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ِييَن ) َأّلَّ  ( َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسككَ 2ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن ) (1) طسم ُِ كْم ُُ كَماء3َيُكوُنكوا  كن السَّ ُِل ْ  َلَلكْيِ م  ْْ ُنَيكِِّل  ( ِإن نََّشك

  (4َفَظلَّْت َأْلَياُقُ ْم َلَ ا َخاِضِعيَن ) آَية  

  الشعراء سورة

  حيمهللا الرحمن الر  بسم

  سورة الشعراء ُقدُة الموضوع:إثبات اليبوة وثبات ُوقف الكفار ُي ا 9 - 1األولى: الوحدة

 لياصكككرها هكككال السكككورة الرويسكككع هكككو ُوضكككوع السكككور المييكككة  ميعكككا     العقيكككدة     ُل  كككة فكككع ُوضكككوع

خككرة:)وّل ت ِّنككع  ككو  ُككن اآ وال ككو  األساسككية:توحيد هللا:)فككع تككدع ُككع هللا إل ككا آخككر فتكككون ُككن المعككا ين(   
سليم(    والت د ق بكالوحع الميكِّ  للكى ُ مكد رسكو  هللا    بقلب  بعثون  و  ّل  يفع ُا  وّل  يون إّل ُن أتى هللا

 لاقبة نِّ  به الروح األُين للى قلبك لتكون ُن الميارين(    ثم الت ويف ُن ; العالمين ص [: )وإنه لتيِّيل رب

الكافرين:)فقكد ذكا وا فسكيْتي م   يتظكر لكا   كدُر الميكا ين إ وإُكا بعكااب اآخكرة الكا التككا ب   إُكا بعكااب الكدنيا ا
  ظلموا أ  ُيقلب  يقلبون(  الا ن أنباء ُا ذانوا به يست ِّؤون !(    )وسيعلم

أّل ييونكككوا  نفسكككك إلكككى تسكككلية الرسكككو    ص [ وتعِّيتكككه لكككن تككككا ب المشكككرذين لكككه وللقرآن:)لعلكككك بكككاخع ذلكككك
يين(وإلى طم يين وت كبيرهم للكى ُكا  لقكون ُكن ليكتُكُم وتثبيكت م للكى العقيكدة ُ مكا  ; المشكرذين ْنكة قلكوب المكُم

يين   قبل م أوذوا فع سبيل ا ُن الظالمين إ ذما ثبت ُن   ُن المُم

اوككة آيككة ُككن ُلمككوع آيككات السككورة ذل ككا   و سككم هككع هككاا  والسككورة السككورة هككو الق كك  الككا  يشككول ثمككانين ُو
ُتلانسكة   تعبكر لكن ُوضكوع  ُتكاُلكة يكب   والق ك  والمقدُكة والتعقيكب تملكف وحكدةالق ك  ُكع ُقدُكة وتعق

كن ثكم تعكرن ُكن ذكل ق كة ال لقكة أو ال لقكات  . . واحكد السكورة وتبكر ل فكع أسكاليب ُتيولكة   تلتقكع ليكد هكد  ُو
  التع تمد  هال األغران  

التككا ب   ذلكك أن   تبكع والعكااب الكا للى الق ك  ذمكا يولكب للكى السكورة ذل كا  كو اانكاار والتككا ب    ويولب
وإلراضك م لكن آيكات هللا   واسكتعلال م  , باليكار السورة توا ه تكا ب ُشرذع قريش لرسو  هللا   ص [ واست ِّاءهم

  الوحع والقرآن إ واّلدلاء بْنه س ر أو شعر تتيِّ  به الشياطين ! للى بالعااب الا   ولدهم به إ ُع التقو 

إلكى فقكرات أو  كوّلت  نقسكم ا فكع هكاا الماكمار   لكالك -ُقدُت ا وق   ا وتعقيب كا  -احد كل ا شوط و  والسورة
  ب سب ترتيب ا   ونبدأ بالمقدُة قبل الق   الم تار:
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  طسم   تلك آيات الكتاب المبين(   )

ي كا -سين   ُيم     األحر  المقطعكة للتيبيكه إلكى أن آيكات الكتكاب المبكين  . طا لفكة ُكن ُثكل ُم  -السكورة  هكال ُو
أن ي كوغوا ُي كا ُثكل هكاا الكتكاب المبكين    يسكتطيعون  هال األحر  إ وهع فع ُتياو  الميا ين بالوحع إ وهم ّل

فع ُقدُت ا ون ا ت كا   ذمكا هكو الشكْن فكع السكور المبكدوءة بكاألحر   . السورة وال د ث لن هاا الكتاب ُتداو  فع
  . القرآن المقطعة فع

لكه وللقكرآن الككريم إ  تككا ب م فع ُ اطبة رسو  هللا   ص [ الكا    مكه أُكر المشكرذين ويمذيكههاا التيبيه  بدأ  وبعد
وقكد ذكان هللا قكادرا للكى أن  لكو  أليكاق م ذرهكا إلكى  ; فيسكليه وي كون لليكه األُكر إ ويسكتكثر ُكا يعانيكه ُكن أ ل كم

  قسرا: لليه اايمان   بآية قاهرة تقسرهم

  ل ا خاضعين(  ألياق م ُيين ! إن نشْ نيِّ  للي م ُن السماء آية فظلتلعلك باخع نفسك أّل ييونوا ُم )

يين(     نفسكك التعبير ُا يشبه العتب للى شدة ضيقه   ص [ وهمه بعد  إيمان م:)لعلك بكاخع وفع أّل ييونكوا ُكُم
يتظكرهم بعكد يعانع ُكن تككا ب م   وهكو  كوقن بمكا   [ وب ع اليفس قتل ا   وهاا ي ور ُدى ُا ذان رسو  هللا   ص

كه  أهلكه وهكم -التكا ب   فتاوب نفسكه للكي م  وياكيق صكدرل   فربكه  كرأ  بكه   ويي ي كه لكن هكاا  -ولشكيرته وقُو
 , ألكرهيكاهم لليكه األُكر   ويقكو  لكه:إن إيمكان م لكيس ُمكا ذلفكت إ ولكو شكهيا أن نككره م لليكه وي كون  ال م القاتل  

وي كور خاكول م ل كال األيكة  . اايمكان  كداّل   وّل إن كرافا لكنوألنِّليكا ُكن السكماء آيكة قكاهرة ّل يملككون ُع كا 
حتى لكْن هال هيهة ل كم ّل تفكارق م   ف كم للي كا ُنيمكون  ُ يية صورة حسية: )فظلت ألياق م ل ا خاضعين(ُلوية

!  

حيكاة ذاُلكة القكرآن   ُي كا   آ ت كا لم يشْ أن يلعل ُع هال الرسالة األخيرة آية قاهرة   لقد  عكل -سب انه  - ولكيه
    ُعلِّا فع ذل ناحية:

ّل ي تلككف وّل  , واحكد فكع  ياوكه التعبيكر  وتيسكيقه الفيكع   باسكتقاُته للكى خ كاو  واحكدة   فكع ُسكتوى  ُعلكِّا
اّلرتفكاع واّلن فكان والقكوة والاكعف   بكدو  تفاوت   وّل تت لف خ او ه إ ذما هع ال ا  فع ألمكا  البشكر   إذ

سكتوى   ييما ير ال اّلت  فع لمل الفرد الواحد   المتو تستنيم خ او  هاا القرآن التعبيريكة للكى نسكق واحكد   ُو
   د  للى ُ درل الا  ّل ت تلف لليه األحوا    ,  ت لف واحد   ثا ت ّل

وتشكريعاته تلتقككع  تو ي اتكه فكع  ياوكه الفكككر    وتياسكق أ ِّاوكه وتكاُل كا   فككع فلتكة فيكه وّل ُ كادفة   ذككل ُعلكِّا
وتككدفع ا   دون أن تتعككارن  ِّويكة واحككدة ُككن  وتلبي ككا كاُككل إ وت ككيل بال يكاة البشككرية   وتسككتولب ا  وتتياسكق وتت

ودون أن ت كطد  واحكدة ُي كا بكالفطرة اانسكانية أو تق كر لكن  ; أخكرى  ذلكك المي كا  الشكاُل الاك م ُكع  ِّويكة
 يمين أن تفطنإلى ُ ور واحد   وإلى لروة واحدة   فع اتساق ّل  ُشدودة تلبيت ا     وذل ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
ا ْ َدٍث ِإّلَّ َذاُنوا َلْيهُ  َوَُ ُُ َن الرَّْحَمِن  ُِل ن ِذْذٍر  ُِل ِْْتيِ م  ْعِرِضينَ  َي ا َذاُنوا ِبهِ  (5) ُُ َُ ِْْتيِ ْم َأنَباء   َيْسَتْ ُِِّوون  َفَقْد َذاَُّ وا َفَسَي

(6)  

كان والميكان   هكع التكع  دةُقيك خبكرة اانسكان الم كدودة   وّل  كد أن تككون هيكا  خبكرة ُطلقكة   غيكر إليكه بقيكود الُِّ
  أحاطت به هال ااحاطة   ونظمته هاا التيظيم  

ُواضككع التككْثر  واستلاشككة فككع يسككر ُداخلككه إلككى القلككوب واليفككوت   ولمككس ُفاتي  ككا   وفككت  ُواليق ككا   ُعلككِّا
شكيعت ا فككع بسكاطة ويسككر ف ا وفكق ُي لككه وفكع تربيت كا وت ككري ; لليبككين واّلسكتلابة في كا إ ولع ككه لعقكدها ُو

  . ُوالطة بْيسر اللمسات   دون تعقيد وّل التواء وّل

ُاديككة تلككو  األليككاق  قككاهرة ولككم يشككْ أن  يككِّ  آيككة -شككاء هللا أن يلعككل هككاا القككرآن هككو ُعلككِّة هككال الرسككالة  لقككد
ذل ككا    رسككالة ُفتوحككة لكُككم ذل ككا   ولك يككا  األخيككرة ذلككك أن هككال الرسككالة -وت اككع ا وتاككطرها إلككى التسككليم 
ككان أهككل ُيكان   فياسكب أن تكككون ُعلِّت كا ُفتوحكة ذككالك للبعيكد والقريككب    أو وليسكت رسكالة ُولقككة للكى أهكل ُ 

ّل واقعكا  , وال وارق القاهرة ّل تلو  إّل ألياق ُن يشكاهدون ا إ ثكم تبقكى بعكد ذلكك ق كة تكروى  .  يل لكل أُة ولكل
كي   ة لشكر قرنكا ذتكاب ُفتكوحيش د     فُْا القرآن ف ا هو ذا بعكد أكثكر ُكن ثعثك ُرسكو    يسكتمد ُيكه أهكل هكاا  ُو

ان ُا يقو  حيات م  ويلبكع حا كات م ذاُلكة إ ويقكودهم بعكدها إلكى لكالم أفاكل    - إُكاُ م لو هكدوا إلكى ات كاذل -الُِّ
 وسكيلد فيكه ُكن بعكدنا ذثيكرا ُمكا لكم نلكدل ن كن إ ذلكك أنكه يعطكع ذكل طالكب بقكدر . أُثكل وأفكق أللكى   ُو كير

فككانوا يعرضكون  . الكبكرى  ويبقكى رصكيدل ّل  يفكد    كل  تلكدد   ولككن لكم ييونكوا يفطيكون إلكى هكال ال يمكة ; هحا تك
  لما  تيِّ  للي م ُن هاا القرآن العظيم حييا بعد حين:

ا يْتي م ُن ذذر ُن الرحمن ُ دث إّل ذانوا ليه ُعرضين(   )   ُو

ُسكتنب ا ذري كا إ وهكم  ليكه ِّيكل هكاا الكاذر   فيبكدو إلراضك ماسم الكرحمن هيكا لاشكارة إلكى لظكيم رحمتكه  تي وياذر
ون    ُي ا   وهم أحو  ُا ييونون إلي ا ! أنفس م يعرضون لن الرحمة التع تتيِّ  للي م   ويرفاون ا   وي ُر

  للى هاا االران لن ذذر هللا ورحمته بالت د د بعقابه ولاابه: ويعقب

  ست ِّوون    كا وا فسيْتي م أنباء ُا ذانوا به ي فقد

فسكيْتي م أنبكاء ُكا ذكانوا بكه ) ت د كد ُاكمر ُلمكل ُ كو    وفكع التعبيكر سك رية تياسكب اسكت ِّاءهم بالوليكد   وهكو
لكن  تلقككوا أخبكارا   إنمكا سكياوقون العكااب ذاتككه    وهككم يسكت ِّوون(    سكتْتي م أخبكار العكااب الكا  يسككت ِّوون بكه !

  ل   م ُيه   ولكي م يست ِّوون فيست ِّأ   م ُع الت د د المرهوب !ُا ح اليات وي ب ون هم أخبارا فيه    تياقل
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للقلكب المفتكوح وال كس الب كير  الكفايكة يطلبون آية خارقة إ ويوفلون لن آيات هللا الباهرة فيمكا حكول م إ وفي كا وإن م
    ا القلوب   تطمهن إ وذل صف ة ُن صف ات هاا الكون العليب آية

ا ذانلم  روا إلى األرن ذم أ أو يين     أكثرهم نبتيا في ا ُن ذل  و  ذريم ? إن فع ذلك ألية   ُو   ُُم

بعك  ف كاول اليبكات    فكع إخرا  اليبات ال ع ُن األرن   و عله  و ا ذذرا وأنثى   إُكا ُيف كلين ذمكا وُعلِّة
لكود واحكد     التكاذير وألاكاء التْنيكث فكع  ألاكاء وإُا ُلتمعين ذما هو الوالب فع لالم اليبات   حيث تلتمكع

  ل ظة: )أو لم  روا !(واألُر ّل ي تا  إلى أكثر ُن الرؤية ? كل هال المعلِّة تتكرر فع األرن حول م فع

شكاهد هكاا الككون إ وييبكه ال كس والمكي   والكاهن البليكد   والقلكب  , ال اُكد القرآنكع فكع التربيكة  كربل  كين القلكب ُو
كل ُيان إ ذع  رتاد هكاا الككون ال كع بقلكب حكع إ يشكاهد  فع انسانالمولق   إلى  داوع صيع هللا المبثوثة حو  ا

  كلما وقعت لييه للى  داوعه إ ويت ل به فع ذل ُ لوقاته إ به هللا فع  داوع صيعه   ويشعر

 
 
ن ُذلِل َ ْوٍ  َذِريمٍ  َأَوَلمْ  ُِ ِييَن ) ِإنَّ ِفع َذِلَك َآَية   (7) َ َرْوا ِإَلى اأْلَْرِن َذْم َأنَبْتَيا ِفيَ ا  ُِ ْم ُُّ ا َذاَن َأْكَثُرُهم  َُ  َربَّككَ  ( َوِإنَّ 8َو

  (9َلُ َو اْلَعِِّيُِّ الرَِّحيُم )

واحكد ُكن ابكادل   ُت كل  هكو وهكو شكالر  و كودل فكع ذكل ل ظكة ُكن ل ظكات الليكل والي كار   ويشكعر أنكه ويراقبكه
الككون   وب اصكة هكال األرن التكع فع هكاا  ال اص بم لوقاته   ُرتبل باليواُيس التع ت يم م  ميعا   وله دورل

  است لف في ا:

  أو لم  روا إلى األرن ذم أنبتيا في ا ُن ذل  و  ذريم(   )

صكيع هللا بمكا  ليكق ُكن التككريم  باستنبا  بما فيه ُن حياة   صادرة ُن هللا الكريم     واللفظ  وحع إلى اليفس كريم
إن فكع ذلكك آيكة(  وهكم يطلبكون اآيكات   ولككن أكثكرهم ّل ) . . غفا واا وال فاوة واّلحتفا  إ ّل باّلست انة والوفلة

ن   ال يين(!) :اآية  ُم ا ذان أكثرهم ُُم   ُو

  ُقدُة السورة بالتعقيب الا   تكرر فع السورة بعد استعران ذل آية: وتيت ع

  وإن ربك ل و العِّيِّ الرحيم(   )

ن   كا ُكن  ييشكف يكا ين بالعااب)الرحيم(الكا العِّيِّ(القو  القكادر للكى إ كداع اآيكات   وأخكا الم) لكن آياتكه   فيكُم
وفككع آيككات الكككون غيككى ووفككرة   ولكككن رحمتككه  . نككا ر   تككد  قلبككه إ ويم ككل الميككا ين إ فككع يعككا  م حتككى يككْتي م

  والتبشير والت ا ر   . والتيوير تقتاع أن  بعث بالرسل للتب ير
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  الوحدة ُقدُة ُن ق ة ُوسى لليه السع  الموضوع:ُشاهد ولقطات 68 - 60الثانية: الوحدة

كع اتلاه كا  , السكورة تلكعء فكع هكال السكورة ُتياسكقة ُكع ُوضكوع -لليكه السكع   -ال لقة ُن ق ة ُوسى  هال ُو
المشكرذين وتككا ب م  إلرانلمكا  لقكال ُيك وتعِّيتكه إلى  يان لاقبة الميا ين بالرسالة إ وإلكى طمْنكة الرسكو    ص [

يين   ا ولو ذانوا ُلرد ن ُن القوة وألداؤهم أقويكاء  بكارون فكع األرن لدلوته إ وإلى رلاية هللا  ُسكلطون  والمُم

وقكد ذكان الق ك   -السكورة  هكال وهو الموقف الا  ذان فيه المسلمون بميكة ليكد نكِّو  -للي م باألذى والتيكيل 
  إحدى وساول التربية القرآنية فع القرآن الكريم  

وسكورة األلكرا   , الماوكدة حتى اآن فكع سكورة البقكرة   وسكورة -لليه السع   -سى وردت حلقات ُن ق ة ُو  وقد
  إشارات إلي ا فع سور أخرى   لدا   وسورة  ونس   وسورة ااسراء   وسورة الك ف   وسورة طه  

عكرن السكياق الكا  ت أو كل ُرة ذانت ال لقات التع تعكرن ُي كا أو ااشكارات ُتياسكقة ُكع ُوضكوع السكورة   وفع
  الا    د  إليه السياق   الموضوع فيه   للى ن و ُا هع فع هال السورة إ وذانت تشار  فع ت وير

لهكه  كِّاء وال لقكة كا ذكان ُكن غكرق فرلكون ُو هكاا التككا ب    للكى المعروضكة هيكا هكع حلقكة الرسكالة والتككا ب ُو
يين   ونلكاة ُوسكى وبيكع كن ُعكه ُكن المكُم ُكن ذيكد الظكالمين   وفكع هكاا  اويلإسكر  ولقابكا للكى اوتمكارل بموسكى ُو

وسكيعلم الكا ن ظلمكوا أ  ُيقلكب  يقلبكون(    وقوله:)فقكد ) :المشكرذين ت كد ق قكو  هللا سكب انه فكع هكال السكورة لكن
  ُا ذانوا به يست ِّؤون(    أنباء كا وا فسيْتي م

ثكم  رفكع لكن  , المشك د ال لقكة ُقسكمة إلكى ُشكاهد استعراضكية    يي كا فلكوات بمقكدار ُكا يسكد  السكتار للكى وهكال
  للق ة   القرآنية المش د الا   ليه   وهع ظاهرة فيية ُل وظة فع طريقة العرن

وربكه   وثاني كا ُشك د  - السكع  لليكه -سبعة ُشاهد:أول ا ُشك د اليكداء والبعثكة والكوحع والميا كاة  كين ُوسكى  وهيا
لهكه  رسككالته وآ تكع الع ككا واليكد وثالث كا ُشكك د التكآُر و مككع السك رة وحشككد  . ءالبياكا ُوا  كة ُوسكى لفرلككون ُو

السكك رة ب اككرة فرلككون يطمهيككون للككى األ ككر واللككِّاء ! وخاُسكك ا ُشكك د  ُشكك د اليككات للمبككاراة الكبككرى   ورابع ككا
لموسكى  هللا الس رة وت د د فرلون ووليدل   وسادس ا ُش د ذو شقين:الشكق األو  ُشك د إي كاء وإيمان المباراة ذاته

الليكود لمعحقكة  يكع إسكراويل    يلمعكون  ليع   والثكانع ُشك د إرسكا  فرلكون فكع المكداون حاشكرين أن يسر  بعبادل
يين   انفعق وسابع ا ُش د الموا  ة أُا  الب ر ون ا ته ُن   الب ر وغرق الظالمين ونلاة المُم

فككع ذككل  لرضككت لرضككت هككال المشككاهد فككع سككورة األلككرا    وفككع سككورة  ككونس   وفككع سككورة طككه   ولكي ككا وقككد
وذكان الترذيكِّ في كا للكى نقكل  , ُوضع ُكن اللانكب الكا   ياسكب ذلكك الموضكع   وبالطريقكة التكع تتفكق ُكع اتلاهكه

  ُعيية هيا وهيا   
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كر بمشك د السك رة ففع سكريعا    ييمكا  ون ا تكه األلرا  ُثع  دأ بمش د الموا  كة  كين ُوسكى وفرلكون ُ ت كرا   ُو
لهكه بعك إقاُتكه فكع ُ كر بعكد المبكاراة قبككل  ُكدة د ذلكك   ولككرن آيكات ُوسكىوسكع فكع لكرن ُكماُرات فرلكون ُو

بعد ُلكاو ت م الب كر فكع حلقكات ذثيكرة     واخت كر هكاا  إسراويل ُش د الورق واليلاة   واستطرد بعد ذلك ُع  يع
 ; لهوسع فع ُش د اللدا   ين ُوسى وفرلون حو  وحدانية هللا سب انه ووحيه إلى رسو   ييما هيا فلم يشر إليه  

  وهو ُوضوع اللد  فع هال السورة  ين المشرذين واليبع   ص [  

ُشك د المبكاراة    فكع  كونس  كدأ بمشك د الموا  كة ُ ت كرا لكم يعكرن فيكه آ تكع الع كا واليكد   واخت كر ذكالك وفكع
   ييما توسع هيا فع ذلي ما  

  والمباراة  الموا  ة ُش د  سورة طه توسع فع ُش د الميا اة األو   ين ُوسى وربه   واستطرد بعد وفع

 
 
ُُوَسكى َأِن اْوكِت اْلَقكْوَ  الظَّكاِلِميَن ) َوِإذْ   ( َقكاَ  َربِل ِإنِلكع َأَخكاُ  َأن ُيَككاِلُ ونِ 11َأَّل َ تَُّقكوَن ) ِفْرَلكْونَ  ( َقكْو َ 10َنكاَدى َربُّكَك 

  (13)َوَيِايُق َصْدِر  َوَّل َ يَطِلُق ِلَساِنع َفَْْرِسْل ِإَلى َهاُروَن  (12)

   يع إسراويل فع رحلت م طويع   ولم يلاو  هيا ُش د الورق واليلاة   ف احب

التيويكع فكع اختيكار  هكاا ّل نلد تككرارا فكع لكرن الق كة أ كدا للكى ذثكرة ُكا لرضكت فكع سكور القكرآن   ألن وذالك
شكاهد ذكل حلقكة   واللانكب الكا  ي تكار ُكن     ذكل أولهكك ُشك د   وطريقكة لرضكه  ككل ال لقات التكع تعكرن   ُو

  . الموضع يلعل ا  د دة فع ذل ُوضع   ُتياسقة ُع هاا

  تكليف ُوسى بالاهاب إلى فرلون  17 - 10األو : الدرت

أن ييككا ون    أخككا  وإذ نككادى ربككك ُوسككى أن اوككت القككو  الظككالمين   قككو  فرلككون   أّل  تقككون ? قككا :رب إنككع)
أن يقتلكون   قكا :كع فاذابكا  فْخكا  ول كم للكع   ذنكبوياكيق صكدر  وّل  يطلكق لسكانع   فْرسكل إلكى هكارون   

  إنا رسو  رب العالمين   أن أرسل ُعيا  يع إسراويل(   :فقوّل بآياتيا إنا ُعيم ُستمعون   فْتيا فرلون 

يين  نفسكك لرسو  هللا   ص [   اا الق     بعدُا قكا  لكه فكع ُطلكع السكورة: لعلكك بكاخع ال طاب أّل ييونكوا ُكُم
كا يكْتي م ُكن ذذكر ُكن الكرحمن ُ كدث إّل  , ِّ  للكي م ُكن السكماء آيكة فظلكت أليكاق م ل كا خاضكعين  إن نشكْ نيك ُو

ُككا ذككانوا بككه يسككت ِّؤون     ثككم أخككا يقكك  لليككه أنبككاء الميككا ين  أنبككاء كككانوا ليككه ُعرضككين   فقككد ذككا وا فسككيْتي م
ا حاق   م ُن العااب األليم   , المست ِّوين المعرضين   ُو

  سى أن اوت القو  الظالمين   قو  فرلون   أّل  تقون ?(   وإذ نادى ربك ُو )
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صكفة القكو : )القكو   بكإلعن وهكو  بكدأ -لليكه السكع   -هكو المشك د األو :ُشك د التكليكف بالرسكالة لموسكى  وهكاا
م بمكا ذكانوا  كاب ون أ يكاءهم ويسكت يون نسكاءه إسكراويل الظالمين(فقكد ظلمكوا أنفسك م بكالكفر والاكع    وظلمكوا  يكع

يقد  صفت م ثم يعيكي م ققكو  فرلكونق ثكم يعلكب ُوسكى ُكن أُكرهم ويعلكب ذكل  لالك ويعا ون م بالس رة واليكا     
لعليكب  أُكرهم أّل ي شون رب م ? أّل ي افون ُغبة ظلم كم ? أّل  ر عكون لكن غكي م ? أّل إن ?  تقون  إنسان: أّل

  ! يست ق التعليب ! وذالك ذل ُن ذان للى شاكلت م ُن الظالمين

لهه  د دا للى ُوسى  ولم ولتول و بروتكه    فرلون  ف و يعرفه   ويعر  ظلم -لليه السع   -يين أُر فرلون ُو
ن ثم يشيو إلى ربه ُا ُكن ضكعف وق كور ّل ليتي كل أو يعتكار  بكه ويدر  أن ا ُ مة ض مة وتكليف لظيم   ُو

  ر  التكليف العسي هاا لن التكليف   ولكن ليطلب العون والمسالدة فع

للكع ذنكب فْخكا   ول كم قا :رب إنع أخا  أن ييا ون   ويايق صدر  وّل  يطلق لسكانع فْرسكل إلكى هكارون  )
  أن يقتلون( 

فكع وقكت ياكيق  ح كوله أن خوفه ليس ُن ُلرد التكا ب   ولكن ُن -لليه السع   -ُن حياية قوله  والظاهر
ويفيكدل   إذ ذانكت  لسكانه حبسكة هكع التكع  التككا ب قش هكاافيه صدرل وّل  يطلق لسانه فع يملك أن  بين   وأن  يكا

ن شكْن هكال ال بسكة أن تيشكى ء حالكة ُكن ضكيق  لسكانع قا  لي ا فكع سكورة طكه:)واحلل لقكدة ُكن يفق كوا قكولع(ُو
 . . للى ت ريف اّلنفعا  بالكع    وتِّداد ذلما  اد اّلنفعا    فيِّداد ال كدر ضكيقا القدرة ال در   تيشْ ُن لد 

الموا  كة بالرسكالة  ُوقكف       وهع حالة ُعروفة   فمن هيا خشع ُوسكى أن تقكع لكه هكال ال الكة وهكو فكع وهياا
ا ي شال للى تبليغ وطلب إليه أن  كوحع إلكى هكارون أخيكه  , رسالته لظالم  بار ذفرلون   فشيا إلى ربه ضعفه ُو

ا وّل التكاارا لكن التكليكف   ف كارون أف ك  أداء التكليكف   ّل نكوصك فكع   ويشرذه ُعه فع الرسالة اتقكاء للتق كير
ن ثم هو  ولقكد انفعاّل إ فإذا أدرذت ُوسى حبسة أو ضيق ن   هارون باللد  والم ا كة والبيكان   أهدأ لسانا ُو

اّلحتيككاط للي ككون  فككع لي ككل هككال العقككدة ُككن لسككانه   ولكيككه  يككادة -ذمككا ورد فككع سككورة طككه  -دلككا ُوسككى ربككه 
عييا    بالتكليف طلب ُعه أخال ه   ارون و يرا ُو

 
 
ْسَتِمُعوَن ) ِبآَياِتَيا ( َقاَ  َذعَّ َفاْذَاَبا14َلَلعَّ َذنٌب َفََْخاُ  َأن َيْقُتُلوِن ) َوَلُ مْ  ُُّ َعُكم  َُ   (15ِإنَّا 

الموا  كة   والت لكع  ُكن الشْن فع قوله:)ول م للع ذنب فْخا  أن يقتلون(    فكإن ذذكرل هيكا لكيس لل كو  وذالك
قكا  هكارون ُكن بعكدل قكا  هكارون ُكن بعكدل  قتلكول كليكف   ولككن لكه لعقكة باارسكا  إلكى هكارون   حتكى إذالكن الت

  تعويق   دون  بالرسالة   وأتم الوا ب ذما أُرل ربه
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المياف كة لكن رسكالة  ُوقكف اّلحتياط للدلوة ّل للداايكة   اّلحتيكاط ُكن أن ي تكبس لسكانه فكع األولكى وهكو فكع ف و
فككع الثانيككة فتتوقككف دلككوة ربككه التككع ذلككف  يقتلككول تبككدوا الككدلوة ضككعيفة قاصككرة   واّلحتيككاط ُككن أنربككه وبيان ككا   ف

الكا  صكيعه هللا للكى  -لليكه السكع   -وهاا هو الكا   ليكق بموسكى  . أداءها وهو للى إ عغ ا واطرادها حري 
  . ليفسه لييه   واصطيعه

والتعبيكر هيكا ي ت كر  . إلكى ُكا سكْ    وطمْنكه ُمكا ي كا  للمه ربه ُن حرصه هاا وإشفاقه واحتياطكه أ ابكه ولما
رحلة وصو  رحلة اارسا  إلى هارون   ُو إلكى ُ كر ولقاوكه ل كارون إ ويبكر  ُشك د  ُوسى ُرحلة اّلستلابة   ُو

فككع نفككس الل ظككة التككع يطمككهن هللا في ككا ُوسككى   وييفككع  , الكككريم ُوسككى وهككارون ُلتمعككين  تلنيككان أُككر رب مككا
  تست د  أصع للردع وهع ذلمة)كع(! لفظه د دا   فعُ اوفه نفيا ش

أن أرسككل ُعيككا  يككع  . العككالمين قككا :كع فاذابككا بآياتيككا إنككا ُعيككم ُسككتمعون   فْتيككا فرلككون فقوّل:إنككا رسككو  رب)
  إسراويل( 

 واذهكب أنكت وأخكو  . لن يايق صدر  وي تبس لسانك   وذع لن يقتلكو    فْبعكد هكاا ذلكه لكن بالكك بشكدة . كع
ي ت رهما هيا ألن الترذيِّ فكع هكال السكورة  والسياق -  )فاذابا بآياتيا(وقد ش د ُوسى ُي ا الع ا واليد البيااء 

وقكف وقكف الوكرق واليلكاة   اذابكا )إنكا ُعيكم ُسكتمعون(فْية قكوة ? وأ   السك رة ُو كه إلكى ُوقكف الموا  كة ُو ُو
ع ذل إ حماية سلطان ? وأ   ال ك بة نسان فع ذل ل ظكة وفكع ذكل ُيكان   ولككنورلاية وأُان ? وهللا ُع ما ُو

أشكد در كات ال اكور  هكو المق كودة هيكا هكع صك بة الي كر والتْ يكد   ف كو  رسكم ا فكع صكورة اّلسكتماع   الكا 
  طريقة القرآن فع التعبير بالت وير   للى واّلنتبال   وهاا ذياية لن دقة الرلاية وحاور المعونة   وذلك

وهمكا اثيكان ولكي مكا (العكالمين برال بم متكمكا فكع غيكر حكار وّل تلللك : )فقوّل:إنكا رسكو  ربفْتيكا فرلون(فكْخ) اذابكا
العكالمين   فكع و كه فرلكون الكا   كدلع األلوايكة  رب  اابان فع ُ مة واحدة  رسالة واحدة   ف ما رسو    رسو 

ه: )ُا للمت لكم ُن إله التوحيكد ُيكا الل ظكة األولكى    ف ع الموا  ة القوية ال ري ة ب نيقكة(غير     ويقو  لقُو
  وّل حار   ف ع حنيقة واحدة ّل ت تمل التدر  والمداراة   في ا  ع تدر 

كن أُثالكه) لليكه  -ق كة ُوسكى  فكع إنا رسو  رب العكالمين   أن أرسكل ُعيكا  يكع إسكراويل(    وواضك  ُكن هكاا ُو
كه ليكدلوهم -السع   د يكه ويْخكاهم بمكي   رسكالته   إنمكا ذكان  إلكى فع القرآن   أنه لكم ييكن رسكوّل إلكى فرلكون وقُو

وهكو  -رب كم ذمكا  ريكدون   وقكد ذكانوا أهكل د كن ُيكا أ كي م إسكراويل  ليعبكدوا رسوّل إلكي م ليطلكب إطكعق  يكع إسكراويل
 ُوسكى فب كت هكاا الككد ن فكع نفوسك م   وفسكدت لقاوكدهم فْرسكل هللا إلكي م -للي مكا السكع    وسكف يعقكوب أ كو

  لون ويعيد تربيت م للى د ن التوحيد  لييقاهم ُن ظلم فر 

  الموا  ة  ين ُوسى وفرلون  37 - 18الثانع: الدرت
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ُشك د الموا  ككة   وقككد  أُككا  هيككا ن كن أُككا  ُشكك د البعثكة والككوحع والتكليكف   ولكككن السككتار يسكد    ليلككدنا وإلكى
  :الفيية اخت ر ُا هو ُف و   ين المش د ن للى طريقة العرن القرآنية

  ُن الكافرين ? وأنت نربك فييا وليدا   ولبثت فييا ُن لمر  سيين ? وفعلت فعلتك التع فعلت قا  ألم)

 
 
ِْْتَيا َعَيكا َ ِيكع ِإْسكَراِويَل ) َأْرِسكلْ  ( َأنْ 16ِفْرَلكْوَن َفُقكوَّل ِإنَّكا َرُسكوُ  َربِل اْلَعكاَلِميَن ) َف  َوَلِبْثكتَ  ( َقكاَ  َأَلكْم ُنَربِلكَك ِفيَيكا َوِليكدا  17َُ

كْن ُلُمكِرَ  ِسكِييَن )فِ  ُِ كَن اْلَككاِفِريَن ) َفَعْلكتَ  ( َوَفَعْلكَت َفْعَلتَكَك الَِّتكع18يَيكا  ُِ كنَ 19َوَأنكَت  ُِ كالِلينَ  ( َقكاَ  َفَعْلُتَ كا ِإذا  َوَأَنكا   الاَّ

يُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب ِلكع َربِلكع (20) ُِ كَن اْلُمْرَسكِليَن  ُحْكمكا   َفَفَرْرُت  ُِ َأْن َلبَّكدتَّ  َلَلكعَّ  ( َوِتْلكَك ِنْعَمكٌة َتُميَُّ كا21)َوَ َعَلِيكع 
  (22َ ِيع ِإْسَراِويَل )

و عليكع ُكن المرسكلين   وتلكك  حيمكا فعلت ا إذن وأنكا ُكن الاكالين   ففكررت ُكيكم لمكا خفكتكم   فوهكب لكع ربكع:قا 
  نعمه تمي ا للع أن لبدت  يع إسراويل( 

إليككه ذلككك  ويطلككب الككدلوى الاكك مة: )إنككا رسككو  رب العككالمين( فرلككون وهككو  ككرى ُوسككى  وا  ككه   ككال  ويعلكب
ربيبكا فكع ق كرل ُيكا أن التقطكوا  ككان الطلكب الاك م !)أن أرسكل ُعيكا  يكع إسكراويل(  فكإن آخكر ل كدل بموسكى أنكه

ُكع ااسكراويلع   وقيكل:إن هكاا النبطكع ذكان ُكن حاشكية   تعكار  تا وتكه   وأنكه هكرب بعكد قتلكه للنبطكع الكا  و كدل
آخكر ل كد فرلكون بموسكى إذن وهكال الكدلوى الاك مة التكع  وا  كه   كا بعكد لشكر   كين   فما أبعد المسكافةفرلون 
ن سيين !   ثم  دأ فرلون ُت يما ُست ِّوا ُستعلبا: ُو

ُكن الككافرين(    ف كل  وأنكت قا :ألم نربك فييا وليدا   ولبثت فييكا ُكن لمكر  سكيين ? وفعلكت فعلتكك التكع فعلكت  )
تْتع اليكو  لت كالف ُكا ن كن لليكه ُكن ديانكة ? ولت كر   أن ة والكراُة التع لقيت ا ليدنا وأنت وليد ?هاا  ِّاء التربي

  إلى إله غيرل ?! وتدلو للى الملك الا  نشْت فع  يته  

ا اليكو  إ ولكم ت طرنكا  تكدلي ا لم تت دث بشعء لكن هكال الكدلوى التكع -وقد لبثت فييا ُن لمر  سيين  -بالك  ُو
  األُر العظيم ?!بمقدُات هاا 

الشكييعة التكع ّل  البشكعة ب كادث ُقتكل النبطكع فكع ت ويكل وتلسكيم: )وفعلكت فعلتكك التكع فعلكت(    فعلتكك ويكاذرل
 كرب العككالمين الكا  تقككو  بكه اليككو    فإنكك لككم (الككافرين  ليكق ال كد ث لي ككا باأللفكاف المفتوحككة ! فعلت كا )وأنككت ُكن

  ! العالمين تكن وقت ا تت دث لن رب

كة    وّل ُعكه  وابكا   -لليكه السكع   - مكع فرلكون ذكل ُكا حسكبه ردا قكاتع ّل يملكك ُوسكى  ااوهيك يسكتطيع ُقاُو
ا يمين أن يعقب ا ُن ق اص    ت ددل به   وراء الكلمات ! ُن وب اصة حياية القتل   ُو
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  يليب: -انطلق  -ُوسى وقد استلاب هللا دلاءل فْ ا  حبسة لسانه  ولكن

ُكن المرسكلين   وتلكك  و عليكع أنكا ُكن الاكالين   ففكررت ُكيكم لمكا خفكتكم   فوهكب لكع ربكع حيمكافعلت ا إذن و :قا 
  نعمة تمي ا للع أن لبدت  يع إسراويل !    

ع   ّل انكدفاع فعلت التكع لرفت كا اليكو  بمكا ألطكانع  العقيكدة تلك الفعلة وأنا بعد  اهل   أندفع اندفاع الع كبية لقكُو
فقسكم هللا لككع ال ير:ووهكب لكع ال يمككة )و عليكع ُككن  . نفسككع ُكيكم لمككا خفتكم(للكىربكع ُكن ال يمككة   )ففكررت 

  إنما أنا واحد ُن الرليل )ُن المرسلين(   , المرسلين(فلست  دلا ُن األُر

فمكا ذانكت تربيتكع فكع  . يليبكه ت يمكا  كت يم   ولككن بكال ق  )وتلكك نعمكة تمي كا للكع أن لبكدت  يكع إسكراويل(  ثكم
ُمككا اضككطر أُككع أن تلقييككع فككع التككا وت    , أ يككاءهم ُككن  ككراء اسككتعباد  لبيككع إسككراويل   وقتلككك يتككك وليككدا إّل 

فكْربى فكع  يتكك   ّل فكع  يكت أ كو    ف كل هكاا هكو ُكا تميكه للكع   وهكل  , فتلتقطكونيع فتقا  بالتا وت فع المكاء  
  فالك العظيم ?! هو هاا

 
 
ا َربُّ اْلَعاَلِميَن ) َقا َ  كَماَواتِ 23ِفْرَلْوُن َوَُ كوِقِييَن ) َواأْلَْرنِ  ( َقكاَ  َربُّ السَّ ُُّ كا َ ْيَيُ َمكا إن ُذيكُتم  َُ  ( َقكاَ  ِلَمكْن َحْوَلكهُ 24َو

ِليَن )25َتْسَتِمُعوَن ) َأَّل   اَ  َربُّ ( َقك27ِإنَّ َرُسكوَلُكُم الَّكِا  ُأْرِسكَل ِإَلكْيُكْم َلَمْلُيكوٌن ) َقكا َ  (26( َقاَ  َربُُّكْم َوَربُّ آَباِوُكُم اأْلَوَّ

ا َ ْيَيُ َما ِإن ُذيُتْم َتْعِقُلوَن ) اْلَمْشِرقِ  َُ   (28َواْلَمْوِرِب َو

وسكوء أدب فكع حكق  وهكِّء لد  فرلون لن هال المسْلة   وراح يسْله لن صكميم دلكوال   ولككن فكع تلاهكل ليدوا
  هللا الكريم:

ا رب العالمين ?(   )   قا  فرلون:ُو

سكما  المتيككر للقكو   وهكو ييون رب العكالمين الكا  تقو :إنكك ُكن ليكدل رسكو  ? يسْ :أ  شعء -قب ه هللا  - إنه
حتكى ليراهكا غيكر ُمييكة الت كور   غيكر قا لكة  كل كا ُكن أساسكه   المكت يم للكى القكو  والقاوكل   المسكتورب للمسكْلة

  ألن تكون ُوضوع حد ث !

ا فيه: الميظور للكون  -ى تعال -بال فة المشتملة للى ربوبيته  -لليه السع   -ُوسى  فيليبه   كله ُو

ا  يي ما   إن ذيتم ُوقيين(   )   قا :رب السماوات واألرن ُو

 -يكا فرلكون  -سكلطانك  إليكه  واب ييافئ ذلكك التلاهكل ويوطيكه     إنكه رب هكاا الككون ال اوكل الكا  ّل  بلكغ وهو
د  الييكل   وهكو ُلكك صكوير ضكهيل   ُكن وا اللكِّء وّل للمك   وق ارى ُا ادلال فرلون أنه إله هاا الشعب وهاا
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كا  يي مكا   وذكالك ذكان  كواب ُوسكى  واألرن كالارة أو ال بكاءة فكع ُلككوت السكماوات ي مكل  -لليكه السكع   -ُو
 ف كو ُع بطعنه   وتو يه نظكرل إلكى هكاا الككون ال اوكل   والتفكيكر فكيمن ييكون ربكه     فرلون  است وار ُا  دايه

هو الا  ي سكن اليقكين بكه  وحدل ى هاا التو يه بما حيا ته : )إن ذيتم ُوقيين(ف اارب العالمين !     ثم لقب لل
  والت د ق  

للكى طريقكة اللبكارين  , فرلكون إلكى ُكن حولكه   يعلكب م ُكن هكاا القكو    أو لعلكه ي كرف م لكن التكْثر بكه والتفكت
  الا ن ي شون تسرب ذلمات ال ق البسيطة ال ري ة إلى القلوب:

  :أّل تستمعون ?(   قا  لمن حوله)

  ! نعرفه تستمعون إلى هاا القو  العليب الوريب   الا  ّل ل د ليا به   وّل قاله أحد أّل

   لبث ُوسى أن هلم لليه وللي م ب فة أخرى ُن صفات رب العالمين   ولم

  قا :ربيم ورب آباوكم األولين(   )

إّل واحكد ُكن لبيكدل    هكو ن رب العالمين هو ربكه   فمكاأشد ُساسا بفرلون ودلوال وأوضاله   ف و يلب ه بْ وهال
كه   فلككيس فرلكون رب كم كه ! وهكو رب قُو  كِّلم للكي م ! وهكو رب آبكاو م األولككين    كمكا ّل إلكه ذمكا  كدلع  كين قُو

  باطلة   فما ذان ُن قبل إّل هللا ربا للعالمين ! دلوى  فالوراثة التع تقو  للي ا ألواية فرلون 

عللقاصمة لفر  وإن ا ن ثم  ُر   فع ت يم بالليون: قاول ا لون   فما يطيق للي ا سيوتا والمك حوله يستمعون   ُو

  قا :إن رسولكم الا  أرسل إلييم لمليون(   )

القلكوب لكن ت كديق ا   كاا  فيبعكد رسكولكم الكا  أرسكل إلكييم      ريكد أن  كت يم للكى ُسكْلة الرسكالة فكع ذات كا   إن
بكالليون   ليكاهب أثكر ُقالتكه  -لليكه السكع   -ويت م ُوسى  . رار   ا واّللترا  بإُيان االت يم   ّل أنه  ريد ااق
  والد يع فع ال ميم   وترد اليات إلى هللا رب م ورب آباو م األولين   السياسع التع تطعن وضع فرلون 

التككع تِّلككِّ   ال ككق هكاا الككت يم وهككاا القككا  ّل يفككت فككع لاكد ُوسككى   فيماككع فككع طريقككه ي ككدع بيلمككة ولككن
 الطواة والمتلبرين:

 
 
كَن اْلَمْسكُلوِنينَ  َقكا َ  ُِ ِبكيٍن ) (29) َلكِهِن اتََّ كْاَت ِإَل كا  َغْيكِر  أَلَْ َعَليَّكَك  ُُّ ِْْت ِبكِه ِإن 30َقكاَ  َأَوَلكْو ِ ْهتُكَك ِبَشكْعٍء  ( َقكاَ  َفك
نَ  ُكيتَ  اِدِقيَن ) ُِ ُُّ 31ال َّ   (33َ َدُل َفِإَذا ِهَع َ ْيَااء ِلليَّاِظِريَن ) َوَنَِّعَ  (32ِبيٌن )( َفَْْلَقى َلَ اُل َفِإَذا ِهَع ُثْعَباٌن 
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ا  يي ما   إن ذيتم تعقلون(   )   قا :رب المشرق والمورب ُو

تكرارهمككا   وشككدة  لكثككرة والموككرب ُشكك دان ُعروضككان لكنظككار ذككل  ككو  إ ولكككن القلككوب ّل تيتبككه إلي مككا والمشككرق 
الشكروق والوكروب   وهكاان ال كدثان العظيمكان  ُيكانع ق والوروب   ذما  د  للىألفت ما   واللفظ  د  للى الشرو 
ن  يشه ما   اا ااطكراد الكا   المتلبرين ّل يلرؤ فرلون وّل غيرل ُن أن  دلع ت ريف ما   فمن ي رف ما إذن ُو

العقكو  الوافيكة  قظويكو  ُكرة وّل  بطكى ء لكن أ لكه المرسكو  ? إن هكاا التو يكه   كِّ القلكوب البليكدة هكِّا    ت لكف ّل
وسى    والتفكير: )إن ذيتم تعقلون(    التد ر  ثير ُشالرهم   ويدلوهم إلى -لليه السع   -إيقاظا   ُو

الكدالين إلكى الكولع  ييكرل ّل ي شى شيها ذما ي شى يقظة الشعوب   وص وة القلوب إ وّل ييكرل أحكدا ذمكا والطغيان
كن ثكم تكرى فرلكون   كي  للكى ُوسكى  . الوافيكة ن   كِّون الاكماورواليقظة إ وّل  كيقم للكى أحكد ذمكا  كيقم للكى ُك ُو

فيي كع ال كوار ُعكه بالت د كد الولكيظ بكالبطش ال كري    الكا  يعتمكد  . القلكوب ويثور   ليدُا يمكس بقولكه هكاا أوتكار
  يسقل فع أ د  م وت ال م البراهين: ليدُا لليه الطواة

      لهن ات ات إل ا غير  أل عليك ُن المسلونين:قا 

كا هكو  لليكه هكع ال لكة وهكاا هكو الدليل:الت د كد بكْن يسكلكه فكع لكداد المسكلونين   فلكيس السكلن هكال  بعيكد   ُو
أُكا  ال كق الكدافع   وتلكك سكمة الطوكاة  الباطكل باا راء اللد د ! وهكاا هكو دليكل العلكِّ   ولعُكة الشكعور باكعف

  وطريق م فع القديم واللد د !

كعأن الت د كد لكم يفقكد ُ غيكر فكإذا هكو يفكت   ? أخيكه وسكى رباطكة  ْشكه     وذيكف وهكو رسكو  هللا ? وهللا ُعكه ُو
  وبرهان  د د: , ال ف ة التع أراد فرلون أن يولق ا ويستري    يفت  ا بقو   د د

  قا :أولو  هتك بشعء ُبين ?(   )

لفرلكون أُكا   إحكرا  لو  هتك  برهكان واضك  للكى صكدق رسكالتع فإنكك تلعليكع ُكن المسكلونين ? وفكع هكاا وحتى
المبكين لكد  للكى خوفكه ُكن حلتكه   رهانكه المك الا ن استمعوا لما سبق ُن قو  ُوسى إ ولو رفك  ااصكواء إلكى

ن ثم و د نفسه ُاطرا   يطلب ُيه الدليل: أن   وهو  دلع أنه ُليون   ُو

  قا :فْت به إن ذيت ُن ال ادقين(   )

ُكا  كِّا  يشكيك فكع  ف كو ت ُكن ال كادقين فكع أن لكديك شكيها ُبييكا  كيت ُن ال ادقين فع دلكوا  إ أو إن ذيك إن
  ُوسى   خيفة أن تتر  حلته فع نفوت القو  شيها  

  كشف ُوسى لن ُعلِّتيه الماد تين إ وقد أخرهما حتى  لغ الت د  ُن فرلون أق ال: هيا
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  فْلقى ل ال فإذا هع ثعبان ُبين   ونِّع  دل فإذا هع  يااء للياظرين(   )

كانكت  ياكاء فعكع  كد   نِّل ا  د  للى أن الع ا ت ولت فعع إلى ثعبان تدب فيه ال ياة   وأن  دل حين لتعبيروا
فكع السك ر الكا  ّل يويكر طبكاوع األشكياء   إنمكا  ال كا  للكى هكاا بقولكه: )فكإذا هكع(فلم ييكن األُكرت ييع   ذمكا هكو

  ي يل لل وات بوير ال نيقة  

  ّل  لقون ل ا اليات حيث ّل يعلم البشر   ُعلِّة تقع فع ذل ل ظة   ولكنال ياة التع تدب ُن  وُعلِّة

 
 
ُُُروَن ) ُيْ كِرَ ُكم ( ُ ِريكُد َأن34ِلْلَمكَاِ َحْوَلكُه ِإنَّ َهكَاا َلَسكاِحٌر َلِلكيٌم ) َقكا َ  ْْ كْن َأْرِضكُيم ِبِسكْ ِرِل َفَمكاَذا تَك  َأْرِ كهِ  ( َقكاُلوا35ُِل

ُْْتوَ  ِبُيكللِ 36اِوِن َحاِشكِريَن )َوَأَخكاُل َواْبَعكْث ِفكع اْلَمكدَ  ارٍ  ( َيك ْعُلكوٍ  )37َلِلكيٍم ) َسك َّ َُّ كَ َرُة ِلِميَقكاِت َ كْوٍ    (38( َفُلِمكَع السَّ
ْلَتِمُعوَن ) َوِقيلَ  ُُّ كَ َرةَ  ( َلَعلََّيكا َنتَِّبكعُ 39ِلليَّاِت َهْل َأنُتم  ك َ 40ِإن َذكاُنوا ُهكُم اْلَوكاِلِبيَن ) السَّ كا َ كاء السَّ ِلِفْرَلكْوَن  َقكاُلوا َرةُ ( َفَلمَّ

ِبيَن ) (41) َأِونَّ َلَيا أَلَْ را  ِإن ُذيَّا َنْ ُن اْلَواِلِبينَ    (42َقاَ  َنَعْم َوِإنَُّكْم ِإذا  لَِّمَن اْلُمَقرَّ

وسكى  الت كد  لطو  األلفه والتكرار   أو ألن م ّل يش دون الت و  للى سكبيل , باّل فُْكا فكع ُثكل هكاا المشك د   ُو
  فاألُر  ِّلِّ  ويرهب   ال ارقتين  لقع فع و ه فرلون   اتين -يه السع  لل -

وييكاد  تملكق  , ُوقفكه أحكس فرلكون باك اُة المعلكِّة وقوت كا إ فْسكرع يقاُو كا ويكدفع ا إ وهكو ي كس ضكعف وقكد
ه   ليوطع للى وقع   المِّلِّلة: المعلِّة القو  ُن حوله إ وي ي  ُ اوف م ُن ُوسى وقُو

  . . ? تُْرون  إن هاا لساحر لليم    ريد أن ي ر يم ُن أرضيم بس رل   فماذا للما حوله قا 

بْنكه سكاحر)لليم(   صكاحب ا قولة فرلون هال  بدو إقرارل بعظمة المعلِّة وإن ذان يسمي ا سك را إ ف كو ي كف وفع
اعاكعه وت اويكه ُكن أرضكيم بسك رل(  ويبكدو ت ي كر يم ويبدو ذلرل ُكن تكْثر القكو    كا ف كو يوكري م بكه: ) ريكد أن

تكى ذكان فرلكون يطلكب  , إل كا وتواضعه للقو  الا ن يلعل نفسه ل م شكورت م: )فمكاذا تكُْرون ?(ُو فيطلكب أُكرهم ُو
  يسلدون ! له أُر أتباله وهم

بعككد التلبككر    القككو  شيشككية الطوككاة حييمككا ي سككون أن األرن تتِّلككِّ  ت ككت أقككداُ م   ليدوككا  لييككون فككع وتلككك
فكع األُكر وهكم ذكانوا يسكتبدون بكال وى    بالشكورى  قد ذكانوا  دوسكون ا باألقكدا    ويتظكاهرون ويللْون إلى الشعوب و 

  هم هم  با رة ُستبدون ظالمون ! إذا ذلك إلى أن  تلاو وا ُيطقة ال طر   ثم

فكع بقكاء األوضكاع  الم كل ة لليه المك إ وقد خدلت م ُييدتكه   وهكم شكرذاء فرلكون فكع باطلكه   وأصك اب وأشار
ُوسكى وبيكو إسكراويل للكى أرضك م لكو اتبعكت م  يولب م تلعل م حاشية ُقربة ذات نفوذ وسلطان إ وقد خافوا أن التع
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إلككى ُككا يقككو      أشككاروا لليككه أن  لقككى سكك رل بسكك ر ُثلككه   بعككد  وتسككمع اللمكاهير   حككين تككرى ُعلِّتككع ُوسككى
  :واّلستعداد الت يهة

    يْتو  بيل س ار لليم(   قالوا:أر ه وأخال   وابعث فع المداون حاشرين )

اقاُكة ُبكاراة للسك ر  , الم كرة أُ له وأخال إلى أ ل إ وابعث رسلك إلى ُداون ُ ر الكبكرى   يلمعكون السك رة أ 
   يي م وبييه  

  قدو  الس رة لت د  ُوسى 40 - 38الثالث: الدرت

وتبكث فكي م  , للمبكاراة  ات يلمعكون يسكد  السكتار للكى هكاا المشك د ليرفكع للكى ُشك د السك رة ي شكدون   واليك وهيكا
ككن خلف ككم ُككن أصكك اب السككلطان إ وت يككْ أرن  ككين ال ككق والباطككل   أو  ككين اايمككان  المبككاراة  ال ماسكة للسكك رة ُو

  والطغيان  

إن ذكانوا هكم الوكالبين ?(   السك رة فلمع الس رة لميقات  كو  ُعلكو    وقيكل لليات:هكل أنكتم ُلتمعكون   لعليكا نتبكع)
هكل أنكتم ُلتمعكون   لعليكا نتبكع السك رة(هل لككم فكع ) :لللمكاهير لتعبيكر حرذكة ااها كه والت مكيس  وتظ كر ُكن ا

 ليترقب فو  الس رة وغلبت م للى ُوسى ااسكراويلع ! واللمكاهير داومكا تتلمكع , المولد التلمع ولد  الت لف لن

المباريككات    ككال   ويشككولون اهككال األُككور   دون أن تفطككن إلككى أن حياُ ككا الطوككاة  ل ككون   ككا ويعبثككون  لمثككل
تلمكع الم كريون ليشك دوا المبكاراة  كين  وهياا واّلحتفاّلت والتلمعات   ليل وها لما تعانع ُن ظلم وذبت وبمت  

وسى لليه السع  !   الس رة ُو

  اتفاق فرلون ُع الس رة 42 - 41الرابع: الدرت

  هم الوالبين إ كانوا للى األ ر والميافْة إنيلعء ُش د الس رة ب ارة فرلون قبل المباراة إ يطمهيون  ثم

 
 
ْلُقوَن ) َقا َ  ُُّ ا َأنُتم  َُ ُُّوَسى َأْلُقوا   َفكَْْلَقى (44َوَقاُلوا ِبِعَِِّّة ِفْرَلكْوَن ِإنَّكا َلكَيْ ُن اْلَوكاِلُبوَن ) َوِلِ يَُّ مْ  ( َفَْْلَقْوا ِحَباَلُ مْ 43َلُ م 

كا َُ ِْْفُكوَن ) ُُوَسكى َلَ كاُل َفكِإَذا ِهكَع َتْلَقكُف  كَ َرةُ  ( َفكُْْلِقعَ 45َيك يَّكا ِ كَربِل اْلَعكاَلِميَن )46َسكاِ ِد َن ) السَّ َُ  ( َربلِ 47( َقكاُلوا آ

يكُتْم َلكُه َقْبكَل َأْن آَذَن َلُككْم ِإنَّكهُ 48َوَهكاُروَن ) ُُوَسكى َُ كْ َر َفَلَسكْوَ  َتْعَلُمكونَ  َلَكِبيكُرُكمُ  ( َقكاَ  آ  َعكنَّ أَلَُقطلِ  الَّكِا  َللََّمُككُم السِل

كْن ِخكَعٍ  َوأَلَُصكلِلَبيَُّكمْ  ُِل يَقِلُبكوَن ) (49) َأْ َمِعكينَ  َأْ ِدَيُكْم َوَأْرُ َلُككم  ُُ َنْطَمكُع َأن َيْوِفكَر  ِإنَّكا (50َقكاُلوا َّل َضكْيَر ِإنَّكا ِإَلكى َربِلَيكا 
ِيينَ  َلَيا َربَُّيا َخَطاَياَنا َأن ُذيَّا َأوَّ َ  ُِ ُُوَسكى َأْن َأْسكِر ِبِعَبكاِد  ِإنَُّككمَوَأْوَحْيَيكا إِ  (51) اْلُمْم تََّبُعكونَ  َلكى  َفَْْرَسكَل ِفْرَلكْوُن  (52) ُُّ
  (53ِفع اْلَمَداِوِن َحاِشِريَن )

  ُن فرلون الولد باأل ر اللِّيل والقربى ُن لرشه الكريم ! ويتلقون 
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  لمن المقربين     وإنكم  اء الس رة قالوا لفرلون:أون ليا أل را إن ذيا ن ن الوالبين ? قا :نعم   فلما

األ كر الكا   ُقا كل  يكشكف الموقكف لكن  مالكة ُكْ ورة يسكتعين   كا فرغكون الطاذيكة إ تبكا  ُ ارت كا فكع وهيكاا
والم كككل ة   وهكككمّلء هكككم الكككا ن  األ كككر تيتظككرل إ وّل لعقكككة ل كككا بعقيكككدة وّل صكككلة ل كككا بقاكككية   وّل شكككعء سككوى 

  ُان  يست دُ م الطواة داوما فع ذل ُيان وفع ذل   

فرلون يعدهم بمكا هكو أكثكر  ذا هم أوّلء يستوثقون ُن اللِّاء للى تعب م ولعب م وبرالت م فع ال داع   وها هو وها
  الملك وااله !  ِّلمه ُن األ ر   يعدهم أن ييونوا ُن المقربين إليه   وهو

  المباراة وإيمان الس رة وااضط اد وال رو  56 - 43ال اُس: الدرت

  د المباراة الكبرى وأحداثه اللسا :إذا ُش  ثم

لكي ن الوالبون:فكْلقى ُوسكى  إنكا قا  ل م ُوسى:ألقوا ُا أنتم ُلقكون   فكْلقوا حبكال م ول كي م   وقكالوا:بعِّة فرلكون )
آُيككا  ككرب العككالمين   رب ُوسككى وهككارون   :قككالوا ل ككال فككإذا هككع تلقككف ُككا يككْفكون   فككْلقع السكك رة سككا د ن  

الكا  للميكم السك ر فلسكو  تعلمكون   ألقطعكن أ كدييم وأر لككم ُكن  لكبيكرذم آذن لككم ! إنكهقكا :آُيتم لكه قبكل أن 
أن ذيكا أو   خطايانكا أ معين   قالوا:ّل ضير إنا إلى ربيا ُيقلبون   إنا نطمكع أن يوفكر ليكا ربيكا وألصلبيكم خع   

يين(      المُم

وقلكة اكتراثكه للمكوع  ; ُعكه ن ُوسكى إلكى ال كق الكا المشك د هادوكا لاديكا   إّل أنكه يشكع ُيكا البكدء باطمهيكا ويبكدأ
لككمل    يملكككون  السكك رة الم شككود ن ُككن المككداون   المسككتعد ن لعككرن أق ككى ُككا ُككن  رالككة   ووراءهككم فرلككون ُو

  هاا اّلطمهيان فع ترذه إياهم  بدأون:  تللى وحول م تلك اللماهير الماللة الم دولة    

  (   قا  ل م ُوسى:ألقوا ُا أنتم ُلقون )

  وّل اهتما    ت د د التعبير ذاته ُا يشع باّلست انة: )ألقوا ُا أنتم ُلقون(     ع ُباّلة وّل وفع

  الس رة أق ى ُ ارتم وألظم ذيدهم وبدأوا اللولة باسم فرلون ولِّته: وحشد

  فْلقوا حبال م ول ي م وقالوا:بعِّة فرلون إنا لي ن الوالبون(   )

ليبقككى ظككل  , وطككه ذككان ُككن أُككر حبككال م ول ككي م   ذمككا ف ككله فككع سككورة األلككرا  يف ككل السككياق هيككا ُككا وّل
والباطككل إ ألن هككاا هككو هككد  السككورة  ال ككق الطمْنييككة والثبككات لل ككق   وييت ككع ُسككارلا إلككى لاقبككة المبككاراة  ككين

  األصيل  

  فْلقى ُوسى ل ال   فإذا هع تلقف ُا يْفكون(   )
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فع فكي م الكا  لاشكوا بكه وأتقيكول  الل د ين  توقع ا ذبار الس رة إ فلقد  الوا غايةالمفا ْة الماهلة التع لم ي ووقعت
وسكى وحكدل ولكيس  وهكم إ و كاءوا بْق كى ُكا يملكك السك رة أن ي كيعول    مكع ذثيكر   ُ شكود ُكن ذكل ُيكان   ُو

ن ت يكيع   يكْفكون إ واللقكف أسكرع حرذكة لكككل   ول كدهم بالسك ر أن ييكو  ُكا ُعكه إّل ل كال   ثكم إذا هكع تلقكف
 لبقيكت تلقكف حبكال م ول كي م حقكا   فكع تبقكع ل كا أثكرا   ولكو ذكان ُكا  كاء بكه ُوسكع سك را   الع كا ولككن هكال

  يلدون ا فعع ! فع حبال م ول ي م بعد أن خيل ل م ولليات أن حية ُوسى ا تلعت ا   ولكي م  يظرون 

  بْنه ال ق: اليات بل  دّل   وهم ألر ّل يملكون أنفس م ُن ااذلان لل ق الواض  الا  ّل يق ليدوا

  فْلقع الس رة سا د ن   قالوا:آُيا  رب العالمين   رب ُوسى وهارون(   )

قاكية  وّلأصك اب لقيكدة ييونكوا قد ذانوا ُيا ل ظة ُْ ورين  يتظرون اللكِّاء ُكن فرلكون للكى ُ كارت م   ولكم وهم
نكت هكِّة ر كت م ر كا   وخاكت م خاكا إ ووصكلت إلكى لقكد ذا . ت كويع   ولككن ال كق الكا  ُكس قلكوب م قكد حكول م

 , فْ الت لي ا رذا  الاع    و علت ا صكافية حيكه خاشكعة لل كق   لكاُرة باايمكان , قلوب م ألماق نفوس م وقرارة

فتيطلكق بيلمككة  , ألسكيت م فكع ل ظكات ق كار   فكإذا هكم يلكدون أنفسك م ُلقكين سكلدا   بويكر إرادة ُكي م   تت كر 
  .(وهارون   الة وبيان: )آُيا  رب العالمين   رب ُوسىاايمان   فع ن

وصكدق رسكو  هللا   ص  . القلب البشر  لعليب غاية العلب   فإن لمسة واحدة ت اد  ُيان ا لتبدلكه تبكد ع وإن
شككاء أ اغككه ق   وهيككاا انقلككب السكك رة  وإن [:ق ُككا ُككن قلككب إّل  ككين أصككبعين ُككن أصككابع الككرحمن   إن شككاء أقاُككه

يين   للككى المكْ ورون  يين ُككن خيككار المككُم لهككه   ّل  ُككرأى   ُككُم ككن فرلككون ُو سككمع ُككن اللمككاهير ال اشككدة ُو ُو
  فع و ه الطاذية ُن لواقب ونتاو    وّليعيي م ُاذا يفعل أو ُاذا يقو    باايمان يفكرون فيما يعقب   رهم

لهكه   فال وّل وقكد ابكْهم لمكعء  . حاشكدة لمكاهير د أن ذان ل اا اّلنقعب المفا ىء وقع ال القة للكى فرلكون ُو
ااسككراويلع   سككاحر  ريككد أن ي ككر  م ُككن  ُوسككى فرلككون وهككم ي شككدون م لشكك ود المبككاراة   ابككْوهم بْكاوبككة أن

كه وأن السك رة سكيولبونه ويف مونكه     ثكم هكا هكم أوّلء  كرون السك رة  ; أرض م بس رل   ويريد أن يلعكل ال يكم لقُو
 ِّتكه   ثكم يولبكون حتكى ليقكرون بالولكب إ ويعترفكون ب كدق ُوسكى فكع رسكالته ُكنفرلكون ول باسكم  لقكون ُكا  لقكون 

يون  رب العالمين الا  أرسكله   وي لعكون لكي م ابكادة فرلكون   وهكم ليد ُيكا ل ظكة  يكودل الكا ن  ككانوا هللا   ويُم
   اءوا ل دُته   وانتظروا أ رل   واستفت وا بعِّته !

أسكطورة األلوايكة   أو  . العكرش ت دد األسطورة الد ييكة التكع يقكو  للي كا هكااّلنقعب  ت دد لرش فرلون   إذ   وإنه
الس رة   والس ر ذان حرفكة ُقدسكة ّل  ِّاول كا إّل  هم وهمّلء -ذما ذان شاوعا فع بع  الع ور  - يوته لآلل ة 

يكون  كرب العكالمين   رب ُوسكى وهكارون  . ولرضك ا ك يكة المعا كد فكع طكو  الكبعد   واللمكاهير  هكا هكم أوّلء  ُم
وحكدها  والقكوة فكع ُعتقكدات م التكع  ل كون م   كا   فمكاذا  بقكى لعكرش فرلكون ُكن سكيد إّل القكوة ? الك يكة تسكير وراء

   دون لقيدة ّل تنيم لرشا وّل ت مع حيما  
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ن ال نيقكة إ وهكع إيمكا هكال ليكا أن نقكدر ذلكر فرلكون ل كال المفا كْة   وذلكر المكك ُكن حولكه   إذا ن كن ت كورنا إن
  ُعه إّل أن  لقوا سلدا ُعترفين ُييبين   يملكون  الس رة الك ية هاا اايمان ال ري  الواض  القاهر الا  ّل

 كت م السك رة بالتككآُر  أن  كن  يكون فرلكون   فللكْ إلكى الت د كد البغكي  بالعكااب واليككا    بعكد أن حكاو  ليدوكا
  لليه وللى الشعب ُع ُوسى !

أ كدييم وأر لككم ُكن  ألقطعكن م ! إنكه لكبيكرذم الكاى للميكم السك ر   فلسكو  تعلمكون  آُيتم له قبل أن آذن لكك:قا 
  خع    وألصلبيكم أ معين    

للكى طريقكة الميكاورات التكع  . آُيكتم لكه قبكل أن آذن لككم(    لكم يقكل آُيكتم بكه   إنمكا لكدل استسكعُا لكه قبكل إذنكه)
ولكم يشكعر قلبكه  تلكك اللمسكة التكع ُسكت قلكوب م  . لعاقبتكه در د رها صاحب ا وهو ُالك ارادته   لار    دفكه   ُقك

تككى ذككان للطوككاة قلككوب تشككعر هككال اللماسككات الوضككيهة ? ثككم سككارع فككع ات ككاُ م لتبريككر ذلككك اّلنقككعب  بمثككل   ُو
ُكن  وهكم -الا  للميم الس ر(وهع ت مة لليبكة ّل تفسكير ل كا إّل أن بعك  هكمّلء السك رة  لكبيرذم ال طير: )إنه

إلكي م فكع المعا كد   فكارتكن  ي تلكف ذكانوا  تولكون تربيكة ُوسكى فكع ق كر فرلكون أيكا  أن تبيكال   أو ذكان -الك يكة 
ُكن أن يقو :إنكه لتلميكاذم قا :إنكه لكبيكرذم   ليِّيكد األُكر ضك اُة  فبكدّل ال لة البعيدة   وقلب األُكر  الفرلون إلى
  ! راللماهي ألين وت ويع فع

يين: عل   دد بالعااب الوليظ ب ثم   عد الت ويل فيما  يتظر المُم

  فلسو  تعلمون   ألقطعن أ دييم وأر لكم ُن خع  وألصلبيكم أ معين(   )

فكع ليكف وغلظكة   رتكب كا ال ماقكة التكع  رتكب كا ذكل طاذيكة   حييمكا ي كس بكال طر للكى لرشكه أو ش  كه   إن كا
المتلبر الا  يملك تيفيا ُكا يقكو      فمكا  ةالطاذي وبشالة    ع ت ر  ُن قلب أو ضمير     وإن ا لكلمة فرلون 

ية التع رأت   ! اليور تكون ذلمة الفهة المُم

ات كل بكاف فكااق طعكم العكِّة  الكا  كلمة القلب الكا  و كد هللا فلكم يعكد ي فكل ُكا يفقكد بعكد هكاا الو كدان   القلكب إن ا
  الدنيا قليل وّل ذثير:ُن أُر هال    مه فلم يعد ي فل الطغيان   القلب الا   ر و اآخرة فع

يين(    كيا قالوا:ّل ضير   إنا إلى ربيا ُيقلبون   إنا نطمع أن يوفر ليا ربيا خطايانا أن)   أو  المُم

ضكير فكع المكوت  ّل ضير   ّل ضير فع تقطيع األ د  واألر ل ُن خع    ّل ضير فع الت ليب والعكااب   ّل
ُا ييون:فالمطمع الا  نتعلكق بكه ونر كول  األرن ن     وليين فع هالواّلستش اد     ّل ضير إنا إلى ربيا ُيقلبو 

يين(    وأن ذيا ن ن السابقين     كيا )أن يوفر ليا ربيا خطايانا( ِّاء )أن   أو  المُم
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الطمْنييكة فكع اليفكوت    يسكيب هلل ! يكا لرولكة اايمكان إذ يشكرق فكع الاكماور   وإذ يفكي  للكى األرواح   وإذ يكا
بكالويى والكاخر والكوفر   فكإذا ذكل ُكا فكع األرن تافكه  القلكوب سكعلة الطكين إلكى أللكى لليكين   وإذ يمككوإذ  رتفع ب
  حقير  هيد  

البكاهر وإيقالكه العميكق     علكه يسد  السياق الستار للكى هكال الرولكة الوكاُرة   ّل  ِّيكد شكيها   ليبقكى للمشك د هيا
ويربع به ذكل صكاحب لقيكدة  وا كه   كا الطغيكان  والايق لكربوهو  ربع به اليفوت فع ُية وهع توا ه األذى وا

  والعسف والتعا ب  

يين   وفرلون  تآُر ويلمع  يودل أ معين: فُْا   بعد ذلك فاف  تولى ابادل المُم

إن هككمّلء لشككرذُة  . وأوحييكا إلككى ُوسككى أن أسككر بعبككاد  إنكككم ُتبعككون     فْرسككل فرلككون فككع المككداون حاشككرين)
   م ليا لواوظون   وإنا للميع حاذرون(   قليلون   وإن

ن ّل تاذر فع هكاا الموضكع   فقكد لكاش ُوسكى وبيكو إسكراويل وهيا بعكد المبكاراة   وقعكت  فتكرة فلوة فع الوقاوع والُِّ
ككه   ولكككن السككياق هيككا  هللا في ككا اآيككات األخككرى المككاذورة فككع سككورة األلككرا  قبككل أن  ككوحع لموسككى بالرحيككل بقُو

  السورة واتلاه ا األصيل   لموضوع ى الي اية المياسبةيطوي ا لي ل إل

ونبككْل أن فرلككون  . وتيظككيم أوحككى هللا إلككى ُوسككى إذن أن يسككر  بعبككادل   وأن  رحككل   ككم لككيع   بعككد تككد ير لقككد
ككه إلككى سككاحل الب ككر   وهككو الوالككب ليككد التقككاء خلككي  السككويس بميطقككة  فككع سككيتبع م بليككدل إ وأُككرل أن يقككود قُو

  الب يرات [

حاشكرين يلمعكون لكه  المكداون فرلون ب رو   يع إسراويل خلسة   فُْر بما يسمى قالتعبهة العاُة ق وأرسل فع وللم
ه إ ويفسد للي م تد يرهم إ وهو   يعلم أنه تد ير صاحب التد ير ! ّل الليود   ليدر  ُوسى وقُو

ن ُعه وبقوة   فرلون  لمعء فرلون يلمعون الليد     ولكن هاا اللمع قد يشع بانِّلا وانطلق  ُوسى ُو

 
 
ٌة َقِليُلكوَن ) ِإنَّ  َُ كن َ يَّكاٍت َوُلُيكوٍن 56َلَلِميكٌع َحكاِذُروَن ) َوِإنَّكا (55( َوِإنَُّ كْم َلَيكا َلَوكاِوُظوَن )54َهمَُّلء َلِشكْرِذ ُِل ( َفَْْخَرْ َيكاُهم 
َقكاٍ  َذكِريٍم ) َوُذُيكو ٍ  (57) َُ ْشكِرِقيَن ) (59) ِإْسكَراِويلَ  ( َذكَاِلَك َوَأْوَرْثَياَهكا َ ِيكع58َو ُُّ كا تَكَراءى اْلَلْمَعكاِن 60َفكَْْتَبُعوُهم  ( َفَلمَّ
  (61ُُوَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكوَن ) َأْصَ ابُ  َقا َ 

 كد إذن ُكن الت كوين ُكن شكْن  وّل إلكى التعبهكة العاُكة   - ِّلمكه !  -خطكرهم   حتكى لي تكا  الملكك االكه  ولظكم
يين:   المُم
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  ة قليلون(!إن همّلء لشرذُ)

  إذن ذلك اّلهتما  بُْرهم   واّلحتشاد ل م وهم شرذُة قليلون ! ففيم

  وإن م ليا لواوظون(   )

  يْتون ُن األفعا  واألقوا  ُا يغيظ ويواب ويثير ! ف م

  :بالمرصاد فل م شْن وخطر للى ذل حا  ! فليقل العمعء:إن هاا ّل   م في ن ل م وإذن

  وإنا للميع حاذرون(   )

ا  األُور ! ُستيقظون    لمياودهم   ُ تاطون ألُرهم   ُمسيون  ُِّ

يين ! إن ا   حيرة الباطل المتلبر داوما فع ُوا  ة أص اب العقيدة المُم

  إخرا  آ  فرلون اهعك م 59 - 57السادت: الدرت

لهه أن يعرن المش د األخير   يعلل السياق بالعاقبة األخيرة ُن إخرا  فرلون  وقبل ا ذانوا فيكه ُكن ُتكاع   ُم ُو
  ووراثة  يع إسراويل المستاعفين:

قا  ذريم   ذالك   وأورثياها  يع إسراويل( )   . فْخر ياهم ُن  يات وليون   وذيو  ُو

كه ويقفكون أثكرهم   فكانكت خكر ت م هكال هكع األخيكرة   لقكد إخرا كا ل كم ُكن  وذانكت خر كوا  تبعكون خطكا ُوسكى وقُو
قككا  ذكريم إ فلكم يعككودواككل ُكا هككم فيكه ُككن  يكات وليككو  ل كاا اليعككيم ! لكالك  ككاذر هكاا الم ككير  بعكدها ن وذيكو  ُو

يين     باللِّاء للى الظلم والبطر والبوع الوخيم   تعليع األخير لقب خرو  م يقفون أثر المُم

  وأورثياها  يع إسراويل(   )

ُ كر وذيكو  فرلكون  ُلكك إ وورثكوايعر  أن  يع إسراويل لادوا إلى ُ ر بعكد خكرو  م إلكى األرن المقدسكة  وّل
قاُكه   لكالك يقكو  المفسكرون:إن م ورثكوا ُثكل ُكا ذكان لفرلكون  لهكه ُو ف كع وراثكة ليكوع ُكا ذكانوا فيكه ُكن  يكات  . ُو

قا  ذريم     وليون وذيو  ُو

يين 68 - 60السابع: الدرت   هع  فرلون ونلاة المُم

  هاا اّللتران يلعء المش د ال اسم األخير: وبعد
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ربككع سككي د ن    ُعكع ُشككرقين   فلمكا تككراءى اللمعكان قككا  أصك اب ُوسككى:إنا لمكدرذون   قككا :كع إن همفكْتبعو 
العظككيم   وأ لفيككا ثككم اآخككرين    كككالطود فْوحييككا إلككى ُوسككى أن اضككرب بع ككا  الب ككر فككانفلق   فكككان ذككل فككرق 

ن ُعه أ معين   ثم أغرقيا   . . األخرين وأنلييا ُوسى ُو

ُكن فرلكون وبطكر    بميكر هللا    كوحع ُكن هللا وتكد ير   فكْتبع م  يكود فرلكون فكع ال كباحأسرى ُوسكى بعبكاد  لقد
كه أُكا  الب كر لكيس ُع كم  . . ذروت كا ثم ها هكو ذا المشك د يقتكرب ُكن ن ا تكه   والمعرذكة ت كل إلكى إن ُوسكى وقُو

ا هم   طلبون م وّل  رحمون !وقد قارب م فرلون بليودل شاكع السعح ي . بمسل ين سفين وّل هم يملكون خوضه ُو

  دّلول ال ا  ذل ا:أن ّل ُفر والب ر أُاُ م والعدو خلف م: وقالت

  قا  أص اب ُوسى:إنا لمدرذون(   )

  الكرب ُدال   وإن هع إّل دقاوق تمر ثم   لم الموت وّل ُياص وّل ُعين ! وبلغ

 
 
ِعَع َربِلع َسَيْ ِد ِن ) َقا َ  َُ ُُوَسى ( َفَْْوَحْيَيا62َكعَّ ِإنَّ   اْضكِرب بِلَعَ كاَ  اْلَبْ كَر َفكانَفَلَق َفَككاَن ُذكلُّ ِفكْرٍق َذكالطَّْودِ  َأنِ  ِإَلى 

كن64َوَأْ َلْفَيكا ثَكمَّ اْآَخكِريَن ) (63) اْلَعِظكيمِ  ُُوَسكى َوَُ َعكهُ  ( َوَأنَلْيَيكا  ( ِإنَّ ِفكع 66( ثُكمَّ َأْغَرْقَيكا اْآَخكِريَن )65َأْ َمِعكيَن ) َُّ
ِييَن )وَ  َآَية   َذِلكَ  ُِ ْم ُُّ ا َذاَن َأْكَثُرُهم    (68الرَِّحيُم ) اْلَعِِّيُِّ  ( َوِإنَّ َربََّك َلُ وَ 67َُ

كلء قلبكه الثقكة  ربكه   واليقكين ولكن والتْككد ُكن اليلكاة  , بعونكه ُوسى الا  تلقى الوحع ُن ربه   ّل يشك ل ظكة ُو
  و  ه ويرلال    الا    وإن ذان ّل  در  ذيف تكون   ف ع ّل  د ذاوية وهللا هو

  قا :كع إن ُعع ربع سي د ن( )

ككع لكن نككون  . ُفتكونين فكع شكدة وتوذيكد   ذكع لكن نككون ُكدرذين   ذكع لكن نككون هكالكين   ذكع لكن نككون  . ككع
  . ضاوعين )كع إن ُعع ربع سي د ن(  اا اللِّ  والتْكيد واليقين

  ُن حيث ّل ي تسبون: اليلاة والكرب   وييفت  طريقالل ظة األخيرة  يبثق الشعاع الميير فع ليل اليْت  وفع

  فْوحييا إلى ُوسى أن اضرب بع ا  الب ر(   )

   تم ل السياق ليقو  إنه ضرب بع ال الب ر   ف اا ُف و    إنما يعلل باليتيلة: وّل

  فانفلق   فكان ذل فرق ذالطود العظيم(   )
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الميكرور   وهللا  المكْلو   يل   ألن كم ينيسكون سكية هللا للكىالمعلِّة   وت قكق الكا  يقكو  ليكه اليات:ُسكت ووقعت
  . الا  خلق السين قادر للى أن يلري ا وفق ُشيهته ليدُا  ريد

واقكت م  يكو  . العظكيم المعلكِّة وانكشكف  كين فرقكع المكاء طريكق   ووقكف المكاء للكى  كانبع الطريكق ذكالطود وقعكت
  إسراويل    

  ها  الك المش د ال ارق   وذلك ال ادث العليب  فرلون ُن  يودل ُبووتا ُشدو  ووقف

كه يعبكرون ال اكم - د أن ييون قد وقكف ُب وتكا فْطكا  الوقكو   وّل  -طريكق ُيشكو   فكع وهكو  كرى ُوسكى وقُو
  قبل أن يُْر  يودل باّلقت ا  وراءهم فع ذلك الطريق العليب  

فرقكع المكاء أ معكين   وقكد   كين ذان فرلكون و يكودلتد ير هللا   ف ر   يو إسراويل ُن الشاطىء اآخر    ييما  وتم
  قرب م هللا لم يرهم الم تو :

ن ُعه أ معين(   )   وأ لفيا ثم اآخرين   وأنلييا ُوسى ُو

  ثم أغرقيا اآخرين(!!!)

ات ان   تت دث لي ا القرون   ف ل آُن   ا الكثيرون ? ُو   آية فع الُِّ

يين إن ا ذان أكثرهم ُُم     فع ذلك ّلية   ُو

  هد  فع القلوب   اايمان ال ارقة ّل تستتبع اايمان حتما   وإن خاع ل ا اليات قسرا   إنما فاآيات

  وإن ربك ل و العِّيِّ الرحيم(   )

  المع ود فع السورة بعد لرن اآيات والتكا ب       التعقيب

  الموضوع:لقطات ُن ق ة إ راايم لليه السع  104 - 69الثالثة: الوحدة

  الوحدة قدُةُ

لهككه إ وانت ككت  تلككك الي ايككة   وفي ككا -لليككه السككع   -ق ككة ُوسككى  ُاككت يين  البشككرى  ُككع فرلككون ُو للمكككُم
كاا  فكع ُيكة  -المستاعفين الماط د ن  يكة  ُو الكدُار للظكالمين المتلبكرين الكا ن  وفي كا -ذما ذانت القلكة المُم

  يشبه ُوقف م ُوقف المشرذين  
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ر الرسو    ص [ أن  تلوها -لليه السع   - تتبع ا ق ة إ راايم فاآن ه   ويُم المشكرذين   ذلكك أن كم  للكى وقُو
باف   وينيمون األصيا  لعبادت كا فكع  يتكه ال كرا   يشرذون   ِّلمون أن م ورثة إ راايم   وأن م للى د يه القديم إ وهم

  ه حنيقة ُا  ِّلمون  فاتل للي م نبْ إ راايم ليتبييوا ُي . . هلل   الا   يال إ راايم خال ا

فكع سكورة األلكرا   فُْكا فكع هكال السكورة ّل  تبكع ال كل التكاري ع   ألن العبكرة وحكدها هكع المق كودة   والق ك 
 -لليكه السكع   -الرسكل ُكن ل كد آد   وتتكابع ُثع فقد ذان ال ل التاري ع ُق ودا   لعرن خل وراثكة األرن  

  ُن اللية   وبدء ال ياة البشرية    بوطال فماى الق   في ا  تبع خل التاريخ   ُيا

كه -لليكه السكع   -التكع تعكرن هيكا ُكن ق كة إ كراايم  وال لقكة وحكوارل ُع كم حككو   , هكع حلقككة الرسكالة إلكى قُو
بكاليو  اآخكر   يعقكب هكاا ُشك د ذاُكل ُكن  والتكاذير العقيكدة   وإنككار اآل كة المكدلاة   واّلتلكال بالعبكادة إلكى هللا  

وييدُون للى الشر  الا  انت ى   م إلى ُا هم فيه   ذكْن م قكد صكاروا  , لآلل ة ة    تيكر فيه العبادُشاهد النياُ
كات إلكى فعكع كن ثكم  توسكع فكع ال كد ث لكن ُقُو  , لقيدةالتوحيكد ُكا هكم فيكه ! وهيكا لبكرة الق كة للمشكرذين     ُو

لكه إلي كا   وي ت كر ُكا لكدا ذلكك ُمكا  كو  الكد ن   ألن الترذيكِّ ُت فكع وفسكاد لقيكدة الشكر  إ ُو كير المشكرذين
  . يف له فع سور أخرى 

كريم    , وإ كراايم لليكه السكع  فكى البقكرة   واألنعكا    وهكود   -وردت حلقكات ُكن ق كة إ كراايم  وقكد وال لكر   ُو
ولكرن ُي كا ُكا  تفكق ُكع ُوضكوع السكورة و وهكا  . العكا  واألنبياء   وال     وذانت فكع ذكل سكورة ُياسكبة لسكياق ا

  وظل ا  

آُيكا   وإلعنككه أن  ال كرا  فكع سكورة البقكرة حلقككة  ياوكه للبيكت هكو وإسكماليل   ودلاوككه أن يلعكل هللا البلكد لرضكت
ُلتككه   ّل لمككن  ككدلون باليسككب وراثتككه   وذككان هككاا   تبعككون  وراثككة البيككت ووراثككة بانيككه إنمككا هككع للمسككلمين   الككا ن

  وتوريث د ن إ راايم وبيته للمسلمين    ولعي م    وطردهم ب دد ُ الفات  يع إسراويل  

ُكن المشكرق    بالشكمس كالك حلقة ُ ا ته للملك الكافر فى صكفة هللا الكا  ي يكع ويميكت   والكا  يكْتع ولرضت
  وت ديه للملك أن يْتع   ا ُن المورب   فب ت الا  ذفر  

وتو يكع أشكعو ن  , ة ُكن الطيكرلرضكت حلقكة طلبكه ُكن ربكه أن  ريكه ذيكف ي يكع المكوتع   وأُكرل  كاب  أربعك كمكا
  للى اللبا    ثم إحياؤها  ين  ديه   فلاءت تسعى إليه  

  . وذلك فع ُعرن ال د ث فع السورة   لن آيات هللا وقدرته للى ااُاتة وااحياء وهاا

ُشكاهد وتتبكع  , والشكمس فكع األنعكا  حلقكة ب ثكه لكن ربكه   واهتداوكه إليكه   بعكد تُْكل فكع اليلكو  والقمكر ولرضكت
فع الكون   ودّللت كا للكى ال كانع المبكدع الكا   هللا الكون   وذان ذلك فع السورة التع تدور حو  العقيدة   وآيات

  ّل شريك له  
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كرور ولرضت الميلفكين تكدُير  المعوككة فع سورة هود حلقة تبشيرل بإس اق   وذكان ذلكك فكى سكياق ق كة لكوط   ُو
  ُن ابادل وتدُير الفاسقين   للم تارين دو رلاية هللاقريته فع طريق م بإ راايم   وفي ا تب

 رع إ وحمكدل للكى أن  غيكر فع سورة إ راايم حلقة دلاوه بلوار البيت الم ر  لمن أسكييه ُكن ذريتكه  كواد ولرضت
ال كعة هكو وذريتكه   وأن يقبكل دلكاءل    ُنكيم وهكب لكه للكى الكبكر إسكماليل وإسك اق إ وطلبكه إلكى ربكه أن يلعلكه

يين  و  يقو ويوفر ل وذان سياق السورة ذله هكو لكرن أُكة الرسكل إ  رسكالة واحكدة    . . ال ساب ه ولوالديه وللمُم
 الكفكر الميكا ين بُْكة الرسكل صكفا واحكدا ذكالك إ وذْنمكا الرسكالة شكلرة ظليلكة فكع هليكر ولكرن هكع التوحيكد إ

  وص راء الل ود !

رحمكة هللا  ذذكر ُكع شكعء ُكن التف كيل   فكع صكدد فع سورة ال لكر ال لقكة التكع لرضكت فكع سكورة هكود ولرضت
يين   ولاابه للع اة المانبين     بعبادل المُم

كه فكع سكورة ُكريم حلقكة دلوتكه فكع رفكق أل يكه   وغلظكة أ يكه لليكه   والتِّالكه أل يكه ولرضكت وابكة إسكماليل  , وقُو
هككا ذلكه تظللككه الرحمكة والككود و و  . ابكادل وإسك اق لكه   وذلككك فكع السككورة التكع تعكرن رلايككة هللا للم كطفين ُككن

  واللين  

ه   و را ته للى أصياُ م   وت طيم ولرضت األصكيا    وإلقاوكه فكع  هكال فع سورة األنبياء حلقة دلوته أل يه وقُو
أخيكه لكوط إلكى األرن التكع بارذيكا في كا للعكالمين    وا كن اليار التع ذانت  ردا وسعُا لليه بكُْر هللا   ونلاتكه هكو

ورلايكة هللا ل كال األُكة واتلاه كا إلكى ابكادة هللا الواحكد الكا  لكيس لكه شكريك  , الرسل استعران أُة وذلك فع صدد
   

  فع سورة ال   إشارة إلى أُر  تط ير البيت للطاوفين والعاكفين     ووردت

 
 
ا69َلَلْيِ ْم َنَبَْ ِإْ َراِايَم ) َواْتلُ  َُ ِه  ُِ  َقكا َ  (71َقكاُلوا َنْعُبكُد َأْصكَياُا  َفَيَظكلُّ َلَ كا َلكاِكِفيَن ) (70) نَ َتْعُبُدو  ( ِإْذ َقاَ  أِلَِ يِه َوَقْو

ونَ  ( َأْو َ يَفُعوَنُكْم َأوْ 72َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُلوَن )  َأَفَرَأْ ُتم ( َقا َ 74َقاُلوا َ ْل َوَ ْدَنا آَباءَنا َذَاِلَك َيْفَعُلوَن ) (73) َيُارُّ

ا ُذيُتْم َتْعُبُدو  ُُونَ 75َن )َُّ   (77َفِإنَُّ ْم َلُدوٌّ لِلع ِإّلَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن ) (76) ( َأنُتْم َوآَباُؤُذُم اأْلَْقَد

  األو : الدرت

ه:ُا تعبدون ?(   )   واتل للي م نبْ إ راايم   إذ قا  أل يه وقُو
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وهكو يسكتيكر ُكا ذكان يعبكدل أ كول  للكي م للي م نبْ إ راايم الا   ِّلمون أن م ورثته   وأن م  تبعكون ديانتكه   اتلكه اتل
كه ُكن أصكيا  ذ كال األصكيا  التكع يعبكدها كه فكى شكرذ م   وييككر  المشكرذون  وقُو فكع ُيكة إ وهكو ي كالف أبكال وقُو

  ويسْل م فع للب واستيكار: )ُا تعبدون ?(  , للي م ُا هم لليه ُن ضع 

  قالوا:نعبد أصياُا فيظل ل ا لاكفين(!)

يملككون إنككار أن كا أصكيا   ييونكوا ياُ م آل كة   ف يايكة قول م:إن كا أصكيا    تيبكى ء بكْن م لكمككانوا يسكمون أصك وهكم
للكى ابادت كا   وهككال ن ايكة السك ف   ولككن العقيككدة  ويكدأ ون  ُي وتكة ُكن ال لكر   وأن كم ُككع ذلكك يعيفكون ل كا  

قوّلت م ! إلى ُتى  اغت لم يفطن أص ا  ا   ُا تي ل إليه ابادت م وت ورات م ُو

هكاا السك ف الكا   ِّاولونكه دون  إلى  وقظ قلوب م الوافية   وييبه لقول م المتبلدة   -لليه السع   -إ راايم  ويْخا
  ولع وّل تفكير:

  قا  هل يسمعونكم إذ تدلون ? أو  يفعونكم أو يارون ?()

وهكال األصكيا  ّل تسكمع  ! ا واّل ت ك ُكا  تكوفر الكه يعبكد أن ييكون لكه سكمع ذعا كدل الكا   تو كه إليكه بالعبكادة فْقكل
والاكر   فكإن ذانكت صكماء ّل تسكمع ف كل هكع تملكك اليفكغ  لليفكع ابادهكا وهكم  تو  كون إلي كا بالعبكادة   ويكدلون ا

  أن  دلول ! يمين والار ? ّل هاا وّل ذا 

لكدفع ُكا  يملككون حلكة ّل يلب القو  بشعء لن هكاا ف كم ّل يشكيون فكع أن إ كراايم إنمكا  كت يم ويسكتيكر إ وهكم ولم
  وّل تفكير: ولع يقو    فإذا تكلموا ذشفوا لن الت لر الا  ي يب المقلد ن  ع

  قالوا: ل و دنا آباءنا ذالك يفعلون(   )

  للي ا ولبدناها ! فعيفيا هال األصيا  ّل تسمع وّل تار وّل تيفع   ولكيا و دنا آباءنا يعيفون للي ا   إن

أن يفعلكول   فقكد ذكان  ُيكة ي للوا أن يقولول   ذما لم ي لل المشرذون فكع  واب ُ لل   ولكن المشرذين لم وهو
دون ااسكع  أن  ر كع المشكرذون لكن د كن  العواوكق فعكل اآبكاء ألُكر ذفكيع بالتبكارل دون ب كث إ  كل لقكد ذكان ُكن

الكااهبين ! وهيكاا ويقروا أن م ذكانوا للكى ضكع    وهكاا ُكاّل يلكو  فكع حكق  , آباو م   في لوا بالتبار أولهك اآباء
 واليفسكع اّللتبكارات اللوفكاء فكى و كه ال كق   فيمثرون كا للكى ال كق   فكع فتكرات الت لكر العقلكع هكال تقكو  ُثكل

  والتفكير   واّلنطعق واّلن را  التع ت يب اليات   في تا ون ُع ا إلى هِّة قوية تردهم إلى الت رر

لكصكيا    وللعقيكدة  لداوتكه إّل أن   كِّهم بعيكف   ويعلكن -تكه للكى حلمكه وأنا -ذلك الت لر لم يلد إ كراايم  وأُا 
  الفاسدة التع تسم  بعبادت ا لمثل تلك اّللتبارات !
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  . .(العالمين قا :أفرأ تم ُا ذيتم تعبدون أنتم وآباؤذم األقدُون ? فإن م لدو لع إّل رب)

ه يعبدون ُا يعبدون   أن يفكارق م ب وهياا بعداوكه آل كت م ولقيكدت م    يلكاهر عقيدتكه   وأنلم يميعه أن أبال وأن قُو
  األقدُون ! -وهم آباؤل  -هم وآباؤهم 

يين أن ّل ُلاُلة فع العقيكدة لوالكد وّل لقكو  إ وأن وذالك األولكى هكع رابطكة العقيكدة   وأن  الرابطكة يعلم القرآن المُم
    تبع له ييون حيث ييون  لدال  النيمة األولى هع قيمة اايمان   وأن ُا

لكع إّل رب العكالمين(     لكدو إ كراايم )رب العكالمين(ُن لداوكه لمكا يعبكدون هكم وآبكاؤهم األقكدُون:)فإن م واسكتثيى
  القو  وتي ر  إ وقد ييون ُن لبد هللا ولكن لقيدة فقد ييون ُن آباو م األقدُين ُن لبد هللا   قبل أن تفسد

 
 

ِرْضكُت َفُ كَو َيْشكِفيِن ) (79) ِا  ُهكَو ُيْطِعُمِيكع َوَيْسكِقينِ ( َوالَّك78َخَلَقِيع َفُ َو َ ْ كِد ِن ) الَِّا  َُ ( َوالَّكِا  ُيِميتُِيكع ثُكمَّ 80َوِإَذا 
  (82َوالَِّا  َأْطَمُع َأن َيْوِفَر ِلع َخِطيَهِتع َ ْوَ  الدِل ِن ) (81) ُيْ ِيينِ 

 -التعبيكر   اللكد ران بكإ راايم  فكع يكةُعكه آل كة أخكرى ُكدلاة   ف كو اّلحتيكاط إذن فكع القكو    والدقكة الواا أشكر 
وضول ا فع ُلا  الت دث لن العقيدة -لليه السع     الدقيق   ُو

ككل حكين   فكي س  وفكع فع صفة ربكه   رب العكالمين   وصكلته بكه فكع ذكل حكا  -لليه السع   -يْخا إ راايم  ثم
  وفع ذل حا ة وغاية   , ةونُْ القربى الوثيقة   وال لة اليدية   والشعور  يد هللا فع ذل حرذة

ثكم ي يككين    يميتيككع الكا  خلقيكع ف كو   ككد ن   والكا  هكو يطعميككع ويسكقين   وإذا ُرضكت ف ككو يشكفين   والكا )
  والا  أطمع أن يوفر لع خطيهتع  و  الد ن(   

 تطلكع  ُكع ربكه   وأنكه كلكه ُكن صكفة إ كراايم لربكه   واسترسكاله فكع ت كوير صكلته بكه   أنكه يعكيش بييانكه ونستشكعر
شككالرل  وي ككس إليكه فككع ثقككة   ويتو ككه إليككه فككع حككب إ وأنككه ي ككفه ذْنككه  ككرال   وقككع إنعاُككه وإفاككاله لليككه بقلبككه ُو

فكع القكرآن تسكالد للكى إشكالة هكاا اللكو وإلقكاء هكاا الظكل   باايقكاع  قولكه و وارحه     واليومة الرخيكة فكع حيايكة
  المد د     اللين العاب الرخع

ووظككاوفع  , وتكككوييع  ككد ن(    الككا  أنشككْنع ُككن حيككث يعلككم وّل أللككم إ ف ككو أللككم بمككاهيتعالككا  خلقيككع ف ككو  )
كآلع: )ف كو   د ن(إليكه   وإلكى طريقكع الكا  أسكلكه شكالر    وحكالع ُو وإلكى ن لكع الكا  أسكير لليكه   وذْنمكا  , ُو

ء   للكى أ  صكورة  كد ال كانع المبكدع   ي كوغ ا ذيكف شكا فكع أنكه للييكة طيعكة -لليكه السكع   -ي كس إ كراايم 
  طمْنيية وراحة وثقة ويقين   فع أراد   إنه اّلستسع  المطلق
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الراايكة   الرفيقكة الكودود    ال انيكة والا  هو يطعميع ويسقين   وإذا ُرضت ف و يشفين(    ف ع الكفالة المباشكرة)
وهكو يعلكم أنكه  -إلكى ربكه  الرفيكع   فكع  يسكب ُرضكه اليبكوة ي س   ا إ راايم فع ال ك ة والمكرن   ويتكْدب بكْدب

ربككه فكع ُقككا  اانعككا  واافاككا  إذ يطعمككه ويسككنيه     ويشككفيه     وّل   ككاذر إنمككا -بمشكيهة ربككه يمككرن وي كك  
  اّل تعء حين  بتليه   ُقا   اذرل فع

 بالبعككث واليشككور فككع اايمككان والكا  يميتيككع ثككم ي يكين(    ف ككو اايمككان بككْن هللا هكو الككا  يقاككع المكوت   وهككو)
  استسع  ورضى لميق  

اليبكع الرسكو     - السكع  لليكه -والا  أطمع أن يوفر لع خطيهتع  كو  الكد ن(    فْق كى ُكا يطمكع فيكه إ كراايم )
قكرارة نفسكه هكال القربكى     أق كى ُكا يطمكع  فكع الا  يعر  ربه هال المعرفة   ويشعر  ربه هكاا الشكعور   وي كس

ّل  بكرىء نفسكه   وهكو ي شكى أن تككون لكه خطيهكة   وهكو ّل يعتمكد  ف كو ن  فيكه أن يوفكر لكه ربكه خطيهتكه  كو  الكد 
 يست ق بعمله شكيها   إّل أنكه يطمكع فكع فاكل ربكه   وير كو فكع رحمتكه   وهكاا وحكدل هكو أنه للى لمله   وّل  رى 

  يطمعه فع العفو والموفرة   الا 

وهكع لظيمكة لظيمكة  هللا  ي  بنيمكة نعمكةشعور التقوى   وشعور األدب   وشعور الت كر  إ وهكو الشكعور ال ك إنه
    وقيمة لمل العبد وهو ضهيل ضهيل  

 ت كريفه للبشكر فكع  وااقرار يلمع إ راايم فع صفة ربه لياصر العقيدة ال  ي ة:توحيد هللا رب العالمين   وهياا
العياصكر التكع هللا وتق كير العبكد   وهكع  وفاكل أدق شكمون حيكات م للكى األرن   والبعكث وال سكاب بعكد المكوت

ه   وييكرها المشرذون      يكرها قُو

  ; وخشوع يْخا إ راايم األوال المييب فع دلاء رخع ُد د    تو ه به إلى ربه فع إيمان ثم

   ية اليعيم   ورثة رب هب لع حيما وأل قيع بال ال ين   وا عل لع لسان صدق فع اآخرين   وا عليع ُن)

 
 
كاِلِ يَن )َهْب ِلكع ُحْكمكا  َوأَ  َربلِ  كن َوَرثَكِة َ يَّكِة 84ِفكع اْآِخكِريَن ) ِصكْدقٍ  ( َواْ َعكل لِلكع ِلَسكانَ 83ْلِ ْقِيكع ِبال َّ ُِ ( َواْ َعْلِيكع 

الِليَن ) َواْغِفرْ  (85اليَِّعيِم ) َن الاَّ ُِ   (87) ُ ْبَعُثونَ  ( َوَّل ُتْ ِِِّنع َ ْو َ 86أِلَِ ع ِإنَُّه َذاَن 

 يكون   إّل ُكن أتكى هللا بقلكب  وّل   وّل ت ِّنكع  كو   بعثكون    كو  ّل  يفكع ُكا  أل كع إنكه ذكان ُكن الاكالين واغفكر
  سليم( 
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 تلكه إلكى آفكاق  دلكاء كلكه لكيس فيكه طلكب لعكرن ُكن ألكران هكال األرن إ وّل حتكى صك ة البكدن   إنكه والكدلاء
اق ف ككو يطلككب ُككا لككدال   والكا  ذ ي تقككر أللكى إ ت رذككه ُشكالر أصككفى   ودلككاء القلكب الككا  لكر  هللا فْصككب 

ا   .  ريد المِّيد إ والا   ر و وي ا  فع حدود ُا ذاق ُو

للكى الكدرب ي كليع  فكْبقى رب هب لع حيما(    ألطيع ال يمة التع ألر    ا النيم ال ك ي ة والنكيم الِّاوفكة  )
  بما هو أبقى  

ويكا للت كر  ! ويكا لاشكفاق ُكن  ! عللتواضك وأل قيكع بال كال ين(    يقول كا إ كراايم اليبكع الككريم األوال ال لكيم   فيكا)
للككى ُلككرد الل ككاق بال ككال ين !  توفيككق ُككن ربككه إلككى  لل ككرص التق ككير ! ويككا لل ككو  ُككن تقلككب القلككوب ! ويككا

  ! بال ال ين العمل ال ال  الا   ل قه

ة إ ف كو ولككن بالعقيكد باليسكب وا عل لع لسان صكدق فكع اآخكرين(    دلكوة تدفعكه إلي كا الرذبكة فكع اّلُتكداد   ّل)
إلى ال ق   ويردهم إلكى ال ييفيكة السكم اء د كن   دلوهم يطلب إلى ربه أن يلعل له فيمن يْتون أخيرا لسان صدق

آخككر   إذ  رفككع قوالككد البيككت ال ككرا  هككو وا يككه إسككماليل ثككم يقككو : ربيككا  ُوضككع إ ككراايم   ولعل ككا هككع دلوتككه فككع
كن ذريتيكا أُكة ُسكلمة لكك   وأرنك ُسكلمين وا عليكا ربيكا  . الكرحيم ا ُياسكييا   وتكب للييكا   إنكك أنكت التكوابلكك   ُو

إنكك أنكت العِّيكِّ ال يكيم     وقكد  , ويكِّذي م وابعث في م رسوّل ُي م  تلو للي م آياتك   ويعلم كم الكتكاب وال يمكة  
 صكدق فكع اآخكرين   وبعكث فكي م رسكوّل ُكي م  تلكو للكي م آياتكه لسكان اسكتلاب هللا لكه   وحقكق دلوتكه   و عكل لكه

 , طويكل ويِّذي م     وذانت اّلستلابة بعد آّل  ُن السيين   هع فع لر  اليات أُكد وال يمة ويعلم م الكتاب

  وهع ليد هللا أ ل ُعلو    تقتاع حيمته أن تت قق الدلوة المستلابة فيه  

ى العمكل ال كال    إلك  توفيقه أن  ل قه بال ال ين   -ُن قبل  -وا عليع ُن ورثة  ية اليعيم(    وقد دلا ربه )
  . ال ال ون  الا  يسلكه فع صفوف م   و ية اليعيم  رث ا اباد هللا

ُن أ يه ُكن غلكيظ القكو   - السع  لليه -واغفر أل ع إنه ذان ُن الاالين(    ذلك للى الرغم ُما لنيه إ راايم )
قرآن فيما بعكد أنكه ّل يلكو  اّلسكتوفار  ولدل   وقد  ين ال فوفى وبالغ الت د د   ولكيه ذان قد ولدل أن يستوفر له  

لكدو  أنكه قربى إ وقرر أن إ رايم استوفر أل يه  يكاء للكى ُولكدة ولكدها إيال)فلمكا تبكين لكه أولع للمشرذين ولو ذانوا
كككات التربيكككة  . هلل تبكككرأ ُيكككه(ولر  أن القرابكككة ليسكككت قرابكككة اليسكككب   إنمكككا هكككع قرابكككة العقيكككدة   وهكككال إحكككدى ُقُو

هللا   وّل تقكو  صكلة  كين فكرد ن ُكن  يكع البشككر إّل  فككع  ة   فالرابطكة األولكى هكع رابطكة العقيكدةااسكعُية الواضك
انبتكت سكاور الوشكاو  إ وذانكت البعكدى التكع ّل تبقكى ُع كا صكلة وّل وشكيلة  ال لة للى أساس ا   فإذا قطعت هال

   

 -ونستشكف ُكن قولكة إ كراايم  . .(سكليم بقلكب وّل ت ِّنع  و   بعثون    كو  ّل  يفكع ُكا  وّل  يكون   إّل ُكن أتكى هللا)
ككدى حياوككه ُككن ربككه   وخشككيته ُككن    ككو  :)وّل ت ِّنككع  ككو   بعثون(ُككدى شككعورل-لليككه السككع   اليككو  اآخككر إ ُو
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اليبكع الككريم   ذمكا نستشكف ُكن قولكه:) و  ّل  يفكع ُكا  وّل  يكون إّل ُكن  وهكو ال ِّ  أُاُه   وخوفه ُن تق يرل  
ُكن قيمكة فكع  كو   هيالكك   ُدى إدراكه ل نيقة ذلك اليو    وإدراكه ذالك ل نيقة النكيم   فليسكتسليم( بقلب أتى هللا

كن ذكل غكرن  كل ال ساب إّل قيمة ااخعص   إخعص القلب ذله هلل   وتلردل ُن ن ذل ُكرن   ُو شاوبة   ُو
 تعبوير هللا   ف ال سعُته ال التعلق   وصفاوه ُن الش وات واّلن رافات   وخلول ُن

 
 
كاٌ  َوَّل َ ُيكوَن ) َ كْو َ  َُ َ ِبَقْلكبٍ 88َّل َ يَفكُع  ََّ كْن َأتَكى  َُ َ ِت اْلَلِ كيمُ 90َوُأْ ِلَفكِت اْلَليَّكُة ِلْلُمتَِّقكيَن ) (89) َسكِليمٍ  ( ِإّلَّ   ( َوُبكرِل

كا ُذيكُتْم َتْعُبكُدوَن ) (91) ِلْلَوكاِوينَ  َُ كن ُدونِ 92َوِقيكَل َلُ كْم َأْ كَن  ُِ ( َفُكْبِكُبكوا ِفيَ كا 93َ يُ كُروَنُكْم َأْو َ يَتِ كُروَن )َهكْل  ََِّ  ( 
ِبكيٍن  (96) َيْ َتِ كُمونَ  ( َقكاُلوا َوُهكْم ِفيَ كا95َوُ ُيكوُد ِإْ ِلكيَس َأْ َمُعكوَن ) (94) َواْلَوكاُوونَ  ُهكمْ  ُُّ ِ ِإن ُذيَّكا َلِفكع َضكَعٍ   تَكافَّ
يُيم ( ِإذْ 97) كن َشكاِفِعيَن ) (99) ا َأَضلََّيا ِإّلَّ اْلُمْلِرُُونَ ( َوَُ 98ِ َربِل اْلَعاَلِميَن ) ُنَسوِل ُِ ( َوَّل َصكِد ٍق َحِمكيٍم 100َفَما َلَيكا 
ِييَن ) َلَيا ( َفَلْو َأنَّ 101) ُِ َن اْلُمْم ُِ ا102َكرَّة  َفَيُكوَن  َُ ِييَن ) َكانَ  ( ِإنَّ ِفع َذِلَك َآَية  َو ُِ كْم ُُّ ( َوِإنَّ َربَّكَك َلُ كَو 103َأْكَثُرُهم 

  (104) الرَِّحيمُ  اْلَعِِّيُِّ 

الِّاولكة الباطلكة   التكع  تكالكب للي كا  النكيم له قيمة وو نكا) و  ّل  يفكع ُكا  وّل  يكون(إ وّل  يفكع شكعء ُكن هكال تلعل
  الميِّان األخير ! فع المتكالبون فع األرن إ وهع ّل تِّن شيها

 يظكر إليكه ويكرال   وهكو  , حاضكر اايم إ فكْنما هكو رد ُش د ُن ُشاهد النياُة  رسم ذلك اليو  الا   تنيه إ ر  وهيا
   تو ه لربه  الك الدلاء ال اشع المييب:

هللا ? هكل  ي كرونكم أو  دون  اللية للمتقين   وبر ت الل يم للواوين   وقيكل ل م:أ كن ُكا ذيكتم تعبكدون ُكن وأ لفت
في ا ي ت مون:تاف إن ذيا لفكع ضكع  قالوا وهم  . أ معون   يت رون ? فكبيبوا في ا هم والواوون   و يود إ ليس

كون   فمكا ليكا ُكن شكافعين وّل صكد ق حمكيم   فلكو أن ليكا . العكالمين ُبين   إذ نسوييم  كرب كا أضكليا إّل الملُر  ُو

يين !   كرة   فيكون ُن المُم

اوين   وأ كر ت للوك الل كيم قربكت الليكة ولرضكت للمتقكين   الكا ن ذكانوا ُكن لكااب رب كم ُشكفقين   ولقكد ذشكفت لقد
يقفكون   حيكث يسكمعون التقريكع والتْنيكب    الل كيم الا ن ضكلوا الطريكق وذكا وا  يكو  الكد ن   وإن كم لعلكى ُشك د ُكن

وذلككك تسككاوق ُككع ق ككة إ ككراايم  -لمككا ذككانوا يعبككدون ُككن دون هللا  يسككْلون  قبككل أن ييبيبككوا فككع الل ككيم     إن ككم
ا ذان ه ُو دون هللا  ُكن إن كم ليسكْلون اليكو : )أ كن ُكا ذيكتم تعبكدون  -ن وبيي م ُن حوار لما ذكانوا يعبكدو   ييه وقُو

 ككواب   إنمككا هككو سككما   ُككي م ?(أ ككن هككم )هككل  ي ككرونكم أو  يت ككرون ?(ثككم ّل يسككمع ُككي م  ككواب   وّل  يتظككر
أ معون(    ذبيبوا     وإنيا ليككاد نسكمع ُكن  كرت  إ ليس لملرد التقريع والتْنيب)فكبيبوا في ا هم والواوون و يود

 ككع ليايكة وّل نظكا    وصككوت الكرذبكة الياشككئ ُكن الكبيبككة   ذمكا  ي ككار  وتسكاقط م للفكظ صكوت تككدفع م وتكفكه ما
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الوكاوون   ميكع اللرو    ف و لفظ ُ ور بلرسه لمعيال   وإن م لواوون ضالون   وقد ذبيب ُع م فتتبعه اللر 
  . ت  ي  بعد   هم)و يود إ ليس أ معون(  واللميع  يود إ ليس   ف و تعميم شاُل

ُبكين إذ نسكوييم  كرب  ضكع  نسكتمع إلكي م فكع الل كيم     إن كم يقولكون آل كت م ُكن األصكيا :)تاف إن ذيكا لفكع ثكم
بعككد فككوات األوان ! وهككم  لقككون التبعككة للككى  يقولون ككا العالمين(فيعبككدذم ابادتككه   إُككا ُعككه وإُككا ُككن دونككه   اآن

ين ُي م   الا ن أضلوهم ال دى   ثم يفيقون فيعلمون أن األوان قكد فكات   وأنكه ّل  كدوى ُكن  لن وصدوهم الملُر
لكم تككن شكفالة  وإذا فمكا ليكا ُكن شكافعين وّل صكد ق حمكيم(فع آل كة تشكفع   وّل صكداقات تيفكع    ):التبعكات تو يكع

كا هكو ككرة فيما ُاى أفع ر عة إلى الدنيا لي ل  ُا فاتيكا في كا ?)فلكو أن ليكا يين(! ُو إّل التميكع  فيككون ُكن المكُم
    فع ر عة وّل شفالة ف اا  و  الد ن !

يين   وإن ربك ل و ثم ا ذان أكثرهم ُُم   الرحيم(    العِّيِّ يلعء التعقيب المع ود:)إن فع ذلك آية ُو

للكى ذكل آيكة  تعقيبكا نفس التعقيب الا   اء فع السورة بعد لكرن ُ كارع لكاد وثمكود وقكو  لكوط   ذمكا  كاء وهو
سياق السورة لن ُ كارع الميكا ين فكع  فع قعت للميا ين   ف اا المش د ُن ُشاهد النياُة لونُن آيات هللا و 

كافككة   وهككو ُوضككع العبككرة فككع ق كك  السككورة  ميعككا    الشككر  الككدنيا   إذ ي ككور ن ايككة قككو  إ ككراايم   ون ايككة
شاهد النياُة فع القرآن تعرن وتتمعهكا المشكالر   وت تكِّ واقعكة   وذْنمكا تشك دها األب كار حكين تتلكى    كْن كا ُو

  كالم ارع التع تمت للى ألين اليات وهم يش دون   . الو دانات   ا

 الموضوع:لقطات ُن ق ة نوح لليه السع  122 - 105الرابعة: الوحدة

 
 

كيٌن )( ِإنِلك106َتتَُّقكوَن ) َأَّل  ( ِإْذ َقكاَ  َلُ كْم َأُخكوُهْم ُنكوحٌ 105َقْوُ  ُنوٍح اْلُمْرَسِليَن ) َكاََّ ْت  ُِ َََّ 107ع َلُككْم َرُسكوٌ  َأ  ( َفكاتَُّقوا 

كْن َأْ كٍر ِإْن َأْ كِرَ  ِإّلَّ  (108) َوَأِطيُعكونِ  ُِ كا َأْسكَُْلُكْم َلَلْيكِه  َُ َ َوَأِطيُعكوِن )109َربِل اْلَعكاَلِميَن ) َلَلكى َو ََّ ( 110( َفكاتَُّقوا 
نُ  َقاُلوا   (111َلَك َواتََّبَعَك اأْلَْرَذُلوَن ) َأُنْمُِ

  الوحدة ُقدُة

ُكن ق كة إ كراايم  الق قكرى  ر كع السكياق الق قكرى فكع التكاريخ ُكن ق كة ُوسكى إلكى ق كة إ كراايم   ذكالك  ر كع كمكا
  هو العبرة ُن ن اية الشر  والتكا ب المق ود إلى ق ة نوح   إن ال ل التاري ع ليس هو المق ود هيا    ل

فكع سكورة  قبكل ع سكور شكتى ُكن القكرآن   وقكد لرضكت ُكننكوح   ذق كة ُوسكى وق كة إ كراايم   تعكرن فك وق كة
ُ ت كرا    كتل   فكع دلوتكه  لرضكا قاأللكرا ق فكع ال كل التكاري ع للرسكل والرسكاّلت بعكد هبكوط آد  ُكن الليكة

ه إلى التوحيد   وإنكاارهم لكااب  كو  لظكيم   وات كا  كه قُو لكه بالاكع    وللكب م ُكن أن  بعكث هللا إلكي م ر كع  قُو
ن ثمُي م   وتكا ب ن ُعه  دون تف يل   إغراق م  م له   ُو   ونلاته هو ُو

This file was downloaded from QuranicThought.com



كه فككا ول     ثكم ولرضت كن ُعكه  كانكت فع سورة  ونس باخت ار ذالك فع ن اية رسكالته   إذ ت كدى قُو نلاتكه ُو
  فع الفلك   وإغراق اآخرين  

كا بعكد الطوفكان ذكالك ُكن ولرضت لربكه فكع أُكر ا يكه  وكهدلا فع سورة قهودق  تف كيل فكع ق كة الطوفكان والفلكك ُو
ه قبل ذلك ُن ا ذان  ييه وبين قُو   حو  لقيدة التوحيد    دا  الا  أغرق ُع المورقين   ُو

كه إلكى ابكادة هللا الواحكد   ولرضكت يكونق فكاذر ُي كا دلوتكه لقُو لليكه بْنكه بشكر ُكي م  والتراضك م فكع سكورة قالمُم
بالليون   ثم تو  ه إلكى ربكه يطلكب ن كرته   وإشكارة  ت اُهوا  ريد أن  تفال للي م إ ولو شاء هللا ألنِّ  ُعوكة  

  . سريعة إلى الفلك والطوفان

 -السكورة  هكال وذكالك فكع -تعكرن فكع الوالكب فكع سلسكلة ُكع ق ك  لكاد وثمكود وقكو  لكوط وأهكل ُكد ن  وهكع
كه إلكى تقكوى هللا   وإلعنكه را للكى ال كدى   ّل يطلكب ُكي م أ ك أنكه وأظ ر ُا فع ال لقكة المعروضكة هيكا دلوتكه لقُو

يين الفقكراء الكا ن يسكتيكف وهكاا ُكا ذكان  وا  كه رسكو  هللا   ص [ فكع ُيكة  -الكبكراء  ُكي م وإبكاؤل أن يطكرد المكُم
يين   لربه ثم دلاؤل -سواء بسواء  ه   واستلابة هللا له بإغراق الميا ين وتيلية المُم   أن يفت   ييه وبين قُو

  كا ت قو  نوح المرسلين(   )

  . التف يل الي اية   ن اية الق ة    بدأ   ا ا را ها ُيا البداية   ثم يْخا فعهع  تلك

واحكدة   وهكع دلكوة إلككى  أصكل ا نككوح لكم ييكا وا إّل نوحكا   ولكيكه  كاذر أن ككم ذكا وا المرسكلين   فالرسكالة فكع وقكو 
ل دلكوت م أ معكين   والقكرآن أ معكين   ف كا بالمرسكلين توحيد هللا   وإخعص العبودية له   فمن ذاب   كا فقكد ذكاب

ب يغ ُتعددة   ألنه ذليكة ُكن ذليكات العقيكدة ااسكعُية   ت تاكن   كا  , كثيرة  مذد هاا المعيى ويقررل فع ُواضع
يين وصكف الككافرين   للكى ُكدار ;  ميعكا الكدلوات  الرسكاّلت وتقسكم   كا البشكرية ذل كا إلكى صفين:صكف المكُم

دار القرون   وييظكر المسكلم فكإذا ا يكة لككل د كن وذكل لقيكدة ُكن ليكدُو هكع أُتكه   ُيكا فلكر التكاريخ  هللا ألُكة المُم
ن  اآخكر إلى ُشرق ااسع  د كن التوحيكد األخيكر   وإذا ال كف هكم الكفكار فكع ذكل ُلكة وفكع ذكل د كن   وإذا المكُم

ن بالرسل  ميعا   وي تر      ميعا   ألن م  ميع م حملة رسالة واحدة هع رسالة التوحيد  الرسل  ُم

ال كق وأهكل الباطكل   وهكو  أهكل البشرية ّل تيقسم فع تقد ر المسلم إلى أ يات وألكوان وأوطكان   إنمكا تيقسكم إلكى إن
كان وفكع ذكل ُيكان    توحكد الميكِّان فكع  كد المسكلم للكى ُكدار  وهيكاا ُكع أهكل ال كق ضكد أهكل الباطكل   فكع ذكل ُ 

لكون واللوكة والكوطن   والقرابكات ال اضكرة أو الموغلكة اللكيس وال ل كبية التكاريخ ذلكه إ وترتفكع النكيم فكع شكعورل لكن
  فت ب  قيمة واحدة   هع قيمة اايمان ي اسب   ا اللميع   ويقو    ا اللميع   ترتفع فع بطن التاريخ  

كا  فكاتقوا كا ت قو  نكوح المرسكلين   إذ قكا  ل كم أخكوهم نكوح:أّل تتقكون ? إنكع لككم رسكو  أُكين  ) هللا وأطيعكون   ُو
  هللا وأطيعون(  فاتقوا لليه ُن أ ر إن أ ر  إّل للى رب العالمين   أسْلكم
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كه  هال المسكالمة واّلطمهيكان  إلكى وذكان األليكق بكاألخوة أن تقكود -وهكو أخكوهم  -هع دلوة نوح التع ذابكه في كا قُو
ه لم يْ  وا ل ال ال لة   ولكم ا  ل كم: )أّل تتقكون قلكوب م لكدلوة أخكي م نكوح إذ قك تلكن واايمان والت د ق   ولكن قُو

  قلوبيم خو  هللا وخشيته ? وتستشعر ?(وت افون لاقبة ُا أنتم فيه ?

كه وهاا وهكو ييلفكه التو كه إلكي م  لموسكى التو يه إلى التقوى ُطرد فع هال السورة   ف يكاا قكا  هللا لكن فرلكون وقُو
ه ُن ه   وهياا قا  ذل رسو  لقُو   نوح: بعد   وهياا قا  نوح لقُو

  كلفه ُن التبليغ   ُما رسو  أُين(    ّل ي ون وّل ي دع وّل يوش   وّل  ِّيد شيها أو  يق  شيها إنع لكم)

وييسكب ا إلكى هللا تعكالى    , المكرة فكاتقوا هللا وأطيعكون(    وهيكاا يعكود إلكى تكاذيرهم  تقكوى هللا   وي كددها فكع هكال)
  ويستليش   ا قلوب م إلى الطالة والتسليم  

ككا ناحيككة الككدنيا وألراضكك ا   فمككا لككه في ككا ُككن أرب  ككدلوت م إلككى هللا   يطمهككي م ُككن ثكم يطلككب ُككي م أ ككرا  ككِّاء  ُو
وهكاا التيبيكه للكى لكد  طلكب األ كر  بكدو  . اليكات هدا ت م إليه   ف و يطلكب أ كرل ُكن رب اليكات الكا  ذلفكه دلكوة

ك كان ور كا  األديكان ُكن اسككتوع  تمييكِّا ل كا ُمكا ل كدل اليكات فكع ال , أنكه ذكان داومكا ضكروريا للكدلوة ال ك ي ة
 . األسكاليب وقد ذان الك ية ور ا  الد ن المي رفون داوما ُ در ا تكِّا  لكُكوا  بشكتى . العباد الد ن لسلب أُوا 

  فْ رهم للى رب العالمين   . ال دى فُْا دلوة هللا ال قة فكان دلات ا داوما ُتلرد ن   ّل يطلبون أ را للى

فكاتقوا هللا وأطيعكون(    ) التقكوى والطالكة   بعكد اطمهيكان م ُكن ناحيكة األ كر واّلسكتوع : ييكرر للكي م طلكب وهيكا
  البشرية ُع ذل رسو : فع ولكن القو  يطلعون لليه بالتران لليب   وهو التران ُيرور

ن لك واتبعك األرذلون ?(   )   قالوا:أنُم

ّل ي كدهم لكن  . واّلستسكع  الرسكاّلت   وإلكى اايمكانيعيكون بكاألرذلين الفقكراء   وهكم السكابقون إلكى الرسكل و  وهكم
ن ثم ف م الملبون السكابقون   فُْكا المكك ُكن  . ال دى ذبرياء فارغة   وّل خو  للى ُ ل ة أو وضع أو ُيانة ُو

 ُ ال  م   القاومة للى األوضاع المِّيفة   المستمدة ُن األوها    م الكبراء فتقعد   م ذبرياؤهم   وتقعد

 
 
كا ِلْلِمكع ِبَمكا َذكاُنوا َيْعَمُلكوَن ) َقكا َ  َُ ِييَن 113َربِلكع َلكْو َتْشكُعُروَن ) َلَلكى ( ِإْن ِحَسكاُ ُ ْم ِإّلَّ 112َو ُِ كا َأَنكا ِبَطكاِرِد اْلُمكْم َُ ( َو
ِبكيٌن ) ِإنْ  (114) ُُّ كَن اْلَمْرُ ك َلَتُككوَننَّ  ( َقكاُلوا َلكِهن لَّكْم َتيتَكِه َيكا ُنكوحُ 115َأَنكا ِإّلَّ َنكِا ٌر  يَن )ُِ ( َقكاَ  َربِل ِإنَّ َقكْوُِع 116وُِ

كنَ  (117) َككاَُّ ونِ  ُِ ِعكع  َُّ ككن  َُ ِيكع َو ِيينَ  َفكاْفَتْ  َ ْيِيكع َوَبْيككَيُ ْم َفْت كا  َوَنلِل ُِ َعككُه ِفكع اْلُفْلككِك  (118) اْلُمكْم َُّ كن  َُ َفَْنَلْيَيكاُل َو
كا( ِإنَّ 120ثُكمَّ َأْغَرْقَيكا َبْعكُد اْلَبكاِقيَن ) (119) اْلَمْشكُ ونِ  َُ ِييَن ) َككانَ  ِفكع َذِلكَك َآَيكة  َو ُِ كْم ُُّ ( َوِإنَّ َربَّكَك َلُ كَو 121َأْكثَكُرُهم 
  (122) الرَِّحيمُ  اْلَعِِّيُِّ 
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ال كال  باللمكاهير ُكن اليكات    التوحيد التع تلبس ثوب الد ن   ثم هم فع الي اية يْنفون أن يسوي م , واألساطير
ككا  . واحككدة يمككةحيككث تسككقل النككيم الِّاوفككة ذل ككا   وترتفككع ق قيمككة اايمككان والعمككل ال ككال    قيمككة واحككدة ترفككع قُو

  هو ُيِّان العقيدة والسلو  القويم   واحد وت ف  آخرين   بميِّان

كن اليكات وحسكا  م هلل  أُكر ثكم يليكب م نكوح اللكواب الكا  يقكرر النكيم الثا تكة إ وي كدد اخت كاص الرسكو    ويكدع ُو
  للى ُا يعملون  

ا للمع بم) كا أنكاقا :ُو يين   إن أنكا إّل  بطكارد ا ذكانوا يعملكون ? إن حسكا  م إّل للكى ربكع لكو تشكعرون   ُو المكُم
  نا ر ُبين( 

فكع أوسكاط الطبقكة الراقيكة ذات  تطكاق يقولون داوما لن الفقراء:إن لادات م وأخعق م ّل ترضكع العليكة   وّل والكبراء
يطلكب إلكى اليكات شكيها سكوى اايمكان   وقكد آُيكوا   فُْكا  ّل ال كس المرهكف والكاوق اللطيكف ! فيكوح يقكو  ل م:إنكه

وهككو الكككا   ِّنككه ويقككدرل   ويلككِّي م للكككى ال سككيات والسككيهات   وتقككد ر هللا هكككو  , لمل ككم قبلككه فموذككو  إلككى هللا
كا وظيفتكع إّل اانكاار) ال  ي  إن أنكا إّل نكا ر ):وااف كاح لو تشعرون(بالنيم ال قة التع تر   فع ُيِّان هللا   ُو

  بين( ُ

يطقككه المسككتنيم إ وللككِّوا لككن -لليككه السككع   -أن وا   ككم نككوح  فلمككا فككع اللككد   الماككع ب لتككه الواضكك ة ُو
وخالكه البرهكان   للكْوا إلكى الت د كد بكالقوة  , ال لكة بال لة والبرهان   للْوا إلى ُكا  للكْ إليكه الطغيكان ذلمكا ألو تكه

  ُان وُيان   ليدُا تعو هم ال لة   ويعلِّهم البرهان:الطواة فع ذل    للي ا المادية الوليظة التع يعتمد

ين( )   قالوا:لهن لم تيته يا نوح لتكونن ُن المر ُو

  اللاسية لن تلين القلوب الطغيان لن و  ه الكال    وذشف الاع  لن وسيلته الوليظة   ولر  نوح أن وأسفر

يين:تو ه نوح إلى الولع الوحيد   والياصر الفريد   الا  ّل  هيا   ُللْ سوال للمُم

يين( ) ن ُعع ُن المُم ع ذا ون   فافت   ييع وبيي م فت ا   ونليع ُو   قا :رب إن قُو

كه ذكا ول   ولكيكه البكث والشكيوى إلكى الياصكر المعكين   وطلكب الي كفة وربكه ورد األُكر إلكى صكاحب  , يعلكم أن قُو
يين(   ) : بوالتكا األُر: )فافت   ييع وبيي م فت ا(ياع ال د األخير للبوع ن ُعع ُن المُم   ونليع ُو

وطالكة رسكوله   ّل يطلكب للكى  , هللا ليبيه الا   ت ددل الطغيان بالر م   ألنه  دلو اليات إلى تقوى هللا واستلاب
  ذلك أ را   وّل  بتوع  اها وّل ُاّل:

ن ُعه فع الفلك المش ون   ثم أغرقيا بعد الباقين(   )   فْنلييال ُو
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ويقكرر ُ كير  . البشكرية سكريع   ي كور الي ايكة األخيكرة للمعرذكة  كين اايمكان والطغيكان فكع فلكر فكع إ مكا  هيكاا
  كل ُعرذة تالية فع تاريخ البشرية الطويل  

  يلعء التعقيب الميرور فع السورة لقب ذل آية ُن آيات هللا العِّيِّ الرحيم: ثم

يين   وإن ربك ل و ) ا ذان أكثرهم ُُم   العِّيِّ الرحيم(   إن فع ذلك آية   ُو

 
 

كيٌن ) (124) َتتَُّقكونَ  ( ِإْذ َقكاَ  َلُ كْم َأُخكوُهْم ُهكوٌد َأَّل 123َلكاٌد اْلُمْرَسكِليَن ) َككاََّ ْت  ُِ َََّ 125ِإنِلكع َلُككْم َرُسكوٌ  َأ  ( َفكاتَُّقوا 

كْن َأْ كٍر ِإْن َأْ كِرَ  ِإّلَّ  (126) َوَأِطيُعونِ  ُِ ا َأْسكَُْلُكْم َلَلْيكِه  َُ  ( َأَتْبُيكوَن ِبُيكلِل ِريكٍع آَيكة  َتْعَبثُكونَ 127َربِل اْلَعكاَلِميَن ) َلَلكى َو

َ اِنَع َلَعلَُّكْم َتْ ُلُدوَن ) (128) َُ   (129َوَتتَِّ ُاوَن 

  الموضوع:ق ة لاد ُع هود لليه السع  140 - 123ال اُسة: الوحدة

وت ُن نا وقو  لية قرب حاُر  كاءوا بعكد قكو  نكوح    وقكد حية اليمن  هود ذانوا يسييون األحقا    وهع  با  ُر
  ُن الع اة   األرن وذانوا ُمن  اغت قلوب م بعد فترة ُن الطوفان الا  ط ر و ه

يكونق  كدون  وقد اسكم هكود ولكاد    ذذكر وردت هال الق ة فع األلرا  ُف لة وفع هود ذما وردت فع سكورة قالمُم
ه التكع انت كى إلي كا الميكا ون ُكي م    العاقبكة   وطكر  وهع تعرن هيا ُ ت رة  ين طرفي ا:طر  دلوة هود لقُو

  وتبدأ ذما  دأت ق ة قو  نوح:

كا أسكْلكم  فكاتقوا كا ت لاد المرسلين   إذ قا  ل م أخوهم هود:أّل تتقون ? إنع لككم رسكو  أُكين) هللا وأطيعكون   ُو
  لليه ُن أ ر   إن أ ر  إّل للى رب العالمين(   

فيمكا لكدى القكو  ُكن لكرن  للِّهكد ذل رسو :دلوة إلى تقوى هللا وطالة رسوله   وإلعنالكلمة الواحدة يقول ا  ف ع
  هللا ُن أ ر ذريم   ليد ال ياة   وترفع لن قيم األرن الِّاولة   وتطلع إلى ُا

بالمقكدرة   واالكعن  التبكاهع  ِّيد ُا هو خاص ب ا  القو  وت كرفات م   فييككر للكي م التكر  فكع البييكان لملكرد ثم
ككا  غككرورهم ن الثككراء   والتكككاثر واّلسككتطالة فككع البيككاء إ ذمككا  يكككرلكك بمككا يقككدرون لليككه ُككن أُككر هككال الككدنيا   ُو

  تقوى هللا ورقا ته: لن يس رونه في ا ُن القوى   وغفلت م

  بيل ريع آية تعبثون   وتت اون ُ انع لعلكم ت لدون ? : أتبيون 

ُكن بعكد ذْنكه لعُكة    لليكاظر وا  بيكون فكوق المرتفعكات  ييانكا  بكدوالمرتفكع ُكن األرن   والظكاهر أن كم ذكان والريكع
كن ثكم سكمال لبثكا   ولكو ذكان ل دايكة المكارة    . والم كارة وأن الق كد ُكن ذلكك ذكان هكو التفكاخر والتطكاو  بالمقكدرة ُو
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 هكو المكا  فيمكا تعبثكونق     ف كو تو يكه إلكى أن  يفكق الل كد   وتيفكق البرالكة   وييفكق":ل كم وُعرفة ااتلال ُا قكا 

لرد إظ ار البرالة والم ارة     ضرور  ونافع   ّل فع التر  والِّيية ُو

ال يااية ُبلوكا  كاذر  ال اارة كالك ُن قوله:)وتت اون ُ انع لعلكم ت لدون(أن لادا ذانت قد  لوت ُن ويبدو
  إ وحتى ليلو  الععُات للى المرتفعات وتشييد إ حتى لتت ا الم انع لي ت اللبا  وبياء الق ور  

 
 
َ َوَأِطيُعونِ 130َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َ بَّاِريَن ) َوِإَذا ََّ ُكم ِبَما َتْعَلُمكوَن ) (131) ( َفاتَُّقوا  دَّ َُ ُكم132َواتَُّقوا الَِّا  َأ كدَّ َُ  ِبَْْنَعكا ٍ  ( َأ

( َقكاُلوا َسكَواء َلَلْيَيكا َأَوَلْظكَت َأْ  َلكْم 135َ كْوٍ  َلِظكيٍم ) َلكَاابَ  ( ِإنِلكع َأَخكاُ  َلَلكْيُكمْ 134( َوَ يَّاٍت َوُلُيكوٍن )133َوَبِييَن )
كنَ  َتُككن ِلكيَن )136اْلكَواِلِظيَن ) ُِل كا137( ِإْن َهكَاا ِإّلَّ ُخُلكُق اأْلَوَّ َُ ( َفَككاَُّ وُل َفَْْهَلْكَيكاُهْم ِإنَّ ِفكع 138ِبُمَعكاَِّ يَن ) َنْ كنُ  ( َو
كا َذكاَن َأْكثَكُرهُ  َآَيكة   َذِلككَ  َُ ِييَن )َو ُِ كْم ُُّ ( ِإْذ 141( َذكاََّ ْت َثُمكوُد اْلُمْرَسكِليَن )140الكرَِّحيُم ) اْلَعِِّيكُِّ  ( َوِإنَّ َربَّكَك َلُ كوَ 139م 
كينٌ 142َأُخوُهْم َصاِلٌ  َأَّل َتتَُّقوَن ) َلُ مْ  َقا َ  ُِ َ َوَأِطيُعكوِن ) (143) ( ِإنِلع َلُككْم َرُسكوٌ  َأ ََّ كا َأْسك144ََْفكاتَُّقوا  َُ ُلُكْم َلَلْيكِه ( َو
نْ    (145ِإْن َأْ ِرَ  ِإّلَّ َلَلى َربِل اْلَعاَلِميَن ) َأْ رٍ  ُِ

كا  يشكمونه  وسكاطت ا ُكن البييكان ذافيكة فكع ُكن المكوت   ووقكا ت م ُكن  ل مكا ت م خكاطر القكو  أن هكال الم كانع ُو
ن غارات األلداء     ُمثرات اللو ُو

ه: ويماع   هود فع استيكار ُا لليه قُو

  بطشتم بطشتم  بارين(   وإذا )

المعتكِّين بكالقوة  المتلبكرين لتاة غعف    تلبرون حين  بطشون إ وّل  ت ر ون ُكن القسكوة فكع الكبطش   شكْن ف م
  المادية التع يملكون  

   ردهم إلى تقوى هللا وطالة رسوله   ليي يه ُن هال الولظة الباطشة المتلبرة: وهيا

  فاتقوا هللا وأطيعون( )

 تاذروا فيشيروا   وي شكوا  أن نعمة هللا للي م بما يستمتعون به ويتطاولون ويتلبرون   وذان األ در   م موياذره
  والبطش والبطر الاُيم ! العبث أن يسلب م ُا ألطاهم   وأن يعاقب م للى ُا أسرفوا فع

  لااب  و  لظيم(    للييم واتقوا الا  أُدذم بما تعلمون   أُدذم بْنعا  وبيين   و يات وليون   إنع أخا )

 كين أ كد  م   يعلمونكه  حاضكر  كاذرهم بكالميعم واليعمكة للكى و كه اا مكا  أوّل: )أُكدذم بمكا تعلمكون(  وهكو وهيكاا
وبيكين   و يكات وليكون(وهع الكيعم المع كودة فكع  بْنعكا  ويعرفونه ويعيشون فيه   ثم يف ل بع  التف كيل:)أُدذم
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ثم ي وف م لااب  و  لظيم   فع صورة ااشكفاق للكي م ُكن ذلكك العكااب  . . ذلك الع د إ وهع نعمة فع ذل ل د
  واحد ُي م   وهو حري  أّل ي ل   م لااب ذلك اليو  الا  ّل شك فيه   وهو   ف و أخوهم  

فككإذا ااصككرار والعيككاد  . هكال التككاذرة وهككاا الت ويككف   ّل ي كعن إلككى تلككك القلكوب اللاسككية الفظككة الوليظكة ولككن
  ت تار  واّلس

  قالوا:سواء للييا أولظت أ  لم تكن ُن الوالظين(   )

و فكوة    تبعكه ُكا يشكع  واسكت تار يعيييكا أن تعكظ أو أّل تككون أصكع ُكن الكوالظين ! وهكو تعبيكر فيكه اسكت انة فمكا
  باللمود والت لر واّللتماد للى التقليد !

ا ن ن بمعا ين(   )   إن هاا إّل خلق األولين     ُو

للكى ن ك  األولكين !  يسكيرون  فيما هم لليه   وفيما يستيكرل للي م هود   أنكه خلكق األولكين ون ل كم   وهكم مف لت 
ا ن ن   !(بمعا ين ثم إن م لييفون احتما  العااب للى خلق األولين !)ُو

  الي اية: إلى يستطرد السياق هيا فع تف يل ُا ثار  يي م وبين رسول م ُن  د  إ فيماع قدُا وّل

  ا ول فْهلكياهم(   فك)

ويطكوى ُكا ذكانوا  ;  ت كاون  كلمتين اثيتين  يت ع األُر إ ويطكوى قكو  لكاد اللبكارون إ وتطكوى ُ كانع م التكع وفع
  فيه ُن نعيم   ُن أنعا  وبيين و يات وليون !

ل اكارة   تقكدُت فكع ا كلمكا ُن أُة بعد لاد ظلت تفكر للى هاا الي و   وتوتر هاا الورور   وتبعكد لكن هللا وذم
الككدُار لويرهككا   والوقايككة ليفسكك ا   ُككا  أسككباب وت سكب أن اانسككان قككد أصككب  فككع غييككة لككن هللا ! وهككع تيككت  ُكن

ككن ت ت ككا   لككن أ   ت ككب  ت سككبه واقيككا ل ككا ُككن ألككداو ا     ثككم وتمسككع فككإذا العككااب ي ككب للي ككا ُككن فوق ككا ُو
  طريق  

يين   وإن ربك) ا ذان أكثرهم ُُم   ل و العِّيِّ الرحيم(    إن فع ذلك آية ُو

 
 

ِيكيَن ) َأتُْتَرُككونَ  ُِ كا َهاُهَيكا آ َُ كَن 148َوَنْ كٍل َطْلُعَ كا َهِاكيٌم ) َوُ ُروعٍ  (147( ِفكع َ يَّكاٍت َوُلُيكوٍن )146ِفكع  ُِ ( َوَتْيِ تُكوَن 
َ َوَأِطيُعككوِن )149َفككاِرِهيَن ) ُ ُيوتككا   اْلِلَبككا ِ  ََّ ككرَ أَ  ( َوَّل ُتِطيُعككوا150( َفككاتَُّقوا  ( الَّككِا َن ُيْفِسككُدوَن ِفككع 151اْلُمْسككِرِفيَن ) ُْ

ِريَن ) (152) ُيْ كِلُ ونَ  اأْلَْرِن َوَّل  كَن اْلُمَسك َّ ُِ كا َأنكتَ 153َقكاُلوا ِإنََّمكا َأنكَت  َُ كَن  ِإّلَّ  (  ُِ ِْْت ِبآَيكٍة ِإن ُذيكَت  ْثُلَيكا َفك ُِل َبَشكٌر 
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كاِدِقيَن ) ْعُلكوٍ  )َناَقكٌة لََّ كا ِشكْرٌب  َهكِالِ  ( َقكا َ 154ال َّ َُّ كوَها ( َوَّل 155َوَلُككْم ِشكْرُب َ كْوٍ   ُْْخكَاُكْم َلكَااُب َ كْوٍ   َتَمسُّ ِبُسكوٍء َفَي
يَن ) َفَْْصَبُ وا ( َفَعَقُروَها156َلِظيٍم ) ُِ كا ( َفََْخَاُهُم اْلَعَااُب ِإنَّ ِفع َذِلكَك َآَيكة  157َناِد َُ ِييَن ) َو ُِ كْم ُُّ ( 158َككاَن َأْكثَكُرُهم 
  (159) الرَِّحيمُ  َك َلُ َو اْلَعِِّيُِّ َوِإنَّ َربَّ 

  الموضوع:ق ة ثمود ُع صال  لليه السع  159 - 141السادسة: الوحدة

 لقي كا ذكل رسكو  للكى  التكع ذات الكدلوة بْلفاظ كا  كدلوها ذكل رسكو    ويوحكد القكرآن لكن ق كد حيايكة العبكارة إن كا
ي لكا   فكع أصكل  كه للدّللكة للكى وحكدة الرسكالة  كوهرا ُو الكا  تقكو  لليكه   وهكو اايمكان بكاف وتقكوال    الواحكد اقُو

  . هللا وطالة الرسو  اآتع ُن ليد

كا تقتاكيه طبيعكة الموقكف وطبيعكة الظكرو    إذ ثكم أخكوهم صكال    كاذرهم  ِّيكد ُكا هكو ُكن شكْن ثمكود خاصكة   ُو
ليبكع   ص [  كدورهم المكدُرة وقكد ُكر ا , وال لكا    وقكد ذكانوا يسكييون بكال لر  كين الشكا  -بما هم فيكه ُكن نعمكة 

هال اليعمة   ذما ي وف م ُا بعكد المتكاع ُكن حسكاب للكى ُكا ذكان  سلب وي وف م -ُع ص ا ته فع غِّوة تبو  [ 
  ُن ت رف م فيه:

اللبكا   يوتكا فكارهين  ُكن فيما ها هيا آُيين   فكع  يكات وليكون   و روع ون كل طلع كا هاكيم   وتي تكون  أتترذون 
  ?  

ليكه ّل يفككرون فكيمن  غفلكة  كين هكاا المتكاع الكا  ي كورل ل كم أخكوهم صكال    ولككي م يعيشكون فكعليعيشكون  وإن م
ْتكال   وّل يشكيرون  الكا  ألطكاهم هكا اليعكيم   فيْخكا رسكول م فكع ت كوير  المكيعم وهب م إيال إ وّل  تد رون ُيشكْل ُو

  قيمته   وي افوا  واله   ويعرفوا هاا المتاع ل م ليتد رول

ُكا هاهيكا آُيكين ?(أتظيكون  فكع ل م لمسات توقظ القلوب الوافية   وتيبه في ا ال كرص وال و :)أتترذكون قاله  وفيما
تعكة وسكاور ُكا  تاكميه هكاا اا مكا  ُكن تف كيم  . . ونعمكة أنككم ُتروذكون ل كاا الكا  أنكتم فيكه ُكن دلكة ورخكاء ُو

    وّل يفِّليم تويير ? ّل  روليم فوت   وّل  ِّلليم سلب آُيين وتا يم     أتترذون فع هاا ذله

حتكى ذكْن  ياهكا  ال اكم فكع هكاا ذلكه ُكن  يكات وليكون   و روع ُتيولكات   ون كل  يكدة الطلكع   سك لة أتترذكون 
فكع ال ك ور بم كارة وبرالكة   وفكع أناقكة  تي تون كا ُ اكو  ّل ي تكا  إلكى   كد فكع البطكون ! وتترذكون فكع البيكوت

  وفراهة ?

 
 

كيٌن )161َتتَُّقكوَن ) َأَّل  ( ِإْذ َقاَ  َلُ ْم َأُخوُهْم ُلوطٌ 160َسِليَن )َقْوُ  ُلوٍط اْلُمرْ  َكاََّ ْت  ُِ َََّ 162( ِإنِلكع َلُككْم َرُسكوٌ  َأ  ( َفكاتَُّقوا 

ْن َأْ ٍر ِإْن َأْ ِرَ  ِإّلَّ  (163) َوَأِطيُعونِ  ُِ ا َأْسَُْلُكْم َلَلْيِه  َُ   (164َربِل اْلَعاَلِميَن ) َلَلى َو
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ُ الفكة المكك اللككاورين  وإلكى ب م هكال اللمسكات الموقظكة  يككاد  م إلكى التقكوى   وإلككى الطالكة  أن  لمكس قلككو  وبعكد
  البعيد ن لن ال ق والق د   الميالين إلى الفساد والشر  

  . .(ي ل ون  فاتقوا هللا وأطيعون   وّل تطيعوا أُر المسرفين   الا ن يفسدون فع األرن وّل)

  ل ا وّل تلين: ت وع ات ّل ت ل إلى تلك القلوب اللاسية اللافية   فعهال اللمسات وهال اليداء ولكن

  . .(ال ادقين قالوا:إنما أنت ُن المس رين   ُا أنت إّل بشر ُثليا فْت بآية إن ذيت ُن)

  إّل ُليون !  دلوها أنت ُمن س رت لقول م ف م   رفون بما ّل يعرفون ! ذْنما الدلوة إلى هللا ّل إنما

فقككد ذككان ت ككور  . رسككو  إّل بشككر ُثليككا(    وتلككك هككع الشككب ة التككع ظلككت ت ا ككل للبشككرية ذلمككا  اءهككاُككا أنككت )
كا ذانكت تكدر  حيمكة هللا كا ذانكت تكدر   فكع البشكرية القاصكر للرسكو  لليبكا داومكا إ ُو أن ييكون الرسكو  بشكرا   ُو

  ت لين بم در ال دى واليور  لييونوا رواد البشرية الم ُيه كالك تكريم هاا الليس البشر  باختيار الرسل

يكْتع إلي كا ب بكر السكماء  دا  البشرية تت ور الرسو  خلقا آخر غير البشكر   أو هيكاا  يبوكع أن ييكون إ ُكا وذانت
كه هللا  أن كا   وخبر الويب   وخبر العكالم الم لكوب لكن البشكر     ذلكك ُكا ذانكت تكدر  سكر هكاا اانسكان الكا  ذُر

بككالمك األللككى وهككو للككى هككال األرن ُنككيم   يْكككل وييككا  ويتككِّو   اّلت ككا  للككىبككه   وهككو أنككه ُوهككوب القككدرة 
  . العظيم ويعال  ُا يعالله ساور البشر ُن المشالر واليوا ع   وهو ُت ل  الك السر . األسواق ويمشع فع

آيكة إن فكْت ب :هللا البشكرية  كيع بعكد  يكل تطلكب خارقكة ُعلكِّة ُكن الرسكو  تكد  للكى أنكه حقكا ُرسكل ُكن وذانكت
صككال    وألطكال هكال ال ارقكة فككع  لعبككدل كيكت ُكن ال كادقين     وهيكاا طلبككت ثمكود تلكك ال ارقكة   فاسككتلاب هللا

ألنكه لكيس لكد يا سكيد صك ي  نعتمكد لليكه فكع  , القكداُى صورة ناقة إ ّل ن ون فكع وصكف ا ذمكا خكان المفسكرون 
  كما طلبت ثمود   خارقة هاا الوصف   فيكتفع بْن ا ذانت

  . .(لظيم :هال ناقة ل ا شرب ولكم شرب  و  ُعلو    وّل تمسوها بسوء فيْخاذم لااب  و قا )

كا لقكد كا للياقكة ويُو ّل يلكورون للي كا فكع  , ل كم  كاءهم بالياقكة   للكى شكرط أن ييكون المكاء الكا  يسكتقون ُيكه  ُو
 ُو كا  يكوُ م   ولقكد حكارهم أن  كمكا ّل ي كتلل , بشكرا  م  ُو كا   وّل تلكور للكي م فكع  كوُ م   وّل ي كتلل شكرا  ا

  أخاهم لااب  و  لظيم   وإّل  يالوها بسوء للى ااطعق  

ولككم تطلكع اليككور فككع  ; اللافككة فعلككت اآيككة ال ارقكة بككالقو  المتعيتكين ? إن ككا لكم تسككيب اايمككان فكع القلككوب فمكاذا
  ا ل دهم   ولم  وفوا بشرط م:وإن م لم ي فظو  . األرواح المظلمة   للى الرغم ُن ق رها ل م وت د  م   ا

  فعقروها فْصب وا نادُين( )
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ُكي م صكال  وأنكارهم  حكارهم الي ر   والا ن لقروها ُكي م هكم الكا ن يفسكدون فكع األرن وّل ي كل ون ولقكد:والعقر
ن ثم ذتبت خطيهت ا للى اللميع   وذان   ُماخا ن   اا ااثم العظيم   اللميع فلم ي شوا اليا ر   ُو

  القو  للى الفعلة   ولكن بعد فوات األوان وت د ق اليا ر: ند  ولقد

  فْخاهم العااب(    وّل يف ل نوله هيا للمسارلة والتعليل !)

يين   وإن ربك ل و العِّيِّ ثم ا ذان أكثرهم ُُم   . . الرحيم يلعء التعقيب: إن فع ذلك آية ُو

 
 

َن اْلَعاَلِميَن ) َأَتُْْتونَ  ُِ ا َخَلَق َلُكمْ ( وَ 165الاُّْكَراَن  َُ كْن َأْ َواِ ُيكم َ كْل َأنكُتْم َقكْوٌ  َلكاُدوَن ) َربُُّككمْ  َتَاُروَن   ( َقكاُلوا َلكِهن166ُِ

َن اْلُمْ َرِ يَن ) لَّمْ  ُِ   (167َتيَتِه َيا ُلوُط َلَتُكوَننَّ 

ه 175 - 160السابعة: الوحدة   الموضوع:ق ة لوط لليه السع  ُع قُو

ُل وظكا فكع هكال  لكيس ا التكاري ع ذكان ُكع ق كة إ كراايم   ولككن السكياق التكاري عق كة لكوط هيكا   وُيان ك تلكعء
يين وهكع  للميكا ين  ولاقبكة إنما المل وف وحدة الرسكالة والمكي     -ذما أسلفيا  -السورة  التككا ب:ُن نلكاة للمكُم

   

كه بمكا  كدأ بكه نكوح وهكود وصكال    يسكتيكر اسكت تارهم إ ويسكتليش فكع ويبكدأ و كدان التقكوى    لكوب مق لكوط ُكع قُو
شكعء ُكن أُكوال م ُقا كل ال كدى   ثكم  كوا   م  فكع ويدلوهم إلى اايمكان والطالكة   ويطمهكي م إلكى أنكه لكن يفلع كم

  فع التاريخ:   ا باستيكار خطيهت م الشاذة التع لرفوا

  .(لادون  أتْتون الاذران ُن العالمين ? وتارون ُا خلق لكم ربيم ُن أ وا يم ?  ل أنتم قو )

هكع الشكاوذ الليسكع  [ األردن الميككرة التكع لكر    كا قكو  لكوط   وقكد ذكانوا يسكييون لكدة قكرى فكع واد  وال طيهكة
فقكد  كرأ هللا الكاذر واألنثكى إ وفطكر ذكع ُي مكا للكى  . شكييع بإتيان الاذور   وتر  اليساء   وهو ان را  فكع الفطكرة

شيهته فكع اُتكداد  حيمته الميل إلى صاحبه لت قيق ال يكاة لكن طريكق اليسكل   الكا   كتم با تمكاع الكاذر واألنثكى ُو
فكع حالكة  الككون  هكاا الميكل طرفكا ُكن اليكاُوت الككونع العكا    الكا  يلعكل ذكل ُكن فكع الككون وذكل ُكا فكع فككان  

كع إلكى هكد    وّل ي قكق الكاذور تياسق وتعاون للى إنفاذ المشيهة المد رة ل اا الو ود   فُْا إتيان  الكاذور فكع  ُر
ولليكب أن يلكد فيكه أحكد لكاة   واللكاة التكع يلكدها الكاذر واألنثكى  . وقانونكه غاية   وّل  تمشى ُع فطرة هكاا الككون 

فعكل قكو  لكوط    فكع إن هع إّل وسيلة الفطرة لت قيق المشكيهة   فكاّلن را  لكن نكاُوت الككون واضك  التقاو ما فع
ن ثم لم يين  د أن  ر عوا لن هاا اّلن را  أو أن    كن ُوذكب الفطكرة    ل كرو  م لككوا  ُو ُكن رذكب ال يكاة   ُو

    م لن طريق التِّاو  والتوالد   ال ياة ولتعري م ُن حيمة و ودهم   وهع اُتداد
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أ وا  كم   والعكدوان  ُكن دلكاهم لكوط إلكى تكر  هكاا الشكاوذ   واسكتيكر ُكا هكم فيكه ُكن تكر  ُكا خلكق ل كم رب كم فلمكا
للعككودة إلككى رذككب ال يككاة   وإلككى سككية  ُسككتعد ن ة في ككا     تبككين أن ككم غيككرللككى الفطككرة وتلككاو  ال يمككة المييونكك

  الفطرة:

  قالوا:لهن لم تيته يا لوط لتكونن ُن الم ر ين( )

ه   وتر  وقد   وأرضه   ولبر األردن وطيه كان في م غريبا   وفد للي م ُع لمه إ راايم حين التِّ  أبال وقُو

 
 
َن  َقا َ  ُِل مَّا168اْلَقاِليَن )ِإنِلع ِلَعَمِلُكم  ُِ ِيع َوأَْهِلع  ْيَياُل َوأَْهَلُه َأْ َمِعكيَن ) (169) َيْعَمُلونَ  ( َربِل َنلِل  ( ِإّلَّ َلُلكو ا  170َفَيلَّ

ْرَنا اْآَخِريَن )171اْلَواِ ِريَن ) ِفع َُّ َطْرَنا172( ُثمَّ َد ُْ َطُر اْلُميكَاِريَن ) َلَلْيِ م ( َوَأ َُ َطرا  َفَساء   نَّ ِفكع َذِلكَك َآَيكة  ( إِ 173َُّ

كا َُ ِييَن ) َو ُِ كْم ُُّ ( ِإْذ 176َككاََّب َأْصكَ اُب اأْلَْيَككِة اْلُمْرَسكِليَن ) (175) الكرَِّحيمُ  ( َوِإنَّ َربَّكَك َلُ كَو اْلَعِِّيكُِّ 174َككاَن َأْكثَكُرُهم 
كيٌن )177ُشكَعْيٌب َأَّل َتتَُّقكوَن ) َلُ كمْ  َقكا َ  ُِ َ َوَأِطيُعكوِن ) اتَُّقواَفك (178( ِإنِلكع َلُككْم َرُسكوٌ  َأ كْن 179ََّ ُِ كا َأْسكَُْلُكْم َلَلْيكِه  َُ ( َو
  (180َأْ ِرَ  ِإّلَّ َلَلى َربِل اْلَعاَلِميَن ) ِإنْ  َأْ رٍ 

إلكي م   ليكردهم لمكا هكم فيكه    هللا إ كراايم والقلكة التكع آُيكت ُعكه   ثكم لكاش وحكدل ُكع هكمّلء القكو  حتكى أرسكله ُكع
  لن دلوت م إلى سواء الفطرة القويم !  يته را  ُن  يي م   إذا لمفإذا   م   ددونه بااخ

  لم  بق إّل أن يعالي م بيراهة ُا هم لليه ُن شاوذ إ فع تقِّ  واستبشاع: ليدوا

  قا :إنع لعملكم ُن القالين(   )

يليكه ُكن هكاا الكبعء أن   بالكدلاء الكرل البالغ   يقا  به لوط فع و وه م فكع اشكمهِّا    ثكم  تو كه إلكى ربكه:والقلى
  هو وأهله:

  رب نليع وأهلع ُما يعملون(   )

 تو كه إلكى ربكه أن  ف كو ّل يعمكل لمل كم إ ولكيكه ي كس بفطرتكه ال كادقة أنكه لمكل ُكرد ُ لكك   و هكو فكي م   وهكو
ه ُن التدُير      يليه وأهله ُما سيْخا به قُو

  هللا دلوة نبيه: واستلاب

  و ا فع الوا رين    وأهله أ ميعن   إّل لل فيلييال
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الميككرة    فعلكت م وقكد ذانكت للكو  سكوء تقكر القكو  للكى -ذمكا  كاذر فكع سكور أخكرى  -العلكو  هكع اُرأتكه  هكال
  وتعيي م للي ا !

  ثم دُرنا اآخرين   وأُطرنا للي م ُطرا   فساء ُطر الميارين(   )

ي ا قرية سدو    ويظن أن ا ث قيل   فع األردن   الميت اوية ت ت الب رخسفت قراهم وغطاها الماء   ُو

كشكف بعك  ر كا   وقكد للماء طبقات األرن  مذدون أن الب كر الميكت يومكر ُكدنا ذانكت آهلكة بالسكيان   وبع 
  . القرا ين اآثار بقايا ح ن بلوار الب ر   وبلوارل الماب  الا  تقد  لليه

  . الموضوع وقوله الف ل فع -للى هاا الي و  -أية حا  فقد ق  القرآن نبْ قرى لوط  وللى

  يعقب للى ُ رل م بالتعقيب الميرور: ثم

يين   وإن ربك ل و العِّيِّ الرحيم(   ) ا ذان أكثرهم ُُم   إن فع ذلك آية:ُو

  الموضوع:لقطات ُن ق ة ُوسى ُع شعيب لليه السع  191 - 176التاسعة: الوحدة

 
 
َن اْلُم ْ  َأْوُفوا ُِ  َتْعَثْوا ( َوَّل َتْبَ ُسوا اليَّاَت َأْشَياءُهْم َوَّل 182اْلُمْسَتِنيِم ) ِباْلِقْسَطاتِ  ( َوِ ُنوا181ِسِريَن )اْلَكْيَل َوَّل َتُكوُنوا 

ْفِسكِد َن ) ُُ ِلكيَن ) َواْلِلِبلَّكةَ  ( َواتَُّقكوا الَّكِا  َخَلَقُككمْ 183ِفكع اأْلَْرِن  ِرينَ 184اأْلَوَّ كَن اْلُمَسك َّ ُِ كا  (185) ( َقكاُلوا ِإنََّمكا َأنكَت  َُ َو
ْثُلَيا َوِإن نَُّظيَُّك َلِمَن اْلَكاِذِ ينَ  ُِل كاِدِقينَ  (186) َأنَت ِإّلَّ َبَشٌر  كَن ال َّ ُِ كَماِء ِإن ُذيكَت  َن السَّ ُِل  (187) َفَْْسِقْل َلَلْيَيا ِذَسفا  

 َذِلككَ  ( ِإنَّ ِفكع189ظُّلَِّة ِإنَُّه َذكاَن َلكَااَب َ كْوٍ  َلِظكيٍم )َ ْوِ  ال َلَاابُ  ( َفَكاَُّ وُل َفََْخَاُهمْ 188َقاَ  َربِلع َأْلَلُم ِبَما َتْعَمُلوَن )

ِييَن ) ُِ ْم ُُّ ا َذاَن َأْكَثُرُهم  َُ   (191الرَِّحيُم ) اْلَعِِّيُِّ  ( َوِإنَّ َربََّك َلُ وَ 190َآَية  َو

فكع هكال  الق ك  تلكعء هيكا فكع ُسكاق العبكرة ذبنيكة -وُيان كا التكاري ع قبكل ق كة ُوسكى  -ق كة شكعيب  وهكال
ويبكدو أن ُككد ن ذانككت  . الملتككف أهكل ُككد ن   واألييككة الشكلر الكثيككف -غالبككا  -السكورة   وأصكك اب األييكة هككم 

وقع ُد ن   ال لا  وفلسطين حو  خلي  العنبة    ين تلاورها هال الغياة الوريفة ُن األشلار   ُو

كه ُكن أصكل العقيكدة والتعفكف لكن وقد  كوا   م بمكا هكو ُكن  أخكا األ كر   ثكم  دأهم شعيب بما  دأ به ذل رسو  قُو
  خاصة شْن م:

أشككياءهم   وّل تعثككوا فككع  اليككات أوفككوا الكيككل وّل تكونككوا ُككن الم سككرين   و نككوا بالقسككطات المسككتنيم   وّل تب سككوا)
  األرن ُفسد ن( 
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ا بالقسكر وأن يْخكاو  , أن يطففكوا فكع الميكِّان والمييكا  -ذمكا ذذكر فكع سكورتع األلكرا  وهكود  -ككان شكْن م  وقكد
ويبيعكوا  كثمن ُرتفكع   ويبكدو أن كم  ب كس والو كب  اوكدا لكن حق كم   ويعطكوا أقكل ُكن حكق اليكات   ويشكتروا  كثمن

وقكد أُكرهم رسكول م بالعكد  والقسكل فكع هكاا ذلكه   ألن العقيكدة  . في ا كانوا فع ُمر قوافل التلارة   فكانوا  ت يمون 
  تواع لن ال ق والعد  فع ُعاُعت اليات   المعاُلة   وّل تستطيع أن حسن ال  ي ة  تبع ا

كل ككا والسككابقين  األ يككا  اسككتلاش شككعيب ُشككالر التقككوى فككع نفوسكك م   وهككو  ككاذرهم ب ككالق م الواحككد   خككالق ثكم
   ميعا:

  واتقوا الا  خلقكم واللبلة األولين( )

  قو :كان ُي م إّل أن يطلقوا لليه اّلت ا  بْنه ُس ور   ف و ي لل وي ا  بما ي فما

  قالوا:إنما أنت ُن المس رين(   )

ككا هيكاا  وإّل ونككه ييكون الرسككو    -فككع  لم ككم  -أن يسككتيكروا رسكالته   ف ككو بشكر ُككثل م   ُو بالكككاب فيمككا  ويُر
  يقو :

ا أنت إّل بشر ُثليا   وإن نظيك لمن الكاذ ين( )   ُو

كا ُكن  وأن فيمكا  دايكه إأن  ت كدول أن يكْتي م بمكا ي كوف م بكه ُكن العكااب إن ذكان صكادقا  وإّل يسكقل للكي م ر ُو
  السماء   أو ي طم ا للي م ويسقط ا قطعا:

  فْسقل للييا ذسفا ُن السماء إن ذيت ُن ال ادقين(   )

  . ت د  المست تر ال ا ى ء المست ين ! وهو شبيه  ت د  المشرذين للرسو  الكريم   وهو

  قا :ربع أللم بما تعملون(   )

  ي اية دون تف يل وّل تطويل  السياق بال ويعلل

  فكا ول   فْخاهم لااب  و  الظلة   إنه ذان لااب  و  لظيم(   )

 كردا    ل ا  كا إ فو كدوا فاسكتظلوا أخاهم حر خانق شد د ييتم األنفات ويثقل ال دور   ثم تراءت ل م سك ابة  :قيل
  وتدُرهم تدُيرا   تفِّل م ثم إذا هع ال القة المللللة المدوية

  ذلك ق  و  الظلة ق فالظلة ذانت سمة اليو  المعلو  ! انوذ
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  يلعء التعقيب الميرور: ثم

يين   وإن ربك ل و العِّيِّ الرحيم( ) ا ذان أكثرهم ُُم   إن فع ذلك آية   ُو

  الق   فع السورة ليلعء للى إثرل التعقيب األخير     وي تم

  الربانع ر حو  القرآن وإثبات ُ درلالموضوع:نق  شب ات الكفا 227 - 192العاشرة: الوحدة

 
 
ينُ 192َلَتيِِّيُل َربِل اْلَعاَلِميَن ) َوِإنَّهُ  ُِ وُح اأْلَ َن اْلُميِاِريَن ) (193) ( َنََِّ  ِبِه الرُّ ُِ  ( ِ ِلَساٍن َلَرِبعلٍ 194َلَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن 

ِبينٍ  ِليَن ) (195) ُُّ   (197َأن َيْعَلَمُه ُلَلَماء َ ِيع ِإْسَراِويَل ) آَية   ْم َيُكن لَُّ مْ ( َأَولَ 196َوِإنَُّه َلِفع ُ ُبِر اأْلَوَّ

  الوحدة ُقدُة

  والعقاب   الت د  الق   وذله يعرن ق ة الرسل والرساّلت   وق ة التكا ب واالران   وق ة انت ى

شكرذع وقكد لعلكك بكاخع  :قكريش  كدأ هكاا الق ك  بعكد ُقدُكة السكورة   وال كد ث في كا خكاص  رسكو  هللا   ص [ ُو
يين   إن نشْ نيِّ  للي م ُن السماء آيكة فظلكت كا يكْتي م ُكن ذذكر  أليكاق م نفسك أّل ييونوا ُُم ل كا خاضكعين   ُو

فسككيْتي م أنبككاء ُككا ذككانوا بككه يسككت ِّؤون     ثككم سككيق  كككا وا ُككن الككرحمن ُ ككدث إّل ذككانوا ليككه ُعرضككين   فقككد
  وا به يست ِّوون !أنباء ُا ذان يْتي م الق     وذله نماذ  للقو 

األخيكر    ت كدث  التعقيكب انت ى الق   لاد السياق إلى ُوضوع السورة الكا  تاكميته المقدُكة إ فلكاء هكاا فلما
يه هاا الق   -لن القرآن   فيمذد أنه تيِّيل رب العالمين  ُات به القكرون   فكإذا القكرآن  يكِّ  بكه ُكن  الا  ُو

ا ُعه ُكن القكرآن   ألنكه ُكاذور فكع  سراويلإ ويشير إلى أن للماء  يع -رب العالمين  يعرفون خبر هاا الرسو  ُو
 كتكلم  ّل المشكرذون يعانكدون الكدّلول الظكاهرة إ ويِّلمكون أنكه سك ر أو شكعر   ولكو أن أللميكا إنمكا كتكب األولكين  

يين   ألن   كم لكن اايمكان  هكو الكا  يقعكد العيكاد العربية نِّ  لليه هاا القرآن فتعل للكي م  لوكت م ُكا ذكانوا بكه ُكُم
كا تيِّلكت الشكياطين   كاا كا  القكرآن ّل ضكعف الكدليل ! ُو للكى ُ مكد   ص [ ذمكا تتيكِّ  باألخبكار للكى الك كان   ُو

 ثا تكا والشكعراء   يمكون فكع ذكل واد وفكق اّلنفعكاّلت واألهكواء   إنمكا هكو القكرآن ُي لكا هكو ذكالك بشكعر   فكإن لكه

ُكا ذكانوا بكه يسكت ِّوون  أنبكاء أن يْخكاهم هللا بالعكااب   وقبكل أن يكْتي مُكن ليكد هللا تكاذيرا للمشكرذين   قبكل  الميكِّ 
  )وسيعلم الا ن ظلموا أ  ُيقلب  يقلبون(   

  إثبات ُ در القرآن الربانع 209 - 192األو : الدرت

  لربع ُبين(     لسان وإنه لتيِّيل رب العالمين   نِّ  به الروح األُين   للى قلبك لتكون ُن الميارين  )
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ص [ وهكو أُكين للكى  ] هللا نِّ    اا القكرآن ُكن ليكد هللا للكى قلكب رسكو  -لليه السع   -األُين  بريل  والروح
وولال وايكا ُباشكرا   نكِّ  بكه للكى قلبكه لييكون ُكن  , ُباشرا ُا نِّ  به   حفيظ لليه   نِّ  به للى قلبه فتلقال تلنيا

ه الا   كد هو الميارين  لسان لربع ُبين   لوهم بكه   ويتلكو للكي م القكرآن   وهكم يعرفكون ُكدى ُكا يملكك لسان قُو
وبمعانيكه    ,  يظمكه يقولوا إ ويدرذون أن هاا القرآن ليس ُن  يس ذكع  البشكر   وإن ذكان  لوكت م إ وأنكه أن البشر

  وبمي له   وبتياسقه   يشع بْنه آت ُن ُ در غير بشر   يقين  

  خر خار ع:ُن هاا الدليل الااتع إلى دليل آ وييتقل

  وإنه لفع  بر األولين   أو لم يين ل م آية أن يعلمه للماء  يع إسراويل(   )

كن    كا وردت صفة الرسو  الا   يِّ  لليه القرآن   ذما وردت أصو  العقيكدة التكع  كاء فقد فكع ذتكب األولكين   ُو
انه قكد أظل كم إ وي كدث الرسو    وي هاا ثم ذان للماء  يع إسراويل  توقعون هال الرسالة   وييتظرون   سون أن ُ 

 -رضككع هللا لي مكككا  -الفارسككع   ولسككان لبككد هللا  ككن سككع   سككلمان بعاكك م بعاككا   ككاا ذمككا ورد للككى لسككان
  يقين   كالك واألخبار فع هاا ثا تة

 
 
ْلَياُل َلَلى َبْعِ  اأْلَْلَلِميَن ) َوَلوْ  ا198َنَِّّ َُّ ُُمْ  َكاُنوا ( َفَقَرَأُل َلَلْيِ م  ِييَن )ِبِه  ينَ 199ُِ  ( َذَاِلَك َسَلْكَياُل ِفع ُقُلوِب اْلُمْلِرُِ

ُيكوَن ِبكِه َحتَّكى َ كَرُوا اْلَعكَااَب اأْلَِلكيَم ) (200) ُِ ِْْتَيُ م (201َّل ُ ْم  ( َفَيُقوُلكوا َهكْل َنْ كنُ 202َبْوتَكة  َوُهكْم َّل َيْشكُعُروَن ) َفَيك

تَّْعَياُهمْ  ( َأَفَرَأْ َت ِإن204 )َأَفِبَعَااِ َيا َيْسَتْعِلُلونَ  (203) ُُيَظُرونَ  كا َذكاُنوا ُ وَلكُدوَن )205ِسِييَن ) َُّ َُّ ( 206( ُثمَّ َ اءُهم 
ا ا َذاُنوا ُيَمتَُّعوَن ) َأْغَيى َُ َُّ ن َقْرَيةٍ 207َلْيُ م  ُِ ا أَْهَلْكَيا  َُ ُُيِاُروَن ) ِإّلَّ  ( َو ا ُذيَّا َظاِلِميَن )208َلَ ا  َُ   (209( ِذْذَرى َو

فلكو  كاءهم بككه  ; الكدليل ييكا ر المشكرذون ويعانككدون لملكرد الميكا رة والعيكاد   ّل لاكعف ال لكة وّل لق كور إنمكا
وّل صكدقول   وّل الترفكوا أنكه ُكوحى بكه إليكه   حتكى  , أللمع ّل  يطق العربيكة فكتعل للكي م قرآنكا لربيكا ُكا آُيكوا بكه

  :الميا رين ُع هاا الدليل الا  يلبه

يين(   ولو نِّليال للى بع)     األللمين   فقرأل للي م ُا ذانوا به ُُم

يككا رت م فككع ذككل دليككل   ثككم وفككع للككى هككاا بككْن  يعقككب هككاا تسككريه لككن رسككو  هللا   ص [ وت ككوير لعيككادهم ُو
يكا رت م   ف يكاا األُكر أن  تلقكول بالتككا ب   ذْنكه  قاكع التككا ب ُيتكوب للكى القكو  ُكع   ل كم ب يكم ليكادهم ُو

  فع غفلة ّل يشعرون: وهم ي و    حتى يْتي م العااب طبع فع قلوب م ّل

يون به حتى  روا العااب األليم   فيْتي م) ين   ّل  ُم   وهم ّل يشعرون(    بوتة كالك سلكيال فع قلوب الملُر
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ككة التككا ب ل ككم   فيقو :إنككه للككى هككال ال يهككة   هيهككة والتعبيكر اايمككان والتكككا ب  لككد   رسككم صككورة حسككية لمعُ 
في كا إّل ُيكابا بكه   ويظكل للكى هيهتكه هكال  يلكر   آن   للكى هكال ال يهكة نظميكال فكع قلكوب م وأ رييكال   ف كو ّلبالقر 

فيْتي م بوتة وهم ّل يشعرون(    وقد بقع بعاك م فعكع للكى هكاا الوضكع ). فع قلوب م )حتى  روا العااب األليم( 
ن ثم إلى العااب  األرن حتى فارق هال   األليم     وفع هال الل ظة فقل يفيقون:بالقتل أو الموت   ُو

  فيقولوا:هل ن ن ُيظرون ?(   )

  ن ن ُم لون إلى فرصة أخرى   ن ل    ا ُا فات   وهي ات هي ات ! هل

فيكه ُكن ُتكاع    بلكد حسك م    هكم كانوا يستعللون لااب هللا   للى سبيل اّلسكت ِّاء واّلسكت تار   واغتكرارا بمكا ولقد
شكْن ذو  اليعمكة قلمكا ي طكر  بكال م أن تكِّو  إ وقلمكا  شكْن م اليقلكة ُيكه إلكى العكااب واليككا   ويلعل كم يسكتبعدون 

  هيا ُن هال الوفلة   ويرسم ل م صورت م حين ي ل   م ُا يستعللون:  وقظ م  ت ورون أن ت و    ف و

لي م ُكا ذكانوا يمتعكون(   غيىأ  أفبعاا يا يستعللون ? أفرأ ت إن ُتعياهم سيين   ثم  اءهم ُا ذانوا  ولدون   ُا)
   

المتكاع سكاقطة ذْن كا  سكيون  صورة اّلستعلا  بالعااب فع  انب   وفع اللانكب اآخكر ت قكق الوليكد   وإذا فياع
  لم تكن   ّل تويع لي م شيها   وّل ت فف ُن لاا  م  

قكل ? هكل رأ كت نعيمكا  اخيكر  ال د ث ال  ي :ق  متى بالكافر فيومس فع اليكار غمسكة   ثكم يقكا  لكه:هل رأ كت وفع
في كبغ فكع الليكة صكبوة   ثكم يقكا  لكه:هل  , الكدنيا قل ? فيقو :ّل وهللا يا رب   ويمتى بْشد اليات  مسكا ذكان فكع

  . . " رأ ت  مسا قل ? فيقو :ّل وهللا يا رب

رها  ككدّلول رسككوّل    ككاذ في ككا ي ككوف م بككْن اانككاار ُقدُككة ال ككع    وأن رحمككة هللا أّل   لككك قريككة حتككى  بعككث ثككم
  اايمان:

ا ذيا ظالمين(   ) ا أهلكيا ُن قرية إّل ل ا ُيارون   ذذرى   ُو   ُو

ال كالق الواحكد ُكا لكم تفسكد   و كود أخكا هللا للكى البشكر ل كد الفطكرة أن  وحكدول ويعبكدول   والفطكرة  كاات ا ت كس ولقد
د   فككإذا نسككع اليكات ل ككد الفطككرة إ ال ككالق الواحك  و ككود وتي كر    وبككث دّلوكل اايمككان فككع الككون   ذل ككا  ككوحع

 ككاذرهم ُككا نسكوا   ويككوقظ م إلككى ُككا أغفلكوا   فالرسككالة ذذككرى تككاذر الياسككين  نككا ر وأغفلكوا دّلوككل اايمككان    ككاءهم
ا ذيا ظالمين(فع أخا القرى بعد ذلك . الوافلين وتوقظ  بالعااب  يادة فع العد  والرحمة )ُو

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا َُ َياِطي َو َلْت ِبِه الشَّ ا210ُن )َتَيَِّّ َُ ا َ يَبِوع َلُ ْم َو َُ ْمِع َلَمْعُِّوُلوَن ) (211) َيْسَتِطيُعونَ  ( َو  ( َفَع َتْدعُ 212ِإنَُّ ْم َلِن السَّ

عَ  َن اْلُمَعاَِّ يَن ) َُ ُِ ِ ِإَل ا  آَخَر َفَتُكوَن    (214اأْلَْقَرِبيَن ) َلِشيَرَتكَ  ( َوَأنِارْ 213ََّ

ي   اليقين  فإنما هو  ِّاء اليكسة  . وال ع    لن خل ال دى ُو

  ّل صلة  ين الشياطين وبين القرآن 212 - 210الثانع: الدرت

   بدأ ُع م  ولة  د دة لن القرآن الكريم: ثم

ا يستطيعون   إن م لن السمع) ا  يبوع ل م ُو ا تيِّلت به الشياطين   ُو   . .(لمعِّولون  ُو

تككا ب م بكه   واسكتعلال م  ُكع نِّ  بكه الكروح األُكين إ واسكتطرد قرر فع اللولة الماضية أنه تيِّيل رب العالمين لقد
وحكع الشكياطين للكى طريقكة الك كان   الكا ن ذكانوا  ُكن ُا  تولدهم ُن لااب فيه     وها هو ذا  يفكع دلكواهم أنكه

  وبالسمع الا   تك يون فيه باألخبار   , الويب  ِّلمون أن الشياطين تْتي م ب بر

ككا تككدلو إلككى الاككع   والشككياطين لشككياطين   وهككو  ككدلو إلككى ال ككدى وال ككعح واايمككان   ليككق هككاا القككرآن با ُو
  والفساد والكفر  

ا بكه الكروح األُكين   بكإذن   تيكِّ  هم بمستطيعين أن يْتوا به   ف م ُعِّولون لن سماع الوحع به ُكن هللا   إنمكا ُو
  ُن رب العالمين   وليس هاا بميسور للشياطين  

  تكليف الرسو  بااناار والعبادة وال بر 220 - 213الثالث: الدرت

لييكون غيكرل أولككى  - وهكو أبعكد ُكن ييكون ليكه - لتفكت بال طكاب إلكى رسكو  هللا   ص [ ي كارل ُكن الشكر   وهيكا
  الا   ل ظه داوما ويرلال: , هللا بال ار   وييلفه إناار لشيرته األقربين   ويُْرل بالتوذل للى

لمككن اتبعككك ُككن   ياحككك آخككر فتكككون ُككن المعككا ين   وأنككار لشككيرتك األقككربين   واخفكك فككع تككدع ُككع هللا إل ككا )
يين   فإن ل و  فقل:إنع  ر ء ُما تعملون   وتوذل للى الكرحيم   الكا   كرا  حكين تقكو    وتقلبكك  العِّيِّ المُم

  . فع السا د ن   إنه هو السميع العليم( 

ُ كا  ولكيكه فكرن  وهكاا معكا ين   لكو دلكا ُكع هللا إل كا آخكر  ييكون الرسكو    ص [ ُتولكدا بالعكااب ُكع ال وحكين
ُككن اآخككرين ?! ولككيس هيالككك  الككدلوة للتقريككب   فكيككف ييككون غيككرل ? وذيككف  يلككو ُككن العككااب ُككن  ككدلو هككال

  هاا ااثم العظيم ! ارتكب ُ اباة   والعااب ّل  ت لف حتى لن الرسو    لو

العكااب لكو بقكوا للكى   ت كددهم لتككون لمكن سكواهم لبكرة   أن هكمّلء إناار ش  ه   ص [ ييلكف إنكاار أهلكه   وبعد
يون:)وأنار لشيرتك األقربين(      الشر  ّل  ُم
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سلم أنه لما نِّلت هكال اآيكة أتكى اليبكع   ص [ ال كفا ف كعد لليكه ثكم روى  يكا صكباحال ! فكا تمع :نكادى الب ار  ُو
رسكو  هللا   ص [:ق يكا  يكع لبكد المطلكب   يكا  فقكا    اليات إليه    ين ر ل يلعء إليه   وبكين ر كل  بعكث رسكوله

أن خكيع بسكف  اللبكل تريكد أن تويكر للكييم صكدقتمونع ? ق قكالوا:نعم    أخبكرتكم  يع ف ر   يا  يع لم    أرأ كتم لكو
ل كاا ? وأنكِّ   إّل نكا ر لككم  كين  كد  لكااب شكد د ق   فقكا  أ كو ل ب:تبكا لكك سكاور اليكو  ! أُكا دلوتيكا فكإنع قكا :ق

  هللا:)تبت  دا أ ع ل ب وتب      ( 

قكا  رسكو  هللا (األقكربين قالت:لما نِّلت:)وأنار لشيرتك -رضع هللا لي ا  -لن لاوشة  -بإسيادل  -ُسلم  وأخر 
يكا  يكع لبكد المطلكب   ّل أُلكك لككم ُكن هللا  .   ص [ فقكا :ق يكا فاطمكة ا يكة ُ مكد   يكا صكفية ا يكة لبكد المطلكب

  ُاشهتم ق   شيها   سلونع ُن ُالع

كا   وأخكر  هللا   ص [ قريشكا فعكم  رسكو  قا :لمكا نِّلكت هكال اآيكة   دلكا -بإسكيادل لكن أ كع هريكرة  -ُسكلم والتُر
   يع ذعب أنقاوا أنفسيم ُعشر وخ  فقا :ق يا ُعشر قريش أنقاوا أنفسيم ُن اليار   يا

 
 

ِييَن ) َواْخِفكْ   ُِ كَن اْلُمكْم ُِ كا َتْعَمُلكوَن ) َفُقكلْ  ( َفكِإْن َلَ كْو َ 215َ َياَحكَك ِلَمكِن اتََّبَعكَك  مَّ ُِل كْل َلَلكى 216ِإنِلكع َ كِر ٌء  ( َوَتَوذَّ
اِ ِد نَ  ( َوَتَقلَُّبَك ِفع218الَِّا  َ َراَ  ِحيَن َتُقوُ  ) (217) الرَِّحيمِ  اْلَعِِّيِِّ  كِميُع اْلَعِلكيُم ) (219) السَّ ( َهكْل 220ِإنَُّه ُهَو السَّ
َياِطيُن ) َُن َلَلى ُأَنبِلُهُكمْ  ْمَع َوَأْكَثُرُهْم َذاِذُ وَن ) (222) ( َتَيَُِّّ  َلَلى ُذلِل َأفَّاٍ  َأِثيمٍ 221َتَيَُِّّ  الشَّ   (223ُ ْلُقوَن السَّ

ُكن هللا شكيها   إّل أن لككم رحمكا  لككم اليار   يا فاطمة  يكت ُ مكد أنقكا  نفسكك ُكن اليكار   فكإنع وهللا ّل أُلكك ُن
  سْ ل ا  بعل ا ق      

ونفك   كدل ُكن  , األقكربين األحاد ث وغيرها تبين ذيف تلقى رسو  هللا   ص [ األُكر   وذيكف أ لوكه لعشكيرته ف ال
لكه ّل تكيفع م شكيها إذا لكم  كيفع م لمل كم   وأنكه ّل  قكرا ت م أُرهم   ووذل م إلكى رب كم فكع أُكر اآخكرة   وبكين ل كم أن

 ا هكو ااسكع  فكع ن كالته ووضكوحه   ونفكع الوسكاطة  كين هللارسكو  هللا     وهكا وهكو يملكك ل كم ُكن هللا شكيها  

  حتى لن رسوله الكريم   وابادل

يين الا ن يستليبون لدلوة هللا للى  ديه: كالك    ين هللا لرسوله ذيف يعاُل المُم

يين(   )   واخف   ياحك لمن اتبعك ُن المُم

 ياحيكه حكين  الطكاور الليكاح   ذمكا ي فك  اللكين والتواضكع والرفكق فكع صكورة حسكية ُلسكمة   صكورة خفك  ف كو
يين طكوا  حياتكه ككان خلقكه القكرآن   وذكان هكو التر مكة  فقكد   م بال بوط   وذالك ذان رسو  هللا   ص [ ُع المكُم

  ال ية الكاُلة للقرآن الكريم  
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   ين هللا له ذيف يعاُل الع اة فييل م إلى رب م   ويبرأ ُما يعملون: وذالك

  نع  ر ء ُما تعملون(   فإن ل و  فقل:إ)

ر الرسو    ص [ بقتا  المشرذين   وذان   هاا فع ُية   قبل أن  ُم

   تو ه به   ص [ إلى ربه   ي له به صلة الرلاية الداومة القريبة: ثم

  العليم(  السميع وتوذل للى العِّيِّ الرحيم   الا   را  حين تقو    وتقلبك فع السا د ن   إنه هو)

 -كلكه بكه   وي كفه  أُكر  م   ُتبروكا ُكن ألمكال م   وتو كه إلكى ربكك ُعتمكدا لليكه   ُسكتعييا فكعول كيان  دل كم
يشكعر قلكب الرسكو    ص [ بكاألنس والقربكى    ثكم بال كفتين الميكررتين فكع هكال السكورة:العِّة والرحمكة   -سكب انه 

ع وحدتكه ويكرال فكع  مالكة الم كلين صفو  اللمالة السا دة    كرال فك فع فربه  رال فع قياُه وحدل لل عة   ويرال 
 ويتيقككل  يككي م    ككرى حرذاتككه وسككيياته   ويسككمع خطراتككه ودلواتككه: )إنككه هككو السككميع ويككمُ م  تع ككدهم ويككيظم م

  . .(العليم

رسكو  هللا   ص [ يشكعر أنكه  ككان التعبير للى هاا الي و إ يات بالرلاية والقرب والمعحظكة والعيايكة   وهيكاا وفع
  كان يعيش     العلو   وفع  وارل وقربه   وفع  و هاا األنسفع ذيف ربه   

  ال لة  ين الشياطين والشعراء الواوين 227 - 220الرابع: الدرت

العكالمين   نكِّ  بكه الكروح  رب األخيرة فع السكورة حكو  القكرآن أياكا   ففكع المكرة األولكى أككد أنكه تيِّيكل ُكن واللولة
فكع هكال المكرة فيقكرر أن الشكياطين ّل تتيكِّ  للكى ُثكل  أُكا تيِّ  به الشكياطين  األُين   وفع المرة الثانية نفى أن ت
ُي لكه إ إنمكا تتيكِّ  للكى ذكل ذكااب آثكم ضكا  ُكن الك كان الكا   تلقكون  وصعح ُ مد   ص [ فع أُانته وصدقه

  ويايعون ا ُع التا يم والت ويل: الشياطين إي اءات

  . .(كاذ ون  ذل أفا  أثيم    لقون السمع وأكثرهم هل أنبهكم للى ُن تيِّ  الشياطين ? تيِّ  للى)

  ويرذيون إلى نبوءات م   إلي م فع العرب ذ ان  ِّلمون أن اللن تيقل إلي م األخبار   وذان اليات  للْون  وذان

  إلى هدى    دلون  كاذ ون   والت د ق   م  ر  وراء األوها  واألكاذ ب   وهم للى أية حا  ّل وأكثرهم

 
 

عَ  ا َّل َيْفَعُلوَن )225َ ِ يُموَن ) َوادٍ  ( َأَلْم َتَر َأنَُّ ْم ِفع ُذللِ 224َ تَِّبُعُ ُم اْلَواُووَن ) َراءَوالشُّ َُ   (226( َوَأنَُّ ْم َيُقوُلوَن 
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كا هيكاا ذكان رسكو  هللا   ص [ وّل  كدلو اليكات   كاا القكرآن إلكى  وهكو يكُْرون  تقكوى   وّل يقكودون إلكى إيمكان   ُو
  ُي   قويم  

وهكم فكع حيكرت م ذيككف  . كككانوا يقولكون لكن القكرآن أحيانا:إنكه شكعر   ويقولككون لكن اليبكع   ص [ إنكه شكالر ولقكد
اليكات   وي كِّ ُشكالرهم   ويولكب م للكى  قلكوب  وا  كون هكاا القكو  الكا  ّل يعرفكون لكه نظيكرا   والكا   كدخل إلكى

  إرادت م ُن حيث ّل يملكون له ردا  

كي   القكرآن غيكر ُكي   القكرآن  بكين ل كم فكع فلكاء كي   الشكعر  الشكعراء هكال السكورة أن ُكي   ُ مكد   ص [ ُو ُو
ويسكير فكع طريكق ُسكتنيم إلكى هكال  , ُ كددة أصع   فكإن هكاا القكرآن يسكتنيم للكى ن ك  واضك    ويكدلو إلكى غايكة

إنمكا ي كر للكى دلكوة  غدا   وّل  تبكع أهكواء وانفعكاّلت ُتقلبكة إ  يقاه الواية   والرسو    ص [ ّل يقو  اليو  قوّل
 اّلنفعكاّلت و  كدأب للككى ُككي   ّل لكو  فيككه   والشكعراء ليسككوا ذكالك   الشككعراء أسككرى  , لقيكدة   ويثبكت للككى

ويرون األُكر الواحكد فكع ل ظكة  . كانت والعواطف المتقلبة   تت يم في م ُشالرهم وتقودهم إلى التعبير لي ا ذيفما
فيقولككون قككوّل آخكر   ثككم هككم آصكك اب أُِّ ككة ّل  ويسكك طون  وّل  أسكود   وفككع ل ظككة أ ككي     رضككون فيقولكون قكك

  تثبت للى حا  !

حنيقكة واقعكة  تكْثرون   كا  ي الون كا إلى أن م ي لقون لوالم ُن الوهم يعيشون في ا   ويت يلون أفعاّل ونتاو  ثكم هاا
  ه !خيال م واقعا آخر يعيشون للي فع   فيقل اهتماُ م  واقع األشياء   ألن م ي لقون هم

فل كاحب الكدلوة هكد     . كالك صاحب الدلوة الم ددة   الكا   ريكد ت نيق كا فكع لكالم الواقكع ودنيكا اليكات وليس
العكين   ُفتكوح القلكب   يقكظ العقكل إ  ُفتكوح وله ُي     وله طريق   وهو يماع فع طريقه للى ُي له إلى هدفكه

    حتى ت ب  واقعا فع لالم اليات  باألحع   يقيع ّل  رضى بالوهم   وّل يعيش بالرؤى   وّل

ي   الشعراء ُ تلفان   وّل شب ة هيا    فاألُر واض  صري : فمي     الرسو    ص [ ُو

  .(!? يفعلون  والشعراء  تبع م الواوون   ألم تر أن م فع ذل واد   يمون   وأن م يقولون ُا ّل)

ن ثم  تبع م الواوون ال اومو  ف م   ل م وّل هد    ُي   ن ُع ال وى   الا ن ّل تبعون المِّا  وال وى ُو

فكع ل ظكة ُكن  للكي م   يمكون فكع ذكل واد ُكن وديكان الشكعور والت كور والقكو    وفكق اّلنفعكا  الكا  يسكيطر وهكم
  الل ظات ت ت وقع ُمثر ُن الممثرات  

شكالرهم   وهكم لكى واقكع ال يكاة ل  مثرون كا يقولكون ُكا ّل يفعلكون   ألن كم يعيشكون فكع لكوالم ُكن صكيع خيكال م ُو
ن ثكم يقولكون أشكياء ذثيكرة وّل يفعلون كا كة   ولكيس ل كا  , الا  ّل يعلب م ! ُو ألن كم لاشكوها فكع تلكك العكوالم الموهُو

  ! الميظورة واقع وّل حنيقة فع دنيا اليات
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مييونكة فكع الاكماور ال ض مة وهو ُي   حياة ذاُل ُعد للتيفيا فع واقع ال ياة   وهو حرذة -طبيعة ااسع   إن
فككع  -طبيعككة الشككعراء ذمككا لككرفت م البشككرية  تعوم ككا إن طبيعككة ااسككع  هككال ّل -وفككع أوضككاع ال يككاة الظككاهرة 

ويقيكع بكه   فُْككا ااسكع  فيريكد ت قيكق ال لككم ويعمكل للكى ت نيقككه    حسكه ألن الشكالر ي لكق حلمككا فكع -الوالكب 
  رفيع  لت قق فع لالم الواقع ذلك اليموذ  ال كل ا وي و  المشالر

فكإذا ذانكت هكال ال قكاوق ّل  . ي كب لليكات أن  وا  كوا حقكاوق الواقكع وّل   ربكوا ُي كا إلكى ال يكا  الم كو  وااسكع 
  وت قيق المي   الا   ريد   , توييرها تعلب م   وّل تتفق ُع ُي له الا  يْخاهم به   دفع م إلى

 
 
كاِلَ اِت وَ  ِإّلَّ  ُيكوا َوَلِمُلكوا ال َّ َُ َ َذِثيكرا  الَّكِا َن آ ََّ كا ُظِلُمكوا َوَسكَيْعَلُم الَّكِا َن َظَلُمكوا َأ َّ  َوانَتَ كُروا َذَككُروا  َُ كن َبْعكِد  يَقَلكبٍ  ُِ ُُ 

  (227َ يَقِلُبوَن )

كن ككة الطككاورة   فااسكع  ُو هكال الطاقككة فككع ت قيككق  يسككتورق  ثككم ّل تبقكى فككع الطاقككة البشككرية بنيكة لكحككع  الم ُو
   له الا م العظيم  األحع  الرفيعة   وفق ُي

ع ي كارب المكي   الكا  سكار  إنمكا ذما قد يف م ُن ظاهر األلفاف   -هاا فااسع  ّل ي ارب الشعر والفن لااته  ُو
كة التكع تشكول أصك ا  ا  ضابل لليه الشعر والفن   ُي   األهواء واّلنفعاّلت التع ّل كي   األحكع  الم ُو ل ا إ ُو

للكى ُكي   ااسكع    وتياك   تْثرات كا ااسكعُية شكعرا وفيكا إ وتعمكل فكع  روحالك لكن ت نيق كا   فُْكا حكين تسكتقر
في كا   وتكدع  تعكيش للكى ت قيكق هكال المشكالر اليبيلكة فكع دنيكا الواقكع إ وّل تكتفكع ب لكق لكوالم وهميكة ذاتكه الوقكت

  واقع ال ياة ذما هو ُشوها ُت لفا قبي ا !

ُكن  اويكة ااسكع    فكع  فتراها إسعُية   وحين تيظر إلى الدنيا حين ييون للروح ُي   ثا ت   د  إلى غاية وأُا
  ضوء ااسع    ثم تعبر لن هاا ذله شعرا وفيا  

  . األلفاف ليد ذلك فااسع  ّل ييرل الشعر وّل ي ارب الفن   ذما قد يف م ُن ظاهر فُْا

وهكال وتلكك هكع ُكادة الشكعر  . لكيفس البشكريةو كه القكرآن القلكوب والعقكو  إلكى  كداوع هكاا الككون   وإلكى خفايكا ا ولقكد
إلي كا شكعر قكل فكع الشكفافية واليفكاذ واّلحتفكا   تلككك   بلكغ والفكن   وفكع القكرآن وقفكات أُكا   كداوع ال لكق والكيفس لككم

  البداوع وذلك اللما   

ن   ثم يستثيع القرآن الكريم ُن ذلك الوصف العا  للشعراء: ُو

  . .(ظلموا   وذذروا هللا ذثيرا   وانت روا ُن بعد ُا إّل الا ن آُيوا ولملوا ال ال ات)
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حيكات م للكى ُكي      واسكتقاُت ليسوا داخلين فع ذلك الوصف العا    همّلء آُيوا فاُتكت قلوب م بعقيدة   ف مّلء
 ولكم ييتفكوا بالت كورات واألحكع    وانت كروا ُكن , ولملكوا ال كال ات فاتل كت طاقكات م إلكى العمكل ال يكر اللميكل

  طاقت م لي لوا إلى ن رة ال ق الا  التيقول   فيه بعد ُا ظلموا فكان ل م ذفاح  يفثون 

ن للكى ل كد رسكو   والمشكرذين همّلء الشكعراء الكا ن نكاف وا لكن العقيكدة وصكاحب ا فكع إبكان المعرذكة ُكع الشكر  ُو
ُككن شكعراء األن ككار    -رضككع هللا لكي م  - هللا   ص [ حسكان  كن ثا ككت   وذعكب  ككن ُالكك ولبكد هللا  ككن رواحكة

كي م لبككد هللا  كن الِّبعككرى   وأ كو سككفيان  كن  ككن لبكد المطلككب وقكد ذانككا   لكوان رسككو  هللا   ص [ فككع  ال ككارث ُو
دحا رسو  هللا وناف ا لن ااسع    حسن  اهليت ما   فلما أسلما   إسعُ ما ُو

ُعكك ق     ولكن  و بريكل -ا  م أو قكا  هك -ثبكت فكع ال ك ي  أن رسكو  هللا   ص [ قكا  ل سكان:ق اهل كم  وقكد
قكد أنكِّ  فكع الشكعراء ُكا أنكِّ    فقكا  رسكو   و كل لبد الرحمن  ن ذعب لن أ يه أنه قا  لليبع   ص [ إن هللا لِّ

ن يلاهكد بسكيفه كون م بكه ناك  اليبكل ق   روال ااُكا   ولسكانه هللا   ص [:ق إن المكُم والكا  نفسكع  يكدل لككْن ُكا تُر
  أحمد [

وفكق ُقتاكيات ا    و كدت   ا الشعر ااسكعُع والفكن ااسكعُع ذثيكرة غيكر هكال ال كورة التكع التع  ت قق وال ور
 وانب كا   لييكون شكعرا أو فيكا  رضكال  ُكن وحسب الشعر أو الفن أن  يبع ُكن ت كور إسكعُع لل يكاة فكع أ   انكب

  ااسع   

لكه أو أليكا  ااسكع   تمليكدا اسكع  وّلُن الارور  أن ييكون دفالكا وّل دفعكا إ وّل أن ييكون دلكوة ُباشكرة ل وليس
شكعرا إسكعُيا   وإن نظكرة إلكى سكريان الليكل  لييكون  ور اله     ليس ُن الاكرور  أن ييكون فكع هكال الموضكولات

صكميمه    فع ربل هال المشاهد باف فع حسكه ل كع الشكعر ااسكعُي الا  وتيفس ال ب    ُمِّو ة بشعور المسلم
  ااسع     رضال اف   أو   اا الو ود الا  أ دله هللا   لكفيلة أن تيشئ شعراإشراق وات ا  ب ل ظة وإن

فرق  شعر نشكْ ُكن هكاا الت كور  فْيما الطريق أن لاسع  ت ورا خاصا لل ياة ذل ا   وللععقات والروابل في ا   ُو
  ف و الشعر الا   رضال ااسع   

  السورة   اا الت د د ال فع الململ: وت تم

  يعلم الا ن ظلموا أ  ُيقلب  يقلبون(   وس)

يككا رت م   واسكت تارهم بالوليككد السكورة بالعككااب   ذمككا  واسككتعلال م التككع اشككتملت للكى ت ككوير ليككاد المشكرذين ُو
  اشتملت للى ُ ارع الميا ين للى ُدار الرساّلت والقرون  
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 تمثكل فكع صكور  ; المرهكوب قكاع األخيكر  كاا الت د كد الم يكف   الكا   ل ك  ُوضكوع السكورة   وذْنكه ااي تيت كع
  شد دا    لِّاّل شتى    تمثل ا ال يا  ويتوقع ا   وتِّلِّ  ذيان الظالمين
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