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