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ِ َفاَل َتْسَتْعِجُلوُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا َأَتى   (1) ُيْشِرُكونَ  َأْمُر ّللاه

  النحل

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  بسورة النحل التعريف الموضوع:بعض آيات هللا في الخلق واألنعام والعلم 21 - 1األولى: الوحدة

كثةذرة منوعذا   واقرذار  الرةيسذيا الجذر    ولنناذا ملة ذا حافلذا ض موضذوعاتااالسذورة هائةذا اقيعذاع ا عائيذا  هذهه
  متعدئة مؤثرة ا والظالل التي تلوناا عميعا الخطوط ض علةاا الهي تعرض فيه واسع شامل   واألوتار التي توقع

ناذا تلذم بموضذوعات ولن . والبعذ  كساةر السور المكيا تعالج موضوعات الععةذدة النرر::األلوييذا ض والذوحي ض وهي
عليذه  -الوحدانيا النرر: التي تصذل بذةن ئ ذن ابذراييم  بحقيعا جانريا أخر: تتعلق بتلك الموضوعات الرةيسيا ض تلم

 بحقيعذا اقرائة اقلايذا واقرائة البشذريا فيمذا يخذتي باقيمذان والنهذر والاذد: وتلذم وئ ذن محمذد ص [   -السذالم 

وأوهذام الوثنيذا حذول  والتحذريم نا هللا فذي المكذهبةن لاذم ض وتلذم بموضذوع التحلةذلوتلم بوظيها الرسل ا وس . والضالل
فذي ئ ذنام ا والنهذر بعذد اقيمذان وجذااك هذها كلذه عنذد  المسذلمةن هها الموضوع ض وتلم بذالاجرة فذي سذرةل هللا ا وفتنذا

 والوفذاك بالعاذد ا ورةرهذا الععةدة موضوعات المعاملا:العدل واقحسان واقنهذا  موضوعات هللا ض ض ثم تضيف الى

  تعالجاا ض التي موضوعات السلوك العاةم على الععةدة ض ض وهكها هي ملة ا حافلا من ناحيا الموضوعات من

شذامل ض ض هذو  فسذي  اقرذار الذهي تعذرض فيذه هذهه الموضذوعات ا والمجذال الذهي تجذري فيذه األحذدا  ا فاذو فأمذا
والعمذر والنجذوم ض والبحذار والجبذال  والشذم  النذامي ض واللةذل والناذارالسذماوات واألرض ض والمذاك الاارذل والشذجر 

ومصذذاةرها ا واألخذذر: بأقذذدارها ومشذذاهدها ض وهذذو الهةذذ  بألوانذذه  بأحذذداثاا والمعذذالم والسذذرل واألناذذار ض وهذذو الذذدنيا
  واآلفا  ض األنه  وأعماقه في

الععذل والضذمةر ض حملذا  واستجاشذا يذه والتذأثةرهها المجال الهسي   ردو سيا  السورة وكأنذه حملذا ضذخما للتوج في
األنعذام والرعذد ا ولنناذا فذي هذدوةاا تخارذ  كذل حاسذا  جلجلذا هائةا اقيعاع ا ولنناا متعذدئة األوتذار ض ليسذي فذي

وتتجذه الذى الععذل الذواعي كمذا تتجذه الذى الوجذدان الحسذا  ض اناذا تخارذ  العذةن  , وكل جارحا فذي النيذان البشذري 
سذماهه وأرضذه ا :كلذه لتسذمع ا واللمذ  ليستشذعر ا والوجذدان لةتذأثر ا والععذل لةتذدبر ض وتحشذد النذون  واألذن لتذر: ا

وأكنانذه نرتذه وثمذاره ا وحةوانذه ورةذوره ض كمذا  وظاللذه وشمسه وقمره ا ولةلذه وناذاره ا وجبالذه ورحذاره وفجاجذه وأناذاره
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علذى أوتذار الحذوا  والجذوارل والععذول والعلذو  ا  كلاذا أئوات توقذع باذا . . ورةورذه تحشذد ئنيذاه وآخرتذه ا وأسذراره
  . المطمو  التي ال يصمد لاا فال  تأثر باا اال الععل المهلق والعل  المةي ا والح  اقيعاعات مختلف

مشذاهد القيامذا ا ورذور  تتنذاول اقيعاعذات تتنذاول التوجيذه الذى آيذات هللا فذي النذون ا وآالةذه علذى النذا  كمذا هذهه
التذذي تتدسذذ  الذذى أسذذرار األنهذذ  ا و لذذى أحذذوال  الوجدانيذذا مصذذارع الهذذابرين   تصذذاحراا اللمسذذاتاالحتضذذار ا و 

فذذي الشذذبا  والاذرم والشذذيخوخا ا وهذذم فذي حذذاالت الضذذعف والعذوة ا وهذذم فذذي  وهذذم البشذر وهذذم أجنذا فذذي البطذذون ا
  . للعرض واقيضال كهلك  تخه األمثال والمشاهد والحوار والعصي الخفيف أئوات . والنعما أحوال النعما

الخلذق ا وعظمذا النعمذا ا  عظمذا الظذالل العميعذا التذي تلذون جذو السذورة كلذه فاذي اآليذات النونيذا تتجلذى فةاذا فأمذا
العظذيم المذدبر عذن علذم وتعذد ر ا ملحذوأ فيذه أن  الااةذل وعظمذا العلذم والتذدبةر ض ض كلاذا متداخلذا ض ض فاذها الخلذق

وحذدها ا ولنذن تلرذي أشذواقام كذهلك ا فتسذد الضذرورة ض وتتخذه للاينذا ا  وراتامضر  يكون نعما على البشر ا ال تلري
  أبدانام وتسترول لاا نهوسام ا لعلام يشكرون ض ض باا وترتال

فذي معذارع السذورة ا  باذا ثذم تتذراك: فذي السذورة ظذالل النعمذا وظذالل الشذكر ا والتوجةاذات الةاذا ا والتععةذ  ومذن
شذذاكرا ألنعمذذه اجتبذذاه وهذذداه الذذى رذذراط )ابذذراييم لاذذا النمذذاذو ا وأظارهذذا نمذذوذووتضذذر  علةاذذا األمثذذال ا وتعذذرض 

  مستقيم(ض

نرجذو أن نعذف  والموضذوعات أول ذك فذي تناسذق ملحذوأ بذةن الصذور والظذالل والوبذارات واقيعاعذات ا والعضذايا كل
  على نماذو منه في أثناك استعراضنا للسيا  ض

في النعما ا وعلمذه الشذامل  وأيائيه حةد   وأئواته هي آيات هللا في الخلق االشوط األول ا وموضوعه هو التو  ونردأ
  :التهصةل في السر والعالنيا ا والدنيا واآلخرة ض فلنأخه في

  اثبات الوحي والنروة واقنهار 2 - 1األول: الدر 

علذذى مذذن يشذذاك مذذن  مذذرهأ أتذى أمذذر هللا فذذال تسذذتعجلوه سذذبحانه وتعذالى عمذذا يشذذركون ض  نذذال المالةنذذا بذالرول مذذن)
  عبائه:أن أنهروا أنه ال اله اال أنا فاتعون(ض ض

وكلمذا امتذد باذم األجذل  . اآلخذرة كان مشركوا مكا يستعجلون الرسذول ص [   أن يذأتةام بعذها  الذدنيا أو عذها  لعد
يخذوفام مذا ال وجذوئ لذه وزائوا اسذتاتارا   وحسذروا أن محمذدا  , استاااك ولم  نال بام العها  زائوا استعجاال ا وزائوا

تذدبر آياتذه  يحذاولوا له ويستسلموا ض ولم  دركوا حكما هللا في اماالام ورحمتذه فذي انظذارهم   ولذم لةؤمنوا وال حقيعا ا
خةذرا مذن خطاباذا بالعذها  ل والتذي تلةذق  , والعلو  في النون ا وآياته في العرآن ض ههه اآليات التي تخار  الععول

  وحريا اقرائة والتهنةر ض , والشعور هللا بالععلباقنسان الهي أكرمه 
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وهذها يكهذي لتحععذه فذي  ; مطلذع السذورة حاسذما جازمذا: أتذى أمذر هللا ض ض  ذوحي بصذدور األمذر وتوجذه اقرائة وجذاك
وفذق مشذة ته ا ال يعذدماا اسذتعجال ض وال  ؤخرهذا  تمضذي الموعد الذهي قذدره هللا لوقوعذه )فذال تسذتعجلوه(فةن سذنا هللا

قذد قضذي وانتاذى ا أمذا وقوعذه ونهذاذه فسذيكون فذي حةنذه المعذدر ا ال يسذتعدم  بالسذاعا ك ض فذأمر هللا بالعذها  أورجذا
   تأخر ض وال ساعا

لحقيعذا الواقذع    مطابعتاذا الصيها الحاسما الجازما ذات وقع في النه  مامذا تتماسذك أو تنذابر ا وذلذك فذو   وههه
بذه وجذوئه ا فذال مبالهذا فذي الصذيها وال مجانبذا  ويتحعذق عذد فذي حكذم نهذاذه افأمر هللا ال بد واقع ا ومجرئ قضذاةه ي

  من التأثر العمةق في الشعور ض را تاا للحقيعا ا في الوقي الهي تؤئي

  عنه وتعالى: هللا ما هم عليه من شرك باهلل الواحد ا وتصورات مستمدة من هها الشرك فعد تناه فأما

 
 

وِل ِمذْن َأْمذِرِه َعَلذى َمذن َيَشذاُك ِمذنْ اْلَمآلِةَنذَا ِبذا ُ َنذاِهلُ  ذَماَواِت  َخَلذقَ  (2َأْن َأنذِهُروْا َأنَّذُه اَل ِاَلذذَه ِاالَّ َأَنذْا َفذاتَُّعوِن ) ِعَبذاِئهِ  ْلرُّ السَّ
ِرة َخَلقَ  (3َواأَلْرَض ِباْلَحقِه َتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوَن )   (4ٌن )اِقنَساَن ِمن نُّْطَهٍا َفِةَذا ُهَو َخِصيٌم مُّ

  . والتهنةر سبحانه وتعالى عما يشركون(بكل روره وأشكاله ا الناش ا عن هروط في التصور)

وأوهذامام انمذا هذو  ضذاللام أمذر هللا المنذاه عذن الشذرك المتعذالي عمذا يشذركون ض هللا الذهي ال  ذدع النذا  الذى أتذى
  ن أمره على من يشاك من عبائه(ض ضم بالرول  نال علةام من السماك ما يحةةام وينجةام: ) نال المالةنا

انمذا  نذال  -كمذا سذيجيك  - أولى نعمه وكرراها ض فاو ال  نال من السماك ماك يحةي األرض واألجسام وحدها وهها
حيذذاة ومبعذذ  حياة:حيذذاة فذذي النهذذو  والضذذماةر  فاذذو المالةنذذا بذذالرول مذذن أمذذره ض وللتعرةذذر بذذالرول ظلذذه ومعنذذاه ض

مذن الهسذائ والتحلذل واالنايذار ض وهذو أول مذا  نالذه هللا مذن السذماك  تحهظذه ة فذي المجتمذعوالععول والمشذاعر ض وحيذا
 -مذن عبذائه  المختذارين التي يمن هللا باا علذى الوبذائ ض تنذال بذه المالةنذا أراذر خلذق هللا علذى النعم للنا  ا وأول

  (. فاتعون  خالرته وفحواه: )أن أنهروا أنه ال اله اال أنا -األنرياك 

المحةذي واالتجذاه المذدمر ض  االتجذاه الوحدانيا في األلوييذا ض رول الععةذدة ض وحيذاة الذنه  ض ومهذر  الطريذق بذةن ااان
السذرل وتخا ذل لاذا األوهذام وتماقاذا التصذورات المتناقضذا  تتجاذباذا فالنه  التي ال توحد المعروئ نهذ  حذاةرة هالنذا

  األهداف لفال تنطلق مجتمعا لادف من  , ا وتناوشاا الوساو 

الذنعم ا فيصذدر باذا  شذتى بذالرول يشذمل هذهه المعذاني كلاذا ويشذةر الةاذا فذي مطلذع السذورة المشذتملا علذى والتعرةذر
وال تحسذن الذنه  البشذريا االنتهذاع بذذنعم األرض  ; نعمذه جميعذا   وهذي النعمذا النرذر: التذي ال غيمذا لهةرهذا بذدوناا

  . تحةةاا كلاا ان لم توه  نعما الععةدة التي
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والمشذذذركةن  المكذذهبةن اقنذذهار ا فيجعلذذه فحذذو: الذذوحي والرسذذالا ا ألن معظذذم سذذيا  السذذذورة  ذذدور حذذول ويهذذرئ
هللا ا والمرتد ن عن اقيمان ومن ثم يكذون اظاذار  لعاد والجاحد ن لنعما هللا ا والمحرمةن ما أحله هللا ا والناقضةن

  : والحهر والخوف أولى في هها المعام ضالدعوة الى التعو  وتنون  اقنهار ألةق في هها السيا  ض

  خمسا مجاالت واسعا لنعم هللا على النا  16 - 3الثاني: الدر 

علذى وحدانيذا المذنعم    الدالذا يأخه في عرض اآليات ض آيات الخلق الدالا علذى وحدانيذا الخذالق   وآيذات النعمذا ثم
  واألرض وخلق اقنسان ض السماوات يعرضاا فوجا فوجا ا ومجموعا مجموعا ض بائةا بخلق

  مرةن(ض خصيم خلق السماوات واألرض بالحق ا تعالى عما يشركون ض خلق اقنسان من نطها فةذا هو)

أرذذةل فذذذي  عنصذذر خلذذق السذذماوات واألرض بذذذالحق(ض ض الحذذق قذذذوام خلعامذذا ا والحذذذق قذذوام تذذدبةرهما ا والحذذذق)
انمذا كذل شذيك قذاةم علذى  . جذااف كلذه عرذ  والتصذريهاما وتصذريف مذن فةامذا ومذا فةامذا ض فمذا شذيك مذن ذلذك 

تعذالى عمذذا يشذركون(ض ض تعذذالى عذن شذذركام ا وتعذذالى ) الحذق ومتلذذب  بذه ومهذذض لذه ورذذاةر فذي الناايذذا اليذذه ض ض
واألرض ا وخلق من فةاما وما فةامذا ا فلذي  أحذد ولذي  شذيك  السماوات عما يشركون به من خلق هللا الهي خلق

  حد بال شريك ضالوا الخالق شريكا له وهو

بذةن النطهذا السذاذجا  . والمصذةر خلق اقنسان من نطها فةذا هو خصيم مرةن(ويا لاا من نعلا ضذخما بذةن المرذدأ)
فذي وجذوئه أو فذي وحدانةتذه ض ولذي  بذةن مردةذه  ويجذائل واقنسان المخارم المجائل الهي يخارم خالعه فيكهذر بذه

ال مالذا ض فاكذها يصذوره التعرةذر ا ويختصذر المسذافا بذةن المرذدأ فذار  و  والخصوما من نطها ورةرورته الى الجدل
مشذاد النطهذا :متذواجاةن لترذدو المهارقذا كاملذا ا والنعلذا بعةذدة ا ويعذف اقنسذان بذةن مشذاد ن وعاذد ن , والمصذةر

  في التصوير ض معصوئ الماةنا الساذجا ا ومشاد اقنسان الخصيم المرةن ض ض وهو ايجاز

  السيا  يأخه الهي يعف فيه اقنسان ا -مجال النون:السماوات واألرض  -واسع هها المجال ال وفي

 
 

 ( َوَتْحِمذلُ 6َوَلُنْم ِفةَاا َجَماٌل ِحةَن ُتِريُحوَن َوِحةَن َتْسَرُحوَن ) (5) َخَلَعَاا َلُنْم ِفةَاا ِئْفٌك َوَمَناِفُع َوِمْنَاا َتْأُكُلونَ  َواألَْنَعامَ 

  (7َررَُّنْم َلَرُهوٌف رَِّحيٌم ) ِانَّ  ٍد لَّْم َتُنوُنوْا َباِلِغيِه ِاالَّ ِبِشقِه األَنُه ِ ِاَلى َبلَ  َأْثَعاَلُنمْ 

  استعراض خلق هللا الهي سخره لإلنسان ا ويردأ باألنعام: في

وحذةن تسذرحون ا وتحمذل  تريحذون  واألنعام خلعاا ا لنم فةاا ئفك ومنافع ا ومناا تأكلون ض ولنم فةاذا جمذال حذةن)
لذرهوف رحذيم ا والخةذل والبهذال والحمةذر لتركروهذا وزينذا  رركذم ثعالنم الى بلد لم تنونوا بالغيه اال بشق األنه  ا انأ

  ا ويخلق ما ال تعلمون(ض ض
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والرة ذذات الاراعيذا هذذي  زراعيذا بة ذا كالرة ذذا التذي نذذال فةاذا العذرآن أول مذذرة ا وأشذباهاا كثةذذر   وفذي كذذل بة ذا وفذي
األنعذام ا التذي ال حيذاة بذدوناا لرنذي اقنسذان ض واألنعذام  نعمذا فذي العذالم ض ض فذي هذهه الرة ذا ترذرزالهالبا حتى الةوم 

 والاينذا كاني هي اقبل والبعر والضذأن والمعذا ض أمذا الخةذل والبهذال والحمةذر فللركذو  الجايرة المتعارف علةاا في

البشذر وتلريذا ألشذواقام كذهلك:فهي  لضذرورات تلريذا وال تؤكل والعرآن اذ يعرض ههه النعما هنا  نبه الى ما فةاا مذن
ومنذذافع فذذي هذهه وفذذي اللذذرن واللحذذم ومذذا الةاذذا ض ومناذذا  , واألشذذعار األنعذام ئفك مذذن الجلذذوئ واألرذذواف واألورذذار

عنذد  جمذال وفي حمل األثعال الى الرلد البعةذد ال  رلهونذه اال بشذق األنهذ  ض وفةاذا كذهلك , وسمنا تأكلون لحما ولرنا
رذذحيحا سذذمةنا ض وأهذذل  راةعذذا راحذذا فذذي المسذذاك وعنذذد السذذرل فذذي الصذذبال ض جمذذال االسذذتمتاع بمنظرهذذا فارهذذااق

  أهل المد نا ض  دركه الريف  دركون هها المعنى بأعما  نهوسام ومشاعرهم أكثر مما

  ركروها وزينا(ضلت) :الاينا الخةل والبهال والحمةر تلريا للضرورة وفي الركو  ض وتلريا لحاسا الجمال في وفي

أرذةل فذي هذهه النظذرة وليسذي  عنصذر اللهتا لاا غيمتاا في بيان نظرة العرآن ونظرة اقسالم للحيذاة ض فالجمذال وههه
بذل تلريذا األشذوا  الااةذدة علذى الضذرورات ض تلريذا  ; النعمذا هذي مجذرئ تلريذا الضذرورات مذن رعذام وشذرا  وركذو 

  المرتهع على مةل الحةوان وحاجا الحةوان ض انياقنس حاسا الجمال ووجدان الهرل والشعور

توجةاذا الذى مذا فذي  األنهذ  ان رركم لرهوف رحيم(يعع  باا على حمذل األثعذال الذى بلذد لذم يكونذوا بالغيذه اال بشذق)
  خلق األنعام من نعما ا وما في ههه النعما من رحما ض

والبهذال والحمةذذر  الخةذل حمذل والجمذال ا وخلذذقويخلذق مذا ال تعلمذون(ض ض يععذ  باذا علذى خلذق األنعذام ل كذل وال)
أنماط جد دة مذن أئوات الحمذل والنعذل والركذو   لتعرل للركو  والاينا ض ض ليظل المجال مهتوحا في التصور البشري 

الرة ذا ا وخذارو حذدوئ الامذان الذهي يظلاذم ض فذوراك الموجذوئ فذي كذل مكذان  حذدوئ والاينا ا فال يهلق تصذورهم خذارو
حذةن توجذد أو  باذا  ريد هللا للنا  أن  توقعوها فةتسع تصورهم و ئراكام ا ويريد لاذم أن يأنسذوا , خر: أ وزمان رور

يعولوا:انمذا اسذتخدم آباهنذا األنعذام والخةذل  وال حذةن تنشذف فذال يعائوهذا وال يجمذدوا ئون اسذتخداماا واالنتهذاع باذا ض
  ههه األرناف فال نستخدم ما عداها ل ضني العرآن على  و نما والبهال والحمةر فال نستخدم سواها ض

كلاذا ومذن ثذم  اذيك العذرآن  الحيذاة اقسذالم ععةذدة مهتوحذا مرنذا قابلذا السذتقبال راقذات الحيذاة كلاذا ا ومعذدرات ان
عنه العلم ا ويذتمخض عنذه المسذتعرل ض اسذتقباله  ويتمخض األذهان والعلو  الستقبال كل ما تتمخض عنه العدرة ا

  لتلعي كل جد د في عجاة  الخلق والعلم والحياة ض المستعد المتهت بالوجدان الد ني 

  وساةل وستجد وجدت وساةل للحمل والنعل والركو  والاينا لم يكن يعلماا أهل ذلك الامان ض ولعد
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ذِرةِل َوِمْنَاذا َجذ ِةٌر َوَلذوْ ( َوعَ 8َتْعَلُمذوَن ) الَ  َواْلِبَهذاَل َواْلَحِمةذَر ِلَتْرَكُروَهذا َوِزيَنذاي َوَيْخُلذُق َمذا َواْلَخْةذلَ  ِ َقْصذُد السَّ  َشذاك َلذى ّللاه

ذَماِك َمذاكي 9َلَاذَداُكْم َأْجَمِعذةَن ) ْنذُه َشذَراٌ  َوِمْنذُه َشذَجٌر ِفيذِه ُتِسذيُموَن ) لَُّنذم ( ُهذَو الَّذِهي َأنذَاَل ِمذَن السَّ  ( ُ نِرذُي َلُنذم ِبذهِ 10مِه

ْرعَ  ْيُتوَن َوالنَِّخةَل َواأَلعْ  الاَّ َر َلُنذُم اللَّْةذلَ 11ِفي َذِلَك آلَياي لِهَعذْوٍم َ َتَهنَّذُروَن ) ِانَّ  َناَ  َوِمن ُكلِه الثََّمَراتِ َوالاَّ  َواْلنََّاذارَ  ( َوَسذخَّ

َراٌت ِبَأْمِرهِ  ْمَ  َواْلَعَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ   (12ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِهَعْوٍم َيْعِعُلوَن ) ِانَّ  َوالشَّ

جمذذوئ وال تحجذذر )ويخلذذق مذذا ال  بذذال أهذذل هذذها الامذذان ض والعذذرآن  اةذذيك لاذذا العلذذو  واألذهذذان ا ال يعلماذذا أخذذر: 
  تعلمون(ض ض

رايذذات  السذذيا  معذذرض النعذذل والحمذذل والركذذو  والسذذةر لرلذذوس رايذذات محسوسذذا فذذي عذذالم األرض ا  ذذدخل وفذذي
مسذتقيم ال  لتذوي وال  تجذاوز الهايذا  رذدقا معنويا وسةرا معنويا وررقا معنويا ض فثما الطريق الى هللا ض وهو رريذق

الى هللا فعد كت  على نهسه كشذهاا ورياناا:ب ياتذه فذي النذون  الطريق ض وثما رر  أخر: ال تورل وال تادي ض فاما
  وررسله الى النا :

  وعلى هللا قصد السرةل ض ومناا جاةر ض ولو شاك لاداكم أجمعةن(ض ض)

عناذا ض والسذرةل الجذاةر  يحةذد الهي ال  لتوي كأنه يعصد قصدا الذى را تذه فذال العارد هو الطريق المستقيم والسرةل
  يعف عندها ل ال هو السرةل المنحرف المجاوز للهايا ال  ورل الةاا ا أو

 ذدع قرائتذه اختيذذار  وأن ولذو شذاك لاذداكم أجمعذةن(ض ض ولننذه شذاك أن يخلذق اقنسذان مسذتعدا للاذد: والضذالل ا)
ومذذنام مذذن يسذذلك السذذرةل الجذذاةر ض  , العارذذد الضذذالل ض فنذذان مذذنام مذذن يسذذلك السذذرةل رريذذق الاذذد: أو رريذذق

  تدع لإلنسان حريا االختيار ض بأن وكالهما ال يخرو على مشة ا هللا ا التي قضي

  الثاني من آيات الخلق والنعما: والهوو

والايتذون والنخةذل  الذارع لنذم بذه هو الهي أنذال مذن السذماك مذاك لنذم منذه شذرا  ا ومنذه شذجر فيذه تسذيمون ا  نرذي)
  . واألعنا  ا ومن كل الثمرات ض ان في ذلك آليا لعوم  تهنرون(ض

وتنشذيك نتاةجاذا وفذق  , حركاتذه  نال من السماك وفق النوامي  التذي خلعاذا هللا فذي هذها النذون ا والتذي تذدبر والماك
نتيجا ض هها الماك  ذهكر هنذا نعمذا مذن نعذم هللا  وكل حركا ارائة الخالق وتدبةره ا بعدر خا[ من أقداره  نشيك كل

التذذي ترذذرز فذذي هذذها المجذذال ثذذم خصورذذيا المرعذذى )ومنذذه شذذجر فيذذه  الشذذرا  )لنذذم منذذه شذذرا (فاي خصورذذيا
 المراعذي تررون فةاا السواةم ض ذلذك بمناسذبا ذكذر األنعذام قرلاذا وتنسذيعا للجذو العذام بذةن التي تسيمون(وهي المراعي

  من أشجار الثمار ض ض ورةرها وع التي يأكل مناا اقنسان مع الايتون والنخةل واألعنا واألنعام ض ثم الار 

البشذر ا ومذا كذان اقنسذان  لحيذاة في ذلذك آليذا لعذوم  تهنذرون ض ض فذي تذدبةر هللا لاذها النذون ا ونواميسذه المواتيذا ان
ا موافعذا لهطرتذه ا ملريذا لحاجاتذه ض ومذا مواتيذا لحياتذه  النذون  ليستطيع الحياة على هها النوك  لو لم تنذن نذوامي 
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 يخلق اقنسان في هها النوك  األرضي ا وأن تنون النس  بةن هها النوك  ورةره مذن أن هي بالمصائفا العابرة

لإلنسذان مذن  ممكنذا والنواكذ  هذي هذهه النسذ  ا وأن تنذون الظذواهر الجويذا والهلنيذا علذى مذا هذي عليذه ا النجذوم
  حاجاته على النحو الهي نراه ضالحياة ا ملريا هكها ل

المطذر ومذا  نشذ ه علذى  كظذاهرة  تهنرون هذم الذه ن  ذدركون حكمذا التذدبةر ا وهذم الذه ن  ررطذون بذةن ظذاهرة واله ن
وئاللتاذا علذى الخذالق وعلذى وحدانيذا ذاتذه  , للوجذوئ األرض مذن حيذاة وشذجر وزروع وثمذار ا ورذةن النذوامي  العليذا

الهذافلون فيمذرون علذى مثذل هذهه اآليذا فذي الصذبال والمسذاك ا فذي الصذيف  أمذا تذدبةره ضووحدانيذا ارائتذه ووحدانيذا 
 تطلعاذم ا وال تثةذر اسذتطالعام وال تسذتجيا ضذماةرهم الذى البحذ  عذن رذاح  هذها النظذام تذوق  والشذتاك ا فذال

  . الهريد

  الثال  من أفواو اآليات: والهوو

  لعوم يععلون(ض ض آليات نجوم مسخرات بأمره ض ان في ذلكوسخر لنم اللةل والناار والشم  والعمر ا وال)

 
 

َر اْلَبْحذَر ِلتَذْأُكُلواْ 13َ هَّكَُّروَن ) لِهَعْومٍ  َذَرَأ َلُنْم ِفي اأَلْرِض ُمْخَتِلهاي َأْلَواُنُه ِانَّ ِفي َذِلَك آلَياي  َوَما َلْحمذاي  ِمْنذهُ  ( َوُهذَو الَّذِهي َسذخَّ
َوَأْلَعذى ِفذي  (14) َمذَواِخَر ِفيذِه َوِلَتْرَتُهذوْا ِمذن َفْضذِلِه َوَلَعلَُّنذْم َتْشذُكُرونَ  اْلُهْلذكَ  ْنذُه ِحْلَيذاي َتْلَبُسذوَنَاا َوتَذَر: َرِريهذاي َوَتْسذَتْخِرُجوْا مِ 

  (16ْم َ ْاَتُدوَن )( َوَعالَماٍت َوِرالنَّْجِم هُ 15َتْاَتُدوَن ) لََّعلَُّنمْ  اأَلْرِض َرَواِسَي َأن َتِمةَد ِبُكْم َوَأْنَااراي َوُسُرالي 

والعمذر والنجذوم ض فنلاذا  والشذم  مظاهر التدبةر في الخلق ا وظواهر النعما على البشر في آن:اللةل والناذار ومن
مسذخرة لمنهعتذه ض فظذاهرة اللةذل والناذار ذات أثذر  ولنناذا ممذا  لرذي حاجذا اقنسذان فذي األرض ض وهذي لذم تخلذق لذه

ومذن شذاك فلةتصذور ناذارا بذال لةذل أو لذةال بذال ناذار ا ثذم  تصذور مذع هذها  . البشذري  حاسذم فذي حيذاة هذها المخلذو  
  والحةوان والنبات في ههه األرض كيف تنون ض اقنسان حياة

أرذلاا وفذي نموهذا ا  فذي الشذم  والعمذر ض وعالقتامذا بالحيذاة علذى النوكذ  األرضذي ا وعالقذا الحيذاة بامذا كذهلك
  . اقنسان مما يعلم هللا ض)والنجوم مسخرات بأمره(لإلنسان ولهةر 

التذي تتذدبر وتععذل  الععذول أول ك ررف من حكما التدبةر ا وتناسق النوامي  في النون كله ا  دركذه أرذحا  وكل
  يععلون(ض ض لعوم وتدرك ما وراك الظواهر من سنن وقوانةن: )ان في ذلك آليات

  الرابع من أفواو النعما فيما خلق هللا لإلنسان: والهوو

  ذرأ لنم في األرض مختلها ألوانه ض ان في ذلك آليا لعوم  هكرون(ض ض وما)
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فذي بعذض الجاذات وفذي  حيذاتام خلق هللا في األرض وما أوئع فةاا للبشر من مختلف المعذائن التذي تعذوم باذا وما
بعذد  ذوم للنذا  حتذى  رلهذوا رشذدهم  ومذا  الموئعذا بعض األزمان ض ونظرة الى ههه الهخاةر المخرذوكة فذي األرض ا

الةاذا ض وكلمذا قةذل:ان كنذاا مناذا قذد نهذد أعقبذه كنذا آخذر رنذي ا مذن  الحاجذا ا ويستخرجوا كنوزهم في حةناذا ووقذي
لاذم هذهه الننذوز  خبذأت للوبائ ض ض )ان في ذلك آليا لعوم  هكرون(وال  نسون أن  د العدرة هي التي المدخر رز  هللا

  ض

يشذتمل علذى رذنوف  ولننذه فذي البحذر الملذ  الذهي ال يشذر  وال يسذعي االخام  مذن أفذواو الخلذق واألنعذام  والهوو
  من آالك هللا على اقنسان:

الهلذك مذواخر فيذه ا ولترتهذوا  وتر:  وهو الهي سخر البحر لتأكلوا منه لحما رريا ا وتستخرجوا منه حليا تلبسوناا ا)
  من فضله ا ولعلنم تشكرون(ض ض

ورةذره للطعذام ض و لذى  السذمك ات اقنسذان وأشذواقه ض فمنذه اللحذم الطذري مذنالبحر وأحياةه تلري كهلك ضذرور  ونعما
والعواقع التذي  تحلذى باذا أقذوام مذا  االذون حتذى اآلن  األرداف جواره الحليا من اللؤلؤ ومن المرجان ا ورةرهما من

فاذي (فيذه لذك مذواخريشذي بتلريذا حاسذا الجمذال ال بمجذرئ الركذو  واالنتعذال: )وتذر: اله الهلذك ض والتعرةذر كذهلك عذن
أخذذر: نجذذد أنهسذذنا أمذذام  ومذذرة لهتذذا الذذى متذذاع الرهيذذا وروعتاا:رهيذذا الهلك)مواخر(تشذذق المذذاك وتهذذر  الوبذذا  ض ض

الضرورة والحاجا ا لنتملى هذها الجمذال ونسذتمتع بذه  بجان  التوجيه العرآني العالي الي الجمال في مظاهر النون ا
  والحاجات ض الضرورات ا وال نحب  أنهسنا ئاخل حدوئ

و لذى شذكره علذى مذا  , ورزقذه الذى ابتهذاك فضذل هللا -أمذام مشذاد البحذر والهلذك تشذق عبابذه  - وجانا السيا   كهلك
  ولترتهوا من فضله ولعلنم تشكرون(ض) سخر من الطعام والاينا والجمال في ذلك المل  األجاو:

  األخةر في هها المعطع من السورة: والهوو

  هم  اتدون ض ورالنجم واسي أن تمةد بكم ا واناارا وسرال لعلنم تاتدون ض وعالماتفي األرض ر  وألعى

العذرآن هنذا ض يعلذل وجوئهذا   ذهكرها الجبال الرواسذي فذالعلم الحذد   يعلذل وجوئهذا ولننذه ال  ذهكر وظيهتاذا التذي فأما
رة األرضذذيا مذذن فوقذذه فةذذننما ا فتذذتعلي العشذذ  رذذرئ بنظريذذات كثةذذرة متعارضذذا أهماذذا أن جذذوف األرض الملتاذذ 

ولنذن العذرآن  ذهكر أناذا تحهذ  تذوازن األرض ض وهذهه الوظيهذا لذم  . والمنخهضذات وتتجعد فتنذون الجبذال والمرتهعذات
  الحد   ض العلم  تعرض لاا
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واْ 17َيْخُلُق َكَمن الَّ َيْخُلُق َأَفال َتَهكَُّروَن ) َأَفَمن ِ اَل ُتْحُصذوهَ  ِنْعَمذاَ  ( َوِ ن َتُعدُّ  َيْعَلذمُ  ( َوّللاهُ 18ا ِانَّ ّللاهَ َلَهُهذوٌر رَِّحذيٌم )ّللاه

وَن َوَما ُتْعِلُنوَن )  َوَما ( َأْمواٌت َرْةُر َأْحَياك20اَل َيْخُلُعوَن َشْة اي َوُهْم ُيْخَلُعوَن ) ّللاهِ  ( َوالَِّه َن َ ْدُعوَن ِمن ُئونِ 19َما ُتِسرُّ

  (21َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُ ْبَعُثوَن )

ذات عالقذا رريويذا فذي  واألناذار معابل الجبال الرواسي  وجه النظر الى األناار الجواري ا والسرل السذوالك ض وفي
حةذذ  مسذذاقم األمطذذار ض والسذذرل ذات عالقذذا  ; األناذذار المشذذاد بالجبذذال ا فهذذي الجبذذال فذذي الهالذذ  تنذذون منذذابع

نتعال ض و لى جوار ذلك معذالم الطذر  التذي  اتذدي بجو األنعام واألحمال واال كهلك بالجبال واألناار ض وذات عالقا
فذي الرذر  السذالنةن فذي األرض مذن جبذال ومرتهعذات ومنهرجذات ا وفذي السذماك مذن الذنجم الذهي  اذدي السذالنون  باذا

  والبحر سواك ض

  هللا الخالق المنعم وعجا المعروئ ن من ئونه عن أي شيك 21 - 17الثال : الدر 

السذورة يععذ  السذيا   مذن الخلذق ا وآيذات النعمذا ا وآيذات التذدبةر فذي هذها المعطذع  نتاذي اسذتعراض آيذات وعنذدما
بذاهلل سذبحانه وتوحةذده وتناياذه عمذا  التعريذف عليه بما سةق هها االستعراض من أجله ض فعد سذاقه فذي رذدئ قضذيا

  يشركون:

رحذيم ض وهللا يعلذم مذا  لههذور أفمذن يخلذق كمذن ال يخلذق ال أفذال تذهكرون ال و ن تعذدوا نعمذا هللا ال تحصذوها ان هللا)
وهذم يخلعذون ا أمذوات رةذر أحيذاك ومذا يشذعرون  شذة ا تسذرون ومذا تعلنذون ا والذه ن  ذدعون مذن ئون هللا ال يخلعذون 

  أيان  بعثون(ض ض

فاذل هنالذك اال  . .(? يخلذق تععة  يجذيك فذي أوانذه ا والذنه  متاة ذا لإلقذرار بمضذمونه: )أفمذن يخلذق كمذن ال وهو
بةن من يخلق ذلك الخلق كله ا ومن ال يخلذق  . . ال ض وكال:أفيجوز أن يسوي انسان في حسه وتعد رهجوا  واحد:

  فما يحتاو األمر الى أكثر من التهكر ا فةتض  األمر ويتجلى اليعةن ض(تهكرون  ال كرةرا وال رهةرا ال )أفال

فضذال علذى أن تشذكروها  . .(تحصذوها  الاستعرض ألوانا من النعما ض فاو يعع  علةاذا: )و ن تعذدوا نعمذا هللا ولعد
باذا اال حذةن يهتعذدها ض ض وهذها تركةذ  جسذده ووظاةهذه متذى  يشذعر ض وأكثر النعم ال  درياا اقنسان ا ألنه يألهاا فال

 حذذةن  دركذذه المذذرض فذذيح  بذذاالختالل ال انمذذا يسذذعه رهذذران هللا للتعصذذةر ورحمتذذه اال يشذذعر بمذذا فيذذه مذذن انعذذام

  ن هللا لههور رحيم(ض ضالضويف )ا باقنسان

فنيف يسذوونه فذي حسذام وتعذد رهم (تعلنون  يعلم ما خلق ض يعلم الخافي والظاهر:)وهللا يعلم ما تسرون وما والخالق
شذة ا ا بذل اناذم ألمذوات رةذر قذابلةن للحيذاة علذى اقرذال  ض  يعلمذون  بتلذك اآللاذا المذدعاة وهذم ال يخلعذون شذة ا وال

  :يشعرون  ومن ثم فام ال

  أيان  بعثون(ض ض يشعرون  له ن  دعون من ئون هللا ال يخلعون شة ا وهم يخلعون ض أموات رةر أحياك وماوا)
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البعذ  تنملذا للخلذق ا  ألن هنذا الذى البعذ  وموعذده فةاذا تعريذر أن الخذالق ال بذد أن يعلذم موعذد البعذ  ض واقشذارة
تعلذذم متذذى  بعذذ  عبائهذذا هذذي آلاذذا ال تسذذتحق  ال وعنذذده يسذذتوفي األحيذذاك جذذااكهم علذذى مذذا قذذدموا ض فاآللاذذا التذذي

   بع  مخاليعه ويعلم متى  بعثام على التحعةق ل فالخالق التأليه ا بل هي سخريا الساخرين ض

 معدمذا المتعذةن ونوذيمام نمذاذو الموضذوع:نماذو المسذتنررين وتهنةذد شذرااتام فذي معابذل 50 - 22الثانيذا: الوحذدة

  الوحدة

علمذه بالسذر والعلذن  وفذي د استعراض آيات الخالق في خلعه ا وفي نعمته علذى عبذائه افي الدر  السابق عن وقهنا
تعلذم شذة ا ا بذل هذي مةتذا ال تنتظذر لاذا حيذذاة ض  وال ض ض بةنمذا اآللاذا المذدعاة ا ال تخلذق شذة ا ا بذل هذي مخلوقذا ض

طذالن ععةذدة الشذرك كافذا ض وهها وذلك قارع فذي بطذالن عبائتاذا ا وفذي ب ! للجااك وهي ال تعلم متى  بع  عبائها
  هو الشوط األول في قضيا التوحةد في السورة مع اشارة الى قضيا البع  أيضا ض هها ض وكان

يهتذت  بتعريذر وحذدة  , جد ذدا نحن أوالك نردأ في الدر  الجد د من حة  انتاةنا في الذدر  السذابق ض نرذدأ شذورا وها
مننذرة ا فذالجحوئ رذها كامنذا فةاذا تصذدهم عذن  قلذورام اآلخرة بذأناأللوييا ا ويعلل عذدم ايمذان الذه ن ال  ؤمنذون بذ

فاالسذذذتنبار يصذذذدهم عذذذن اقذعذذذان والتسذذذليم ض ض ويخذذذتم بمشذذذاد  , مسذذذتنررون  اققذذذرار باآليذذذات الرةنذذذات ا وهذذذم
 , األرض كلاا ساجدة هلل ا ومعاا مذا فذي السذماوات ومذا فذي األرض مذن ئابذا ا والمالةنذا في مؤثر:مشاد الظالل

هذها المشذاد الخاشذع  . . ةذي نهوسذام مذن االسذتنبار ا وامذت ت بذالخوف مذن هللا ا والطاعذا ألمذره بذال جذدالقذد بر 
  الجد د ض الشوط الطاةع يعابل رورة المستنررين المننرة قلورام في مهتت  هها

اعمذون أنذذه اذ   والعذرآن المعطذذع والختذام يسذذتعرض السذيا  معذوالت أول ذذك المسذتنررين المننذذرين عذن الذوحي ورذةن
لم يحرمه هللا ا اذ  ذدعون أن هللا أرائ مذنام الشذر  ما أسارةر األولةن ض ومعوالتام عن أسبا  شركام باهلل وتحريمام

اذ يعسذمون جاذدهم ال  بعذ  هللا مذن يمذوت ض ويتذولى الذرئ علذى معذوالتام  والقيامذا وارتضاه ض ومعذوالتام عذن البعذ 
يعذرض  كمذا ومشاهد بعثام وفةاذا  ترذرأون مذن تلذك المعذوالت البارلذا افي ذلك مشاهد احتضارهم  ويعرض جميعا ض

أو ناار وهم ال يشذعرون ا وهذم  لةل بعض مصارع الهابرين من المكهبةن أمثالام ا ويخوفام أخه هللا في ساعا من
 للعها  ض ض و لى جوار هها وانتظار في تعلرام في الرالئ ا أو وهم على تخوف وتوقع

 
 

نِنذَرةٌ  ٌه َواِحذٌد َفالَّذِه َن اَل ُ ْؤِمُنذوَن ِبذاآلِخَرِة ُقُلذوُرُامِاَلذ ِاَلُاُنذمْ  ْسذَتْنِرُروَن ) مُّ ونَ  ( اَل َجذَرَم َأنَّ ّللاهَ َيْعَلذُم َمذا22َوُهذم مُّ َوَمذا  ُيِسذرُّ
  (23ُيْعِلُنوَن ِانَُّه اَل ُيِح ُّ اْلُمْسَتْنِرِريَن )

مذن رةذ  الجذااك ض وينتاذي  البعذ  تظذرهم عنذد االحتضذار ويذومرذورا مذن معذوالت المتعذةن المذؤمنةن ومذا  ن يعذرض
  األرض والسماك ض ض في بهلك المشاد الخاشع الطاةع للظالل والدوا  والمالةنا
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  شرك النهار و ننارهم النروة ولهي نظرهم لاالك السابعةن 29 - 22األول: الدر 

هللا يعلذم مذا يسذرون ومذا  أن وهذم مسذتنررون ض ال جذرمالاكذم الذه واحذد ض فالذه ن ال  ؤمنذون بذاآلخرة قلذورام مننذرة )
  يعلنون ا انه ال يح  المستنررين(ض ض

األخذر: الرتبذاط عبذائة هللا  علذى السذيا  بذةن اقيمذان بوحذدة هللا واقيمذان بذاآلخرة ض بذل يجعذل احذداهما ئالذا ويجمذع
  لى عدله في الجااك ض ضالواحد ويتج الخالق الواحد بععةدة البع  والجااك ض فباآلخرة تتم حكما

الذى هذهه الحقيعذا النرةذرة   ذؤئي الاكم اله واحد(وكل ما سرق في السورة من آيات الخلق وآيات النعما وآيذات العلذم)
  كما سلف الحد   ض وتعاوناا البارزة ا الواضحا اآلثار في نوامي  النون وتناسعاا

 -الخذالق وحكمتذه وعدلذه  بوحدانيذا وهذي فذرع عذن االعتعذائ -ال يسلمون باهه الحقيعا ا وال  ؤمنون باآلخرة  فاله ن
العلذذا فذذي كيذذانام وفذذي ربذذاعام ض ان قلذذورام مننذذرة  تنمذذن هذذؤالك ال تنعصذذام اآليذذات وال تنعصذذام الرذذراهةن ا انمذذا

لذا وهذم مسذتنررون ال  ريذدون التسذليم بذالرراهةن واالستسذالم هلل والرسذول ض فالع , جاحدة ال تعذر بمذا تذر: مذن اآليذات
  كامن في الطباع والعلو  ل ض والداك أرةلا

ريذ  ويكرهذه فذةام ض )انذه  وال الهي خلعام يعلم ذلك منام ض فاو يعلم ما يسرون وما يعلنون ض يعلمذه ئون شذك وهللا
يسذلم ض ومذن ثذم فاذم مكرهذون مذن هللا السذتنبارهم  أو ال يحذ  المسذتنررين(فالعل  المسذتنرر ال  رجذى لذه أن يعتنذع

  ما يسرون وما يعلنون ض ويعلم لمه من يعلم حقيعا أمرهمالهي يع

القيامذذا ومذذن أوزار الذذه ن   ذذوم و ذا قةذذل لام:مذذاذا أنذذال رركذذم ال قالوا:أسذذارةر األولذذةن ض ليحملذذوا أوزارهذذم كاملذذا)
  يضلونام بهةر علم ا أال ساك ما  ارون(ض

رركذم ال(لذم يجةرذوا الجذوا   أنذال اذا سذ لوا: )مذاذا المسذتنررون ذوو العلذو  المننذرة التذي ال تعتنذع وال تسذتجة  هؤالك
فيكونذوا أمنذاك فذي النعذل ا ولذو لذم يعتعذدوه ض انمذا هذم  , فحذواه  الطريعذي المباشذر ا فةتلذوا شذة ا مذن العذرآن أو  لخصذوا

 . فيعولذون: )أسذارةر األولةن(واألسذارةر هذي الحكايذات الوهميذا الحافلذا بالخرافذا ض األمذةن يعذدلون عذن الجذوا 

وعالقذات المجتمذع  النذا  هكذها يصذهون هذها العذرآن الذهي يعذالج النهذو  والععذول ا ويعذالج أوضذاع الحيذاة وسذلوكو 
من قصي األولةن ض وهكذها  ذؤئي باذم  يحويه وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستعرل ض هكها يصهونه لما

نام باذها العذول ا ويصذدونام عذن العذرآن ذنذو  الذه ن يضذلو  مذن ذلذك اقننذار واالسذتاتار الذى حمذل ذنذورام وشذطر
 وسذاكت أحمذاال -يعلمون حقيعته ض ض ويصور التعرةر ههه الهنو  أحماال ذات ثعذل  ال واقيمان ا وهم جاهلون به

العواتذق ا وهذي  األحمذال فاذي تذوقر النهذو  كمذا تذوقر األحمذال الظاذور ا وهذي تثعذل العلذو  ا كمذا تثعذل - ! وأثعاال
  تع  األثعال حاملةاا بل هي أئهى وأننى لتتع  وتشعي كما ت
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كلمذه الرجذل ذهذ   اذا ابذن أبذي حذاتم عذن السذدي قال:عاجتمعذي قذريا ا فعذالوا:ان محمذدا رجذل حلذو اللسذان ا رو: 
فذي كذل رريذق مذن رذر  مكذا علذى رأ   فذابعثوهم بععله ا فانظروا ناسا من أشرافنم المعدوئ ن المعروفا أنسابام ا

فخذرو نذا  فذي كذل رريذق فنذان اذا أقرذل الرجذل وافذدا لعومذه  نظذر مذا  . ن جاك  ريده فرئوه عنذهلةلا أو لةلتةن ا فم
 انذه قال أحدهم:أنا فالن ابن فالن ض فيعرفه نسبه ا ويعول لذه:أنا أخرذرك عذن محمذد ض , الةام يعول محمد ا وورل

  رجل كها  لم  تبعه على أمره اال السهااك والعرةد ومن ال خةر فةام ا

 
 
ِلذةنَ  ِ َذاوَ  ذاَذا َأنذَاَل َررُُّنذْم َقذاُلوْا َأَسذاِرةُر اأَلوَّ  الَّذِه نَ  ِلَيْحِمُلذوْا َأْوَزاَرُهذْم َكاِمَلذاي َ ذْوَم اْلِقَياَمذِا َوِمذْن َأْوَزارِ  (24) ِقةذَل َلُاذم مَّ

ذَن اْلَعَواِعذدِ الَّذِه َن ِمذن َقذرْ  َمَنذرَ  ( َقذدْ 25ُيِضذلُّوَنُام ِبَهْةذِر ِعْلذٍم َأاَل َسذاك َمذا َ ذِاُروَن ) ُ ُبْنَيذاَنُام مِه َعَلذْةِاُم  َفَخذرَّ  ِلِاْم َفذَأَتى ّللاه
ْعُف ِمن َفْوِقِاْم َوَأَتاُهُم اْلَعَهاُ  ِمْن َحْة ُ  الَّذِه َن ُكنذُتْم  ُشذَرَك ِةيَ  ( ُثمَّ َ ْوَم اْلِقَياَمِا ُيْخِايِاْم َوَيُعذوُل َأْ ذنَ 26َيْشُعُروَن ) الَ  السَّ

وَك َعَلى اْلَناِفِريَن ) اْلِعْلمَ  ْم َقاَل الَِّه َن ُأوُتواْ ُتَشاقُّوَن ِفةاِ    (27ِانَّ اْلِخْاَي اْلَةْوَم َواْلسُّ

و ذا قةذذذل لام:مذذاذا أنذذذال رركذذذم ال ):تعذذالى شذذذةوو قومذذه وخيذذذارهم فمهذذذارقون لذذه ض فةرجذذذع الوافذذد ض فذذذهلك قولذذه وأمذذا
الرشائ ا فعالوا له مثل ذلك قال:ب   الوافد لعذومي ان كنذي هللا له  عام قالوا:أسارةر األولةن(ض فةن كان الوافد ممن

 فةذدخل مسةرة  وم رجعي قرل أن ألعى هها الرجذل ا وانظذر مذا يعذول وآتذي قذومي بريذان أمذره ض بلهي ج ي حتى اذا

  مكا ا فةلعى المؤمنةن فيسألام ماذا يعول محمد ال فيعولون:خةرا ض ض ع ض

ومكذذان مذذن  زمذذان يا علذذى الذذدعوة ا ويذذد رها أمثذذال قذذريا فذذي كذذلكانذذي حذذر  ئعايذذا منظمذذا  ذذد رها قذذر  فعذذد
مذذن الخضذذوع للحذذق والررهذذان ض  يمذذنعام المسذذتنررين الذذه ن ال  ريذذدون الخضذذوع للحذذق والررهذذان ا ألن اسذذتنبارهم

أول من يمكر ض والسيا  يعذرض علذةام ناايذا المذاكرين  وليسوا فاؤالك المستنررون من قريا ليسوا أول من  ننر ا
 بذل مصذةرهم منذه مهارقذا أرواحاذم ألجسذائهم حتذى  لعذوا فذي اآلخذرة جذااكهم ض , القيامذا قرلام ا ومصذةرهم  ذوممن 

  علةام هها كله في مشاهد مصورة على رريعا العرآن المأثورة: يعرض

حةذ  ال  وأتاهم العها  مذن , فوقام قد مكر اله ن من قرلام ض فأتى هللا بنيانام من العواعد فخر علةام السعف من)
اله ن كنتم تشاقون فةام ال قذال الذه ن أوتذوا العلذم:ان الخذاي  شركاةي يشعرون ض ثم  وم القياما يخايام ا ويعول:أ ن

بلذى ان  . اله ن تتوفذاهم المالةنذا ظذالمي أنهسذام ا فذألعوا السذلم مذا كنذا نعمذل مذن سذوك , النافرين الةوم والسوك على
  .(المتنررين أبوا  جانم خالد ن فةاا ا فلر   مثو:  هللا عليم بما كنتم تعملون ض فائخلوا

اشذذارة الذذى ئقتذذه  وسذذعف قذذد مكذذر الذذه ن مذذن قرلام(والتعرةذذر يصذذور هذذها المكذذر فذذي رذذورة بنذذاك ذي قواعذذد وأركذذان)
فذأتى هللا بنيذذانام مذن العواعذذد ا فخذذر ) :وتذدبةره و حكامذه ومتانتذذه وضذخامته ض ولنذذن هذها كلذذه لذذم يعذف أمذذام قذوة هللا

النامل الشامل ا يطرق علةام من فوقام ومذن تحذي أرجلاذم ا فالعواعذد  للتدمةر السعف من فوقام(وهو مشاد علةام
وأتذاهم العذها  ) تحطم وتادم من أساساا ا والسعف يخر علةام من فذوقام فيطرذق علذةام ويذدفنام الرناك التي تحمل
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فيذه ض اذا هذو معرذرتام التذي تحتذويام ا  االحتمذاك من حة  ال يشعرون(فةذا الرناك الهي بنذوه وأحكمذوا واعتمذدوا علذى
مذنام ض وهذو الذهي اتخذهوه للحمايذا ولذم يهنذروا أن يذأتةام الخطذر مذن  أسذهل ومالنذتام التذي تأخذههم مذن فذوقام ومذن

  جاته ل

يعهذذون لذذدعوة هللا ا  الذذه ن مشذذاد كامذذل للذذدمار والاذذالك ا وللسذذخريا مذذن مكذذر المذذاكرين وتذذدبةر المذذدبرين ا انذذه
  محيم ل وراةام رون مكرهم ال  رئ ا وتدبةرهم ال يخة  ا وهللا منويحس

المذاكرون ا ومامذا  يمكذر مشذاد مكذرر فذي الامذان قرذل قذريا ورعذدها ض وئعذوة هللا ماضذيا فذي رريعاذا مامذا وهذو
فذأتى المذؤثر الذهي رسذمه العذرآن النذريم: ) المشذاد  دبر المدبرون ض ورةن الحةن والحذةن  تلهذي النذا  فةذهكرون ذلذك

  من فوقام ا وأتاهم العها  من حة  ال يشعرون(ض السعف هللا بنيانام من العواعد فخر علةام

  كنتم تشاقون فةام ال(ض اله ن في الدنيا ا وفي واقع األرض: )ثم  وم القياما يخايام ا ويعول:أ ن شركاةي هها

انتاذى عاذد االسذتنبار  وقذد وقذف الخذاي  مشاد من مشاهد القياما يعف فيه هؤالك المستنررون الماكرون م ويرتسم
والتأنةذ : )أ ذن شذركاةي الذه ن كنذتم تشذاقون  التبكةذي والمكذر ض وجذاكوا الذى رذاح  الخلذق واألمذر ا يسذألام سذؤال

  من أجلام الرسول والمؤمنةن ا وتجائلون فةام المعرين الموحد ن ال ض تخارمون  فةام ال(أ ن شركاةي اله ن كنتم

وقذد أذن هللا لاذم أن يكونذوا  والمؤمنةن ا لتنطلق ألسنا اله ن أوتوا العلم من المالةنا والرسلالعوم من خاي  ويسكي
  العلم:ان الخاي الةوم والسوك على النافرين(ض ض أوتوا في هها الةوم متنلمةن ظاهرين: )قال اله ن

 
 

َلمَ  َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِةَنُا َظاِلِمي َأنُهِسِاْم َفَأْلَعُواْ  الَِّه نَ   (28) َتْعَمُلذونَ  َمذا ُكنَّذا َنْعَمذُل ِمذن ُسذوٍك َبَلذى ِانَّ ّللاهَ َعِلذيٌم ِبَمذا ُكنذُتمْ  السَّ

ْةذراي لِهلَّذِه َن َقذاُلوْا خَ  َررُُّنذمْ  ( َوِقةذَل ِللَّذِه َن اتََّعذْوْا َمذاَذا َأنذَالَ 29اْلُمَتَنرِهذِريَن ) َمْثذَو:  َفذاْئُخُلوْا َأْبذَواَ  َجَاذنََّم َخاِلذِد َن ِفةَاذا َفَلِرذْ َ  
ْنَيا َ ذْدُخُلوَنَاا َتْجذِري ِمذن َتْحِتَاذا  َعذْدنٍ  ( َجنَّذاتُ 30َوَلذَداُر اآلِخذَرِة َخْةذٌر َوَلذِنْعَم َئاُر اْلُمتَِّعذةَن ) َحَسذَناٌ  َأْحَسذُنوْا ِفذي َهذِهِه الذدُّ

َرةِهِرذةَن َيُعوُلذوَن َسذالٌم َعَلذْيُنُم  اْلَمآلِةَنذاُ  ( الَّذِه َن َتَتَوفَّذاُهمُ 31) َكذَهِلَك َيْجذِاي ّللاهُ اْلُمتَِّعذةنَ  َيَشذ ُهونَ  األَْنَاذاُر َلُاذْم ِفةَاذا َمذا
  (32ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ) ِبَما اْئُخُلوْا اْلَجنَّاَ 

فيعذوئ السذيا  باذم خطذوة قرذل (أنهسذام ان الخاي الةذوم والسذوك علذى النذافرين(ض ض )الذه ن تتوفذاهم المالةنذا ظذالمي)
تتوفذاهم ظذذالمةن ألنهسذذام بمذذا حرموهذذا مذذن اقيمذذان  والمالةنذا يعذذوئ باذذم الذذى سذذاعا االحتضذار ا خطذوة القيامذذا ض

  الاالك ا ورما قائوها في الناايا الى النار والعها  ض موارئ واليعةن ا ورما أورئوها

  وكةد: ومكر مشادهم في ساعا االحتضار ا وهم قريرو عاد باألرض ا وما لام فةاا من كه  ويرسم
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ال  امذون بنذذااع أو  مستسذلمون  ألعوا السذلم مذا كنذذا نعمذل مذن سذوك ل(ألعذذوا السذلم ض هذؤالك المسذتنررون ض فذذةذا هذمفذ)
فيعولذذون  -ولعلذذه رذذرف مذذن مكذذرهم فذذي الذذدنيا  - خصذذام ا انمذذا  لعذذون السذذلم ويعرضذذون االستسذذالم ل ثذذم يكذذهبون 

   ك المستنررين لمخا وموقف ماةن ألول مشاد مستسلمةن: )ما كنا نعمل من سوك(ل وهو

الذى النذه  والمهالطذذا  سذرةل الجذوا :)بلى(من العلذيم بمذا كذان مذنام )ان هللا علذيم بمذا كنذذتم تعملذون(فال ويجةذ ام
  والتمويه ض

  !(المتنررين الجااك جااك المتنررين:)فائخلوا أبوا  جانم خالد ن فةاا ا فلر   مثو:  ويجة ام

  عمون عند اقحتضار وفي الجناالمتعون رةرون من 32 - 30الثاني: الدر 

  :والمصةر الجان  اآلخر ض ض اله ن اتعوا ض ض يعابلون المتنررين المستنررين في المردأ وعلى

ولذدار اآلخذرة خةذر ا ولذنعم ئار  , حسذنا لله ن اتعوا:ماذا أنال رركم ال قالوا:خةرا ض لله ن أحسنوا في ههه الذدنيا وقةل
لاذم فةاذا مذا يشذاكون ا كذهلك يجذاي هللا المتعذةن ض الذه ن  , األناذار ري من تحتااالمتعةن ض جنات عدن  دخلوناا تج

  يعولون:سالم عليكم ا ائخلوا الجنا بما كنتم تعملون ض ض , رةرةن تتوفاهم المالةنا

وتوجيذذه وتشذذريع ض  وناذذي المتعذذةن  ذذدركون أن الخةذذر هذذو قذذوام هذذهه الذذدعوة ا وقذذوام مذذا أنذذال رراذذم مذذن أمذذر ان
علمذوا ممذا أنذال هللا: )للذه ن أحسذنوا فذي  حسذبما األمر كلذه فذي كلمذا: قذالوا:خةرا ثذم يهصذلون هذها الخةذرفةلخصون 

ومكانذا حسذنا ض )ولذدار اآلخذرة خةذر(من هذهه الذدار الذدنيا )ولذنعم ئار  , ههه الذدنيا حسذنا(حياة حسذنا ومتعذا حسذنا
رخذاك (األناذار دن(لإلقامذا )تجذري مذن تحتاذاما أجمل ض عن هذهه الذدار ض فذةذا هذي )جنذات ع يهصل المتعةن(ض ض ثم

  الدنيا ض ض )كهلك يجاي هللا المتعةن(ض الحياة ض )لام فةاا ما يشاكون(فال حرمان وال كد ا وال حدوئ للرز  كما هي

االحتضذار وهذو مشذاد  مشذاد يعوئ السيا  خطوة بالمتعةن كما عائ مذن قذرلام خطذوة بالمسذتنررين ض فذةذا هذم فذي ثم
هللا ا معذذافةن مذذن النذذر  وعذذها  المذذوت ض  بلعذذاك يم: )الذذه ن تتوفذذاهم المالةنذذا رةرةن(رةبذذا نهوسذذامهذذةن لذذةن كذذر 

بعذدومام )ائخلذوا الجنذا بمذا كنذتم تعملذون(تعجةال لاذم بالبشذر: ا وهذم  وترحةبذا )يعولون:سذالم عليكم(رمأنذا لعلذورام
  جااك وفاقا على ما كانوا يعملون ض , اآلخرة على عتا 

  :ظلم المشركةن ألنهسام بشركام باهلل3334  الثال الدر 

مذذن  المشذذركةن ظذذل هذذها المشذذاد بشذذقيه ض مشذذاد االحتضذذار ومشذذاد البعذذ  ض يععذذ  السذذيا  بسذذؤال عذذن وفذذي
وهذها مذا  نتظذرهم عنذد الوفذاة  . فةبعذثام قريا:ماذا  نتظرون ال أ نتظرون المالةنذا فتتوفذاهم ال أم  نتظذرون أمذر هللا

المكذهبةن قذرلام وقذد شذادوه ممذثال فذي ذ نذك المشذاد ن عرذذرة  مصذةر ثام هللا ل أو لذي  فذيا ومذا  نتظذرهم  ذوم  بعذ
  ورناك:
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ظلماذم هللا ا ولنذن كذانوا  ومذا  نظرون اال أن تأتةام المالةنا أو يأتي أمر ررك ال كهلك فعذل الذه ن مذن قذرلام ا هل
  تااةون ض ضبه يس كانوا أنهسام يظلمون ض فأرابام سة ات ما عملوا ا وحا  بام ما

 
 

َأنُهَسذُاْم  َكذاُنواْ  َكَهِلَك َفَعَل الَِّه َن ِمن َقْرِلِاْم َوَما َظَلَمُاذُم ّللاهُ َولذذِنن َررِهكَ  َ نُظُروَن ِاالَّ َأن َتْأِتَةُاُم اْلَمالِةَنُا َأْو َيْأِتَي َأْمرُ  َهلْ 
َلذْو َشذاك ّللاهُ َمذا  َأْشذَرُكواْ  ( َوَقاَل الَّذِه نَ 34ِام مَّا َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْاِاُةوَن )بِ  َوَحا َ  ( َفَأَراَبُاْم َسةِهَ اُت َما َعِمُلواْ 33َيْظِلُموَن )

ْمَنا ِمن ُئوِنِه ِمن َشْيٍك َكَهِلَك َفَعَل الَِّه َن ِمن آَباُهَنا َعَرْدَنا ِمن ُئوِنِه ِمن َشْيٍك نَّْحُن َوال ُسذِل  َقذْرِلِامْ  َواَل َحرَّ َفَاذْل َعَلذى الرُّ
  (35ِاالَّ اْلَرالُس اْلُمِرةُن )

فذي الطريذق رةذر  سذائرين أمر النذا  ض فذةنام  ذرون مذا حذل بمذن قذرلام ممذن يسذلنون رذريعام ا ثذم يظلذون  وعجة 
هللا تمضذي وفذق نذامو  مرسذوم ا وأن  سذنا متصورين أن مذا أرذا  رةذرهم يمكذن أن يصذةرام ا ورةذر مذدركةن أن

ئاةمذا جااكهذا ا وأن سذنا هللا لذن تحذابةام ولذن تتوقذف ازاكهذم ا  تلعذى األعمذالالمعدمات تعطذي ئاةمذا نتاةجاذا ا وأن 
  . رريعام ولن تحةد عن

وعذرض علذةام آياتذه فذي  , واالختيذار وما ظلمام هللا ولنن كانوا أنهسام يظلمون(فعد آتاهم هللا حريا التدبر والتهنر)
 لذى سذنته الجاريذا ض فمذا ظلماذم فذي مصذةرهم المحتذوم و  عملاذم اآلفا  وفي أنهسام ا وحهرهم العاغبذا ا ووكلاذم الذى

  ولنن كانوا أنهسام يظلمون ض

الطريويذذذا  بنتاةجاذذذا قسذذذا علذذذةام فذذي ععورذذذا ا انمذذذا قسذذذي علذذةام سذذذة ات أعمذذذالام ا ألناذذذم أرذذذةروا باذذا أي ومذذا
الذه ئاللذا فذةنام ال ولاذها التعرةذر وأمث . .(يسذتااهون  وجراةرها:)فأرذابام سذة ات مذا عملذوا ا وحذا  باذم مذا كذانوا بذه

 الهاتيا ض و نام ليصابون بجراةر سلوكام التلعاةيا ض وهم  نتنسون الى أئنذى أعمالام يعاقرون بشيك خارو عن ثمرة

  والعها  األليم ض , الماةن رتبا البشريا بما يعملون ا فيجازون بما هو أئنى من رتبا البشريا في ئركات المعام من

  ي  فام المشركةن الخاريك للمشة ا اقلاياتصو  37 - 35الرابع: الدر 

  جد دة من معوالت المشركةن عن علا شركام ومالبساته: ومعولا

مذن ئونذه مذن شذيك ض كذهلك  حرمنا اله ن أشركوا:لو شاك هللا ما عردنا من ئونه من شيك نحن وال آباهنا ا وال وقال
ولعذد بعثنذا فذي كذل أمذا رسذوال أن اعرذدوا هللا واجتنرذوا  ? فعذل الذه ن مذن قذرلام ض فاذل علذى الرسذل اال الذرالس المرذةن

ومذنام مذن حعذي عليذه الضذاللا ض فسذةروا فذى األرض فذانظروا كيذف كذان عاغبذا  , الطاروت   فمنام من هذد: هللا
  المكهبةن ض ض
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ام لذبعض مذن تحذريم  ااولوناذا يحةلذون شذركام وعبذائتام آلاذا مذن ئون هللا هذم وآبذاههم ا وأوهذام الوثنيذا التذي اناذم
يحةلذون هذها كلذه علذى ارائة هللا ومشذة ته ض فلذو  اناذم الهباة  ورعض األرعما على أنهسام بهةر شذريعا مذن هللا ض ض

  شة ا من هها لمنعام من فعله ض يهعلوا أال -في زعمام  -شاك هللا 

لذه هللا السذتخداماا  ااوهر وهم وخطأ في فام معنى المشة ا اقلايا ض وتجريد لإلنسان من أهم خصاةصه التي وهها
  في الحياة ض

و رائتذه هذهه ظذذاهرة  . الطةبذات سذبحانه ال  ريذد لوبذائه الشذرك ا وال  رضذى لاذم أن يحرمذوا مذا أحلذه لاذم مذن فذاهلل
وحذده فعذاموا بذه وأئوه: )ولعذد بعثنذا فذي كذل أمذا  الترليذ  منصو[ علةاا في شراةعه ا على ألسنا الرسل اله ن كلهذوا

يعلذم  بذأمر ال يذأمر النذا  -تعذالى  -الطاروت(فاذها أمذره وهذهه ارائتذه لوبذائه ض وهللا  واجتنرذوا هللا رسذوال أن اعرذدوا
عذن مخالهذا أمذره هذها مذا أخذه بذه  رضذاه أنه منعام خلعا من العدرة عليذه ا أو ئفعاذم قسذرا الذى مخالهتذه ض وآيذا عذدم

  المكهبةن(ض عاغبا المكهبةن )فسةروا في األرض فانظروا كيف كان

حذرة فذي اختيذار أي  مشذة تام شاكت ارائة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعدائ للاذد: وللضذالل ا وأن  ذدع انما
بعد مذا بذ  فذي النذون مذن آيذات الاذد: مذا  لمذ   , الطريعةن   ومنحام بعد ذلك الععل  رجحون به أحد االتجاهةن

ل وأرذراف الناذار ض ض ثذم شذاكت رحمذا هللا بوبذائه بعذد اتجاذي آنذاك اللةذ حةثمذا العذةن واألذن والحذ  والعلذ  والععذل
  التي  دعام لاها الععل وحده ا فوضع لاها الععل مةاانا ثابتا في شراةعه أال هها كله

 
 

ُسذوالي َأِن اْعُرذُدوْا ّللاهَ  َوَلَعدْ  ذٍا رَّ ذْن َهذَد: ّللاهُ  َواْجَتِنُرذواْ  َبَعْثَنا ِفي ُكذلِه ُأمَّ ذْن َحعَّذْي الطَّذاُروَت َفِمذْنُام مَّ ذالَلُا  َعَلْيذهِ   َوِمذْنُام مَّ الضَّ
ِبةنَ  َفِسةُروْا ِفي اأَلْرِض َفانُظُروْا َكْيذَف َكذاَن َعاِغَبذاُ   ُيِضذلُّ  ِان َتْحذِرْ[ َعَلذى ُهذَداُهْم َفذِةنَّ ّللاهَ اَل َ ْاذِدي َمذن (36) اْلُمَنذهِه

ن نَّاِرِريَن )   (37َوَما َلُام مِه

أو خط ذه عذن رريذق المةذاان  تعذد ره الععذل كلمذا رذم عليذه األمذر ا لةتأكذد مذن رذوا باا رسذله ا  ثذو  اليذه  جاكت
 لذوون أعنذا  النذا  الذى اقيمذان ا ولنذن مرلهذةن  جبذارين الثابذي الذهي ال تعصذف بذه األهذواك ض ولذم يجعذل الرسذل

  ة وسلطان:هللا وحده واجتنا  كل ما عداه من وثنيا وهو: وشاو  بوبائة لي  علةام اال الرالس ا يأمرون 

  ولعد بعثنا في كل أما رسوال أن اعردوا هللا واجتنروا الطاروت(ض ض)

وهذها  . .(الضذاللا اسذتجا : )فمذنام مذن هذد: هللا(وفريذق شذرئ فذي رريذق الضذالل )ومذنام مذن حعذي عليذه فهريذق
ا انمذذا سذذلك  قسذذرا علذذى هذذد: أو ضذذالل هللا الهريذذق وذلذذك كالهمذذا لذذم يخذذرو علذذى مشذذة ا هللا ا وكالهمذذا لذذم يعسذذره

في سذلوكه ا بعذد مذا زوئتذه بمعذالم الطريذق فذي نهسذه وفذي اآلفذا   حرة رريعه الهي شاكت ارائة هللا أن تجعل ارائته
  ض
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اليذه كثةذر مذن العصذاة  يسذتند  نهذي العذرآن النذريم باذها الذني وهذم اقجبذار الذهي لذول بذه المشذركون ا والذهي كذهلك
النعطذا ض فذاهلل يذأمر عبذائه بذالخةر ويناذاهم عذن  هذهه نارذعا واضذحا فذي والمنحذرفةن ض والععةذدة اقسذالميا ععةذدة

ععورذذات ظذذاهرة  تضذذ  فةاذذا رضذذبه علذذةام ض فذذال مجذذال بعذذد هذذها ألن  الذذدنيا الشذذر ا ويعاقذذ  المذذهنرةن أحيانذذا فذذي
وهذهه  يعامرذر  تتذدخل لتذررمام علذى االنحذراف ثذم يعذاقرام عليذه هللا ل انمذا هذم متروكذون الختيذار هللا يعذال:ان ارائة

وفذذق مشذة ا هللا علذى هذذها   ذتم هذي ارائة هللا ض وكذل مذا يصذذدر عذنام مذن خةذذر أو شذر ض مذن هذد: ومذذن ضذالل ض
  المعنى الهي فصلناه ض

  ثم يعع  على هها بخطا  الى الرسول ص [   يعرر سنا هللا في الاد: والضالل: ومن

  اررين(ضان تحر[ على هداهم فةن هللا ال  ادي من يضل وما لام من ن)

الاذذد: أو  أمذذا الاذذد: أو الضذذالل بحذذر[ الرسذذول علذذى هذذد: العذذوم أو عذذدم حررذذه ا فوظيهتذذه الذذرالس ض فلذذي 
أضذذله هللا ألنذه اسذذتحق الضذذالل  فمذن الضذالل فيمضذذي وفذق سذذنا هللا وهذذهه السذنا ال تتخلذذف وال تتهةذذر عواقراذا ا

ا ض وهكذها شذاك ض وهللا فعذال لمذا يشذاك ض )ومذا لاذم مذن نتاةجاذ تعطذي وفق سنا هللا ا فةن هللا ال اديذه ا ألن هلل سذننا
  هللا ض ئون  ناررين( نصرونام من

  تهنةد شراات المشركةن حول البع  وريان حكمته 40 - 38الخام : الدر 

  ثالثا من معوالت المننرين المستنررين: ومعولا

النذا  ال يعلمذون ض لةرذةن  أكثذر حعذا ا ولنذن وأقسموا باهلل جاد أيمانام ال  بع  هللا من يموت ض بلذى ض وعذدا عليذه)
كذذاذبةن ض انمذذا قولنذذا لشذذيك اذا أرئنذذاه أن نعذذول لذذه:كن ض  كذذانوا لاذذم الذذهي يختلهذذون فيذذه ا ولذذيعلم الذذه ن كهذذروا أناذذم

  فيكون(ض ض

نام رسذله للنذا  ا يذأمرو  هللا كاني قضيا البعذ  ئاةمذا هذي مشذكلا الععةذدة عنذد كثةذر مذن األقذوام منذه أن أرسذل ولعد
  والحسا  ض البع  بالمعروف ويناونام عن المننر ا ويخوفونام حسا  هللا  وم

بوجذوئ هللا ولنذنام  نهذون  يعرون  المشركون من قريا أقسموا باهلل جاد أيمانام ال  بع  هللا من يموت ل فام وهؤالك
  األشالك والهرات ل ض بعد الموت والرلى وتهر   عسةرا عنه بع  الموتى من العرور ض  رون هها البع  أمرا

 
 

ِ َجْاَد َأْيَماِنِاْم اَل َ ْبَعُ  ّللاهُ َمن َيُموتُ  َوَأْقَسُمواْ  َلُاذُم  ِلُةَرذةِهنَ  (38َوْعداي َعَلْيِه َحعهاي َولذِننَّ َأْكَثَر النَّذاِ  اَل َيْعَلُمذوَن ) َبَلى ِباهلله
نَُّعذوَل َلذُه ُكذن َفَيُنذوُن  َأن ( ِانََّمذا َقْوُلَنذا ِلَشذْيٍك ِاَذا َأَرْئَنذاهُ 39َكذاُنوْا َكذاِذِبةَن ) َأنَُّاذمْ  اْ الَّذِهي َيْخَتِلُهذوَن ِفيذِه َوِلذَيْعَلَم الَّذِه َن َكَهذُرو 
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ِ ِمن40) ْنَيا َحَسذَناي َوأَلَْجذرُ  َبْعدِ  ( َوالَِّه َن َهاَجُروْا ِفي ّللاه َةنَُّاْم ِفي الدُّ ( 41 َكذاُنوْا َيْعَلُمذوَن )َأْكَرذُر َلذوْ  اآلِخذَرةِ  َما ُظِلُموْا َلُنَروِه
ُلوَن ) َررِهِامْ  الَِّه َن َرَرُروْا َوَعَلى   (42َ َتَوكَّ

الذذى تصذذورات البشذذر  تعذذا  عذذن معجذذاة الحيذذاة األولذذى ض ض ورهلذذوا عذذن رريعذذا العذذدرة اقلايذذا ا وأناذذا ال ورهلذذوا
  ئة الى كون الشيك ليكون ضتتوجه اقرا أن وراقاتام ض وأن ايجائ شيك ال يكلف تلك العدرة شة ا   فيكهي

يختلهذون حذول الحذق والبارذل  فالنذا  كهلك عن حكما هللا في البع  ض وههه الدنيا ال  رل  أمر فةاا تمامذه ض ورهلوا
فيمذا يختلهذون فيذه فذي هذهه األرض ألن ارائة هللا شذاكت  بةذنام ا والاد: والضالل ا والخةذر والشذر ض وقذد ال يهصذل

 يحل بام عهابه الهارل في ههه الديار ض حتى  تم الجااك في اآلخرة ويرل  كل أمذر وأال أن يمتد ببعضام األجل ا

  هناك ض تمامه

فةرذدأ بذالتعرير: )بلذى ض  شذراات  ذرئ علذى تلذك المعولذا النذافرة ا ويكشذف مذا يحذيم باذا فذي نهذو  العذوم مذن والسذيا 
مذذذن األحذذذوال )ولنذذذن أكثذذذر النذذذا  ال بحذذذال   تخلذذذف وعذذذدا عليذذذه حعذذذا(ومتى وعذذذد هللا فعذذذد كذذذان مذذذا وعذذذد بذذذه ال

  يعلمون(حقيعا وعد هللا ض

فيمذا ائعذوا أناذم علذى الاذد:   (كاذبةن حكمته:)لةرةن لام الهي يختلهون فيه ا وليعلم اله ن كهروا أنام كانوا ول مر
  كانوا فيه من اعتعائ ومن فسائ ض وفيما وفيما زعموا من كه  الرسل ا ومن نهي اآلخرة  

  ذلك هةن:)انما قولنا لشيك اذا أرئناه أن نعول له:كن ض فيكون(ض ض بعد واألمر

  شيك من ههه األشياك  تم حالما تتوجه اليه اقرائة ئون ابطاك ض والبع 

  ثوا  المااجرين الصابرين 42 - 41السائ : الدر 

يحملاذم يعةذنام فذي  ه نالذ يعذرض فذي الجانذ  المعابذل للمننذرين الجاحذد ن ا لمحذا عذن المذؤمنةن المصذدقةن ا وهنذا
  :هللا هللا واآلخرة على هجر الديار واألموال ا في هللا ا وفي سرةل

لذو كذانوا يعلمذون ض الذه ن  أكرذر واله ن هاجروا في هللا من بعد مذا ظلمذوا لنرذوةنام فذي الذدنيا حسذنا ا وألجذر اآلخذرة)
  ررروا وعلى ررام  توكلون(ض ض

وقذر  عشذذةرتام  بذدارهم الام ا وتعذروا عمذا يملنذون وعمذا يحرذون ا وضذحواالذه ن هذاجروا مذن ئيذارهم وأمذو  فاذؤالك
وكذذل مذا تركذذوا ض وقذد عذذانوا الظلذذم  خلهذذوا والحرةذ  مذذن ذكريذاتام ض ض هذذؤالك  رجذون فذذي اآلخذذرة عوضذا عذذن كذل مذذا

ر اآلخذذرة لنرذذوةنام فذذي الذذدنيا حسذذنا(و لنسذذكننام خةذذرا ممذذا فعذذدوا )وألجذذ) وفذذارقوه ض فذذةذا كذذانوا قذذد خسذذروا الذذديار ف
بذه أحذدا  يشذركون  يعلمذون ض هذؤالك )الذه ن رذرروا(واحتملوا مذا احتملذوا )وعلذى رراذم  توكلذون(ال النذا  أكرر(لو كان

  في االعتمائ والتوجه والتنالن ض
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  النتا  اثبات نروة محمد ونروات األنرياك السابعةن وسؤال أهل 44 - 43السابع: الدر 

عذن ارائة هللا الشذرك لاذم  المشذركةن رسذل التذي أشذار علةاذا عنذد الذرئ علذى معولذايعوئ السيا  الى بيان وظيهذا ال ثم
ومذا معذذه مذن الذهكر األخةذذر ض  -رذلوات هللا وسذذالمه عليذه  - وآلبذاةام ض يعذوئ الةاذا لريذذان وظيهذا الرسذول األخةذذر

  ما  تادئهم من هها التنه  : به وذلك تماةدا قنهار المكهبةن

بالرةنذات والارذر ا وأنالنذا اليذك  . تعلمذون  رجاال نوحي الةام ا فاسألوا أهل الهكر ان كنتم الوما أرسلنا من قرلك اال )
  . .( تهنرون  الهكر لترةن للنا  ما نال الةام ا ولعلام

نذوحي الةام(كمذذا ) مختذذارين أرسذلنا مذذن قرلذك اال رجذاال ض ض لذذم نرسذل مالةنذا ا ولذذم نرسذل خلعذا آخذذر ض رجذاال ومذا
 فاسألوا أهل الهكر(أهل النتا  اله ن جاكتام) ننل الةام الترلي  كما وكلنا اليك ضأوحةنا اليك ا و 

 
 

ْكِر ِان ُكنذُتْم اَل َتْعَلُمذوَن ) أَْهلَ  َأْرَسْلَنا ِمن َقْرِلَك ِاالَّ ِرَجاالي نُّوِحي ِاَلْةِاْم َفاْسَأُلواْ  َوَما ُرذرِ 43الذهِه َك ِاَلْيذ َوَأنَاْلَنذا ( ِباْلَرةِهَنذاِت َوالاُّ
َل ِاَلذْةِامْ  ْكَر ِلتَُرةِهَن ِللنَّاِ  َما ُنذاِه ذةِهَ اتِ 44َ َتَهنَّذُروَن ) َوَلَعلَُّاذمْ  الهِه ُ ِبِاذُم اأَلْرَض َأْو  َأن ( َأَفذَأِمَن الَّذِه َن َمَنذُروْا السَّ َيْخِسذَف ّللاه

ٍف  (46) َتَعلُّذِرِاْم َفَمذا ُهذم ِبُمْعِجذِاينَ  َأْو َيْأُخذَهُهْم ِفذي (45) َيْشذُعُرونَ  َيذْأِتَةُاُم اْلَعذَهاُ  ِمذْن َحْةذُ  الَ  َأْو َيْأُخذَهُهْم َعَلذى َتَخذوُّ
ِ َوُهذْم  اْلَيِمذةنِ  َلْم َ َرْوْا ِاَلى َما َخَلَق ّللاهُ ِمن َشْيٍك َ َتَفيَُّأ ِظاَلُلُه َعذنِ  َأوَ  (47َفِةنَّ َررَُّنْم َلرُهوٌف رَِّحيٌم ) داي هلله ذَم ِةِل ُسذجَّ َواْلشَّ

ذَماَواِت َوَمذا ِفذي اأَلْرِض ِمذن َئآبَّذٍا َواْلَمآلِةَنذاُ  َيْسذُجدُ  ( َوهللهِ 48وَن )َئاِخذرُ  ( َيَخذاُفوَن 49اَل َيْسذَتْنِرُروَن ) َوُهذمْ  َمذا ِفذي السَّ
ن َفْوِقِامْ    (50َما ُ ْؤَمُروَن ) َوَيْهَعُلونَ  َررَُّام مِه

ال تعلمذون(ض أرسذلناهم بالرةنذات  كنذتم ر ض اسذألوهم )انمذن قرذل ا أكذانوا رجذاال أم كذانوا مالةنذا أم خلعذا آخذ الرسذل
الذهكر لترذةن للنذا  مذا نذال الةام(سذواك مذنام السذابعون أهذل النتذا   اليذك ورالنت  ص والارر النت  المتهرقا   )وأنالنا

 ون المعارذر  كتذابام ا فجذاك العذرآن ليهصذل فذي هذها الخذالف ض ولةرذةن لاذم وجذه الحذق فيذه ض أو فذي الذه ن اختلهذوا

فذي آيذات هللا وآيذات العذرآن ( تهنذرون  اله ن جذاكهم العذرآن والرسذول ص [    رةنذه لاذم ويشذرحه بهعلذه وقولذه )ولعلاذم
  والشعور ض الهنر فةنه  دعو ئاةما الى التهنر والتدبر ا و لى يعظا

  ة هللوالوبائ الخضوع التخويف من العدوم المهاجيك لعها  هللا والدعوة الى 50 - 45الثامن: الدر 

  بعد لمسا: وجدانيا هها الدر  الهي بدأه باقشارة الى اله ن يستنررون ويمكرون ض ض  نتاي بلمسا ويختم

لمشذاركا هذها الوجذوئ فذي  والثانيذا للتخويذف مذن مكذر هللا الذهي ال يأمنذه أحذد فذي سذاعا مذن لةذل أو ناذار ض أوالهمذا
  ويمكر ض وكل ما حوله يحمد ويسب  ض رريستن عبائة هللا وتسريحه ض فلي  اال اقنسان هو الهي
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يشذعرون ال أو يأخذههم  ال أفذأمن الذه ن مكذروا السذة ات أن يخسذف هللا باذم األرض ا أو يذأتةام العذها  مذن حةذ )
  رحيم(ض لرهوف في تعلرام فما هم بمعجاين ال أو يأخههم على تخوف ال فةن رركم

  ? ئاخرون  يمةن والشماةل سجدا هلل وهم روا الى ما خلق هللا من شيك  تفيأ ظالله عن ال أولم

يخذافون رراذم مذن فذوقام ا  , وهلل يسجد ما في السماوات وما في األرض من ئابا ا والمالةنذا ا وهذم ال يسذتنررون )
  ويهعلون ما  ؤمرون ض ض

هم يهنذي عذنام مكذر  فذال العج  في البشر أن  د هللا تعمذل مذن حذولام ا وتأخذه بعضذام أخذه عايذا معتذدر ا وأعج 
اله ن يمكرون يمكرون ا ويظذل النذاجون آمنذةن  يظل وتدبةرهم ا وال تدفع عنام قوتام وعلمام ومالام ض ض ورعد ذلك

ومذذن حذذولام ا وال يخشذذون أن تمتذذد الذذةام  ذذد هللا فذذي رذذحوهم أو فذذي  قذذرلام ال  توقعذذون أن  ؤخذذهوا كمذذا أخذذه مذذن
 للخطذر   وجذدانام مذن هذها الجانذ  لةثةذر حساسذةتامأو فذي اسذتيعاظام والعذرآن النذريم  لمذ رهلذتام منذامام ا فذي

  المتوقع ا الهي اليههل عنه اال الخاسرون:

  . ?(يشعرون  أفأمن اله ن مكروا السة ات أن يخسف هللا بام األرض أو يأتةام العها  من حة  ال)

هلل ا وال  بعذذد عليذذه (ينبمعجذذا  يأخذذههم وهذذم  تعلرذذون فذذي الذذرالئ ا مذذن بلذذد الذذى بلذذد للتجذذارة والسذذياحا ا )فمذذا هذذم أو
وتذذوقعام ال  ذذرئ  ذذد هللا عذذنام فاذذو قذذائر علذذى  يعظذتام مكذانام فذذي حذذل أو ترحذذال ض )أو يأخذذههم علذذى تخوف(فذذةن

  وهم ال يشعرون ال ولنن هللا رهوف رحيم ض أخههم أخههم وهم متأهرون قدرته على

   ثورون وال  تعون ض ال ئرون في رةاماله ن مكروا السة ات أن يأخههم هللا ال فام الجون في مكرهم سا أفأمن

الى مذا خلذق هللا مذن شذيك   روا والنون من حولام بنواميسه وظواهره  وحي باقيمان ا و  وحي بالخشوع:)أولم ذلك
  .  تفيأ ظالله عن اليمةن والشماةل سجدا هلل وهم ئاخرون(ض

ويتجذاو  مذع النذون  , لبذه ا ويذوق  حسذهالظذالل تمتذد وتتراجذع ا تثرذي وتتما ذل ا مشذاد مذول لمذن يهذت  ق ومشذاد
  حوله ض

ويوجذه الذى  - الخضذوع وهذو أقصذى مظذاهر -العرآنذي يعرذر عذن خضذوع األشذياك لنذوامي  هللا بالسذجوئ  والسذيا 
ذات ئبةذ  فذي المشذاعر وةةذد عمةذق ض  خفيذا وهي حركا لطيهذا -أي الراجعا بعد امتدائ  -حركا الظالل المتهة ا 
 . دابذاويضذم الةاذا مذا فذي السذماوات ومذا فذي األرض من . ة أي خاضذعا خاشذعا راةعذاويرسذم المخلوقذات ئاخذر 

فذي  . المالةنذا النوني ض ض المالةنا فةذا مشاد عجةذ  مذن األشذياك والظذالل والذدوا  ض ومعاذم الحشد ويضيف الى
ننذرون المسذتنررون عذن أمذره ض والم يخذالهون  معام خشوع وخضوع وعبائة وسجوئ ض ال يستنررون عن عبذائة هللا وال

  . العجة  من بني اقنسان وحدهم شواذ في هها المعام
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الناايذا باقننذار واالسذتنبار  فذي المشذاد يخذتم الذدر  الذهي بذدأ باقشذارة الذى المننذرين المسذتنررين ا ليهذرئهم وراذها
  في مشاد الوجوئ ض ض ض

واقنسذان ورعذض نعذم هللا  والحيذاة خذالل النذون الموضذوع:األئلا علذى توحةذد األلوييذا مذن  76 - 51الثالثا: الوحدة
  الوحدة معدما على النا 

ووحذدة المالذك ا ووحذدة  , اقلذه الشذوط الثالذ  فذي قضذيا األلوييذا الواحذدة التذي ال تتعذدئ ا  رذدأ فيعذرر وحذده هذها
لعرذد المملذوك ال يعذدر يضذرراما للسذةد المالذك الذراز  ا وا بمثلذةن المنعم في اآليات الثال  األولى متواليات ا ويختم

 ? هذل يسذتوون ال فنيذف يسذوي هللا المالذك الذراز  بمذن ال يعذدر وال يملذك وال  ذرز   . . شذة ا على شذيك ا وال يملذك

  فيعال:هها اله وهها اله الل ض

حتذى اذا كشذذف  , خذالل الذذدر  يعذرض نموذجذذا بشذريا للنذذا  حذةن يصذذةرام الضذر فيجذذأرون الذى هللا وحذذده وفذي
  ا يشركون به رةره ل ضعنام الضر راحو 

المذدعاة ا فذي حذةن  آللاذتام كهلك رورا من أوهام الوثنيذا وخرافاتاذا ض فذي تخصذيي بعذض مذا رزقاذم هللا ويعرض
وفذي نسذبا الرنذات الذى هللا علذى حذةن يكرهذون  ! ايذاه أناذم ال  ذرئون شذة ا ممذا يملنونذه علذى عرةذدهم وال يعاسذمونام

  ظل وجاه مسوئا وهو كظيم(ل وفي الوقي الهي األنثىب والئة الرنات لام:)و ذا بشر أحدهم

 
 

ذَماَواِت َواأَلْرِض َوَلذهُ 51َفذاْرَهُروِن ) َفةيَّذايَ  ّللاهُ اَل َتتَِّخذُهوْا ِالذذَاْةِن اْثَنذْةِن ِانََّمذا ُهذَو ِالذٌه َواِحذدٌ  َوَقذالَ   الذدِه نُ  ( َوَلذُه َمذا ِفذي اْلسَّ

ِ َتتَُّعوَن )   (52َواِرباي َأَفَهْةَر ّللاه

مذا فعلذوا خةذرا ل وهذهه األوهذام  علذى هلل ما يكرهون ترول ألسذنتام تتشذد  بذأن لاذم الحسذنى ا وأناذم سذةنالون  يجعلون 
  [   لةرةن لام الحقيعا فةاا هد: ورحما للمؤمنةن ض ] الرسول التي ورثوها من المشركةن قرلام هي التي جاكهم

علةاذا الموجذد لاذا  العذائر تأملاا عظذا وعرذرة فذاهلل وحذده هذويأخه في عرض نماذو من رنع األلوييا الحعا في  ثم
 -فأحيذا بذه األرض بعذد موتاذا ض وهللا يسذعي النذا   مذاك ا وهي هي ئالةل األلوييا ال سواها:فاهلل أنذال مذن السذماك

ا  األنعذام مذن بذةن فذر  وئم ض وهللا يطلذع للنذا  ثمذرات النخةذل واألعنذ بطذون  لرنذا سذاةها يخذرو مذن -رةذر المذاك 
ثذم  , يعرشذون  ورزقذا حسذنا ض وهللا أوحذى الذى النحذل لتتخذه مذن الجبذال بةوتذا ومذن الشذجر وممذا سذكرا  تخذهون مناذا

يشذي  فةنسذى مذا تعلمذه ويرتذد  حتذى تخرو عسال فيه شذهاك للنذا  ض ض ثذم هللا يخلذق النذا  ويتوفذاهم ويؤجذل بعضذام
وهللا جعذل لاذم مذن أنهسذام أزواجذا وجعذل لاذم  . الذرز   سذاذجا ال يعلذم شذة ا ض وهللا فضذل بعضذام علذى بعذض فذي

هها كله يعرذدون مذن ئون هللا مذا ال يملذك لاذم رزقذا فذي السذماوات واألرض  بعد من أزواجام بنةن وحهدة ض ض ض وهم
  شيك ض ويجعلون هلل األشباه واألمثال ل ض على وال يعدرون 
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تعمذل فذي ذواتاذم وفذي  وهذي اذم يستشذعرون العذدرةاللمسذات كلاذا فذي أنهسذام وفيمذا حذولام ا  ذوجاام الةاذا لعل هذهه
بذالمثلةن الواضذحةن الموضذحةن اللذه ن  يختماذا أرزاقاذم وفذي رعذامام وفذي شذرابام ا وفذي كذل شذيك حذولام ض ض ثذم

البشذري والععذل البشذري ا ذات ايعاعذات عميعذا ا تضذر  علذى أوتذار  الوجذدان أشذرنا الةامذا آنهذا ض فاذي حملذا علذى
  يصع  أال تاتا لاا وتتأثر وتستجة  ض شرياالب حساسا في النه 

  النافع الضار ئعوة الى توحةد األلوييا ألن هللا هو المالك المنعم 55 - 51األول: الدر 

واألرض ولذذه الذذد ن  السذماوات هللا:ال تتخذذهوا الاذةن اثنذذةن ا انمذذا هذو الذذه واحذد فةيذذاي فذذارهرون ض ولذه مذذا فذي وقذال
اذا مسذكم الضذر فةليذه تجذأرون ض ثذم اذا كشذف الضذر  ثذم مذا بكذم مذن نعمذا فمذن هللا  واربا ض أفهةر هللا تتعذون ض و 

  ليكهروا بما آتةناهم ا فتمتعوا فسوف تعلمون ض ض , عننم اذا فريق مننم بررام يشكرون 

التنريذر أسذلو  التعريذر و  التعرةذر أمذر هللا أال  تخذه النذا  الاذةن اثنذةن ض انمذا هذو الذه واحذد ال ثذاني لذه ض ويأخذه لعذد
هذو الذه واحذد ض ويععذ  علذى الناذي والعصذر بعصذر آخذر  انمذا فةتبع كلما الاةن بكلما اثنةن ا ويتبع الناذي بالعصذر

أو نظةذر ض ويذهكر الريبذا زيذائة فذي التحذه ر ض ض ذلذك أناذا العضذيا األساسذيا  شذريه )فةيذاي فذارهرون(ئون سذواي بذال
لذب  فةاذا وال رمذوض  ال اال بوجوئها فذي الذنه  واضذحا كاملذا ئغيعذاكلاا ا ال تعوم اال باا ا وال توجد  الععةدة في

  ض

واحذد )ولذه الذذد ن  وئاةذن هذو الذه واحذد ض ض و نمذا هذذو كذهلك مالذك واحذد: )ولذه مذا فذي السذماوات واألرض(ض ض انمذا
وفطذرتنم  واحذد: )ومذا بكذم مذن نعمذا فمذن هللا(ض ومذنعم واربا(ص أي وارال منه ما وجذد الذد ن ا فذال ئ ذن اال ئ نذه  

 وتنتهي عناا أوهام الشذرك والوثنيذا فذال تتوجذه اال اليذه ئون شذريك: )ثذم اذا , والضةق تلجأ اليه وحده ساعا العسرة

  الضر فةليه تجأرون(وتصرخون لةنجيكم مما أنتم فيه ض مسكم

اذها كلذه حذةن يصذارها البشذر ب فطذرة  تهرئ سبحانه وتعالى باأللوييا والملذك والذد ن والنعمذا والتوجذه   وتشذاد وهكها
البشذر يشذركون بذاهلل بعذد توحةذده حالمذا  نجذةام مذن  مذن الضر وينهض عناا أوشا  الشرك ض ض ومع هذها فذةن فريعذا

هللا علذذةام ا ورالاذذد: الذذهي آتذذاهم ض ض فلةنظذذروا اذن مذذا يصذذةرام بعذذد  بنعمذذا الضذذر المحةذذق ل فةنتاذذوا الذذى النهذذر
  ض فتمتعوا فسوف تعلمون(ض) :العصةر المتاع

 
 

رُّ  َوَما ُكُم الضُّ ِ ُثمَّ ِاَذا َمسَّ ن نِهْعَمٍا َفِمَن ّللاه ذرَّ َعذنُنْم ِاَذا َفِريذقٌ 53َتْجذَأُروَن ) َفِةَلْيهِ  ِبُكم مِه ذنُنم ( ثُذمَّ ِاَذا َكَشذَف الضُّ ِبذَررِهِاْم  مِه
ِ  َنِصذةباي  ( َوَيْجَعُلذوَن ِلَمذا اَل َيْعَلُمذونَ 55ُمذوَن )َفَسذْوَف َتْعلَ  َفَتَمتَُّعذواْ  ( ِلَيْنُهُروْا ِبَمذا آَتْةَنذاُهمْ 54ُيْشِرُكوَن ) ذا َرَزْقَنذاُهْم تَذاهلله مَّ مِه

ِ اْلَرَناِت ُسْبَحاَنُه َوَلُام مَّا َيْشَتُاوَن ) (56) َلُتْسَأُلنَّ َعمَّا ُكنُتْم َتْهَتُرونَ    (57َوَيْجَعُلوَن هلله
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الضر عننم اذا فريذق مذننم  كشف الضر فةليه تجأرون ا ثم اذاالنموذو الهي  رسمه التعرةر هنا )ثم اذا مسكم  هها
العلذذو  الذذى هللا ا ألناذذا تشذذعر بذذالهطرة اال  تتوجذذه بذذررام يشذذكرون(ض ض نمذذوذو متنذذرر فذذي البشذذريا ض فهذذي الضذذةق

ي والمتذاع ا فتضذعف رذلتاا بذاهلل ا وتايذ  عنذه ألوانذا مذن الايذ  ترذدو فذ بالنعمذا عارم لاا سواه ض وفي الهرو تتلاذى
  كهلك في رور شتى من تأليه غيم وأوضاع ولو لم تدع باسم اقله ل ض وتردو الشرك به

ولنذذن  لجذذأ الذذى بعذذض  ; يشذذتد انحذذراف الهطذذرة وفسذذائها ا فذذةذا بعضذذام فذذي سذذاعا العسذذرة ال  لجذذأ الذذى هللا ولعذذد
أو بهةذر هذهه الحجذا فذي بعذض منالذا عنذد هللا ا  أو مخاليعه  دعوها للنصرة واقنعذاذ والنجذاة ا بحجذا أناذا ذات جذاه

مذذن مذذرض أو شذذدة أو كذذر  ض ض فاذذؤالك أشذذد انحرافذذا مذذن مشذذركي  قنعذذاذهم األحيذذان ا كالذذه ن  ذذدعون األوليذذاك
  لام العرآن ذلك النموذو الهي رأ ناه ل ض  رسم الجاهليا اله ن

  ذم النهار في تحريمه مالم يحرمه هللا وتوجةاه لهةر هللا 56الثاني: الدر 

ال  ركروناذذا أوال  . األنعذام ون لمذا ال يعلمذذون نصذةبا ممذا رزقنذذاهم(ض فذةذا هذم يحرمذذون علذى أنهسذام بعذذضويجعلذ)
باسذم اآللاذا المذدعاة   التذي ال  -في سورة األنعذام  أسلهنا كما - هوقون لحوماا ض أو  ريحوناا للهكور ئون اقنا  

 ولى ض وهللا هذو الذهي رزقاذم هذهه النعمذا التذي يجعلذون أوهام موروثا من الجاهليا األ هي يعلمون عناا شة ا ا انما

هذي مذن رز  هللا ا الذهي  انمذا ال يعلمون نصةبا مناا ا فليسي هي من رز  اآللاا المدعاة لام لةرئوها علةاا ا لما
   دعوهم الى توحةده فيشركون به سواه ل ض

يذأمر أال يعرذد سذواه فاذم  وهللا لذه مذن هللا ضتردو المهارقا في تصورهم وفي تصذرفام علذى السذواك ض ض الذرز  ك وهكها
لمذذا ناذذاهم عنذذه ل وراذذها تترذذد: المهارقذذا  فيجعلونذذه يخذذالهون عذذن أمذذره فةتخذذهون اآللاذذا ض وهذذم يأخذذهون مذذن رزقذذه

  واضحا جاهرة عجةبا مستننرة ل ض

علذى مذا يشذبه آلاذا  موقوفذا  اال أنا  بعد أن جاكت ععةدة التوحةد وتعررت ا يجعلون نصةبا مذن رز  هللا لاذم وما
يأكذذل مذن حةذذ  يشذاك ال يمنعذذه أحذذد ا وال  "الرذذدوي  الجاهليذا ض مذذا  ذاال بعضذذام يطلذق عجذذال يسذميه ععجذذل السذةد

الرذذدوي ال علذذى اسذذم هللا ل ومذذا  ذذاال بعضذذام  نذذهرون ل وليذذاك ذبذذاة   السذذةد  نتهذذع بذذه أحذذد ا حتذذى  ذذهب  علذذى اسذذم
لمذا ال  يجعلذون  ولنذن باسذم ذلذك الذولي ا علذى مذا كذان أهذل الجاهليذاال هلل ا وال باسذم هللا ا  ذمذتام يخرجوناذا مذن

ولذو سذمي اسذم هللا عليذه ض ألنذه أهذل  . لحمذه يعلمون نصةبا مما رزقام هللا ض وهو حرام نهره على هها الوجه ض حرام
  لهةر هللا به ل ض

مذذن أساسذاا ألنذذه يحطذذم فنذذرة  ععةذذدةال تذاهلل لتسذذألن عمذذا كنذتم تهترون(بالعسذذم والتوكةذذد الشذد د ض فاذذو افتذذراك يحطذم)
  التوحةد ض

  ذم النهار في موقهام من الرنات ونسرتان هلل 62 - 57الثال : الدر 
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مسذوئا وهذذو كظذذيم ض  وجاذذه ولاذذم مذذا يشذتاون ض و ذا بشذذر أحذذدهم بذاألنثى ظذذل -سذبحانه  -ويجعلذون هلل الرنذذات )
  الترا  ال أال ساك ما يحكمون ل(ض ض في دسه توار: من العوم من سوك ما بشر به ا أيمسكه على هون أم  

االجتماعيذا وتعالةذدها ض  الحيذاة االنحذراف فذي الععةذدة ال تعذف آثذاره عنذد حذدوئ الععةذدة ا بذل  تمشذى فذي أوضذاع ان
 -وهذؤالك عذر  الجاهليذا كذانوا  اعمذون أن هلل بنذات  . كمنذي فالععةدة هي المحذرك األول للحيذاة ا سذواك ظاذرت أو

يكرهذذون ألنهسذذام والئة الرنذذات ل فالرنذذات هلل أمذذا هذذم فيجعلذذون ألنهسذذام مذذا  كذذانوا علذذى حذذةن أناذذم - هذذن المالةنذذا
  الهكور ل ض من يشتاون 

 
 

اي َوُهذَو َكِظذيمٌ  َوِ َذا َر َأَحُدُهْم ِباألُنَثى َظذلَّ َوْجُاذُه ُمْسذَوئه ذَر ِبذِه َأُيمْ  (58) ُبشِه  ِسذُكُه َعَلذىَ تَذَواَر: ِمذَن اْلَعذْوِم ِمذن ُسذوِك َمذا ُبشِه

ُه ِفي التَُّراِ  َأاَل َساك َما َيْحُنُموَن ) ُهونٍ    (59َأْم َ ُدسُّ

مذذن المعاملذذا السذذة ا  والاذذوان عذذن الععةذذدة الصذذحيحا سذذول لاذذم وأئ الرنذذات أو اقبعذذاك علذذةان فذذي الذذهل وانحذرافام
الرنذات ال يعذاتلن وال يكسذرن   وقذد والئة الرنذات ض اذ  مذع والنظذرة الوضذيعا ض ذلذك أناذم كذانوا يخشذون العذار والهعذر

  العار   أو يعشن كال على أهلةان فيجلرن الهعر ض فيجلرن يععن في السري عند الهارات

اال مذا كتذ  لذه   ثذم ان  أحذد الصحيحا عصما من هها كله ض اذ الرز  بةد هللا  ذرز  الجميذع   وال يصذة  والععةدة
  رنو الرجل وشطر نهسه كما يعرر اقسالم ض - انسانةتاا من حة  -اقنسان بجنسيه كريم على هللا ا واألنثى 

كظيم(مسذوئا مذن  وهذو السذيا  رذورة مننذرة لعذائات الجاهليذا:)و ذا بشذر أحذدهم بذاألنثى ظذل وجاذه مسذوئا ويرسذم
ن يبذا هللا لذه كالذهكر ا ومذا يملذك أ واألنثذى الام والحان والضةق ا وهذو كظذيم ا يكظذم هيظذه ورمذه ا كأناذا بليذا ا

 ذنه  فيذه حيذاة ا ومذا يملذك أن يجعذل مذن النطهذا السذاذجا انسذذانا  أن يصذور فذي الذرحم أنثذى وال ذكذرا ا ومذا يملذك
 أيذا -ليكهذي السذتقبال المولذوئ  -بذةذن هللا  -الحيذاة ناميذا متطذورة مذن نطهذا الذى بشذر  تصذور سذويا ض و ن مجذرئ

جذدتاا التنذرار ل فنيذف يهذتم   رلذى  التذي تتنذرر ا فذالبالهرل والترحة  وحسن االسذتقبال ا لمعجذاة هللا -كان جنسه 
لذذم يخلذذق ولذذم يصذذور ض انمذذا كذذان أئاة العذذدرة فذذي  وهذذو مذذن  بشذذر بذذاألنثى ويتذذواري مذذن العذذوم مذذن سذذوك مذذا بشذذر بذذه

  حدو  المعجاة الباهرة ال ض

ا فذي نظذام الحيذذاة أرذةل فذاألنثى هللا ا وقاعذذدة الحيذاة ا اقتضذي أن تنشذأ الحيذاة مذذن زوجذةن ذكذر وأنثذى ض وحكمذا
فنيف يهذتم مذن  بشذر بذاألنثى ا وكيذف  تذوار: مذن العذوم  . أرالا الهكر   بل ررما كاني أشد أرالا ألناا المستعر

  يعوم اال على وجوئ الاوجةن ئاةما ال ض ال من سوك ما بشر به ونظام الحياة

مذا يحكمون(ومذا أسذوأه مذن  سذاك ض ض )أالانحذراف الععةذدة  نشذيك آثذاره فذي انحذراف المجتمذع وتصذوراته وتعالةذده  انذه
  حكم وتعد ر ض
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النظذرة النريمذا العويمذا  وتتجلى تردو غيما الععةدة اقسالميا في تصحي  التصورات واألوضاع االجتماعيا ض وهكها
اقنسذذان ض فمذذا كانذذي المذذرأة هذذي المهرونذذا وحذذدها فذذي  تجذذاه التذذي بثاذذا فذذي النهذذو  والمجتمعذذات تجذذاه المذذرأة ا بذذل

اقنسذذانيا ع فذذي أخذذي معانةاذذا ض فذذاألنثى نهذذ  انسذذانيا ا اهانتاذذا اهانذذا " كانذذي مجتمذذع الجذذاهلي الذذوثني انمذذاال
األرذةلا ا  الخلذق النريم ا ووأئها قتل للذنه  البشذريا ا و هذدار لشذطر الحيذاة   ومصذائما لحكمذا اقنساني للعنصر

  . وأنثى ذكرمن  -ال اقنسان وحده  -التي اقتضي أن يكون األحياك جميعا 

وفذذي كثةذذر مذذن  . انحرفذذي المجتمعذذات عذذن الععةذذدة الصذذحيحا عذذائت تصذذورات الجاهليذذا تطذذل بعروناذذا ض وكلمذذا
كثةذذر مذذن األوسذذاط وكثةذذر مذذن  بمولذذدها المجتمعذذات الةذذوم تعذذوئ تلذذك التصذذورات الذذى الظاذذور ض فذذاألنثى ال  رحذذ 

هه وثنيذذا جاهليذذا فذذي احذذد: رذذورها ا نشذذأت مذذن وهذذ . واالحتذذرام النذذا  ا وال تعامذذل معاملذذا الذذهكر مذذن العنايذذا
  . اقسالميا االنحراف الهي أرا  الععةدة

نتيجذا لمذا  رونذه  , - المذرأة  فذي مسذألا -عج  أن  نعق الناععون بلما الععةدة اقسالميا والشريعا اقسذالميا  ومن
راجعذوا نظذرة اقسذالم ا ومذا أحدثتذه أنهسذام وأن   الالمذاون  في ههه المجتمعات المنحرفذا وال يكلذف هذؤالك النذاععون 

 وفي المشاعر والضماةر ض وهي بعد نظذرة علويذا لذم تنشذ اا ضذرورة واقويذا وال . واألوضاع من ثورة في التطورات

عذذن هللا الذذهي كذذرم  الصذذائرة أرضذذيا وال معتضذذيات اجتماعيذذا أو اقتصذذائيا ض انمذذا أنشذذأتاا الععةذذدة اقلايذذا ئعذذوة
بأناذا شذطر الذنه  البشذريا ا فذال تهاضذل بذةن  وورذهاا ه للجذن  البشذري تنريمذه ل نثذى ااقنسذان ا فاسذتتبع تنريمذ

 الشطرين النريمةن على هللا ض

 
 

ِ اْلَمَثذلُ  ِللَّذِه نَ  ذْوِك َوهلله ذا  ِبُظْلِمِاذم اَ  ( َوَلذْو ُ َؤاِخذُه ّللاهُ النَّذ60َوُهذَو اْلَعِايذُا اْلَحِنذيُم ) اأَلْعَلذىَ  اَل ُ ْؤِمُنذوَن ِبذاآلِخَرِة َمَثذُل السَّ مَّ
ُرُهْم اَلذى َأَجذلٍ  َسذمىى تَذَرَك َعَلْةَاذا ِمذن َئآبَّذٍا َوَلِنذن ُ ذَؤخِه  (61) َيْسذَتْعِدُمونَ  َفذِةَذا َجذاك َأَجُلُاذْم اَل َيْسذَتْأِخُروَن َسذاَعاي َوالَ  مُّ

ِ َما َيْنَرُهوَن َوَتِصفُ  ْهَرُروَن ) اْلنَّارَ  ُم اْلُحْسَنى اَل َجَرَم َأنَّ َلُامُ اْلَنِهَ  َأنَّ َلاُ  َأْلِسَنُتُامُ  َوَيْجَعُلوَن هلله   (62َوَأنَُّام مُّ

 ؤمنذون بذاآلخرة ورذها هللا  ال بذةن رريعذا النظذرة الجاهليذا والنظذرة اقسذالميا ا هذو الهذار  بذةن رذها الذه ن والهار  
  :-وهلل المثل األعلى  -سبحانه 

  . المثل األعلى ا وهو العايا الحكيم(ض لله ن ال  ؤمنون باآلخرة مثل السوك ض وهلل)

ويختلطذان فذي  . واحذد تعتذرن قضذيا الشذرك بعضذيا اننذار اآلخذرة ا ألنامذا  نبعذان مذن معذةن واحذد وانحذراف وهنذا
فذةذا ضذر  مثذل للذه ن ال  ؤمنذذون  . واألوضذذاع الضذمةر البشذري ا وينشذ ان آثارهمذا فذي الذنه  والحيذذاة والمجتمذع

شذيك:في الشذعور والسذلوك ا فذي االعتعذائ والعمذل ض فذي التصذور  كذل ض السذوك المطلذق فذيباآلخرة فاو مثل السذوك 
 ال وهلل المثذل األعلى(الذهي ال يعذارن وال  ذوازن بةنذه ورذةن أحذد ا بلذه الذه ن) . . والسذماك والتعامذل ا فذي األرض
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كذل شذيك موضذذعه ا  ليضذع  ؤمنذون بذاآلخرة هذؤالك ض ض )وهذو العايذا الحكذذيم(ذو المنعذا وذو الحكمذا الذهي  ذتحكم
  ويحكم ليعر كل شيك في مكانه بالحق والحكما والصوا  ض

حكمتذه اقتضذي أن  ذؤخرهم  ولنن لعائر أن يأخه النا  بظلمام الهي يعع منام ولو فعل لدمرها علةام تدمةرا   و نه
  الى أجل ض وهو العايا الحكيم:

فذذةذا جذذاك أجلاذذم ال  , ولنذذن  ذذؤخرهم الذذى أجذذل مسذذمى ولذذو  ؤاخذذه هللا النذذا  بظلماذذم مذذا تذذرك علةاذذا مذذن ئابذذا ا)
  يستأخرون ساعا وال يستعدمون(ض ض

ويظلذم ا وينحذرف عذن هللا  األرض وأنعم عليه ب الةه ض وهو وحده الهي يهسد في -البشري  -خلق هها الخلق  وهللا
عليه ويرأف بذه ا ويمالذه وهللا بعد هها كله يحلم  . ويشرك   ويطهى بعضه على بعض ا ويؤذي سواه من الخلق ض

العذوة ا وهذي الرحمذا تصذاح  العذدل ض ولنذن النذا  يهتذرون باقماذال ا  تصاح  و ن كان ال  امله ض فاي الحكما
لحكمذا ا  هللا رحما هللا وحكمته ا حتى يأخههم عدلذه وقوتذه ض عنذد األجذل المسذمى الذهي ضذرره قلورام فال تستشعر

  .(يستعدمون  ام ال يستأخرون ساعا والوأمالام اليه لرحما ض )فةذا جاك أجل

 اعمذون كذذاذبةن أن  ثذم مذذا فذي األمذر أن المشذذركةن ا يجعلذون هلل مذذا يكرهذون مذن الرنذذات ورةذر الرنذذات ا وأعجذ 
  ما  نتظرهم وهو رةر ما  اعمون: يعرر سةنالام الخةر واقحسان جااك على ما يجعلون وياعمون ل والعرآن

  مهررون(ض وأنام ألسنتام النه  أن لام الحسنى ض ال جرم أن لام النار ويجعلون هلل ما يكرهون وتصف)

كمذا تعذول قوامذذه  . بذهاتاا يجعذل ألسذنتام ذاتاذا كأناذا النذه  ذاتذذه ا أو كأناذا رذورة لذه ا تحكيذه وتصذهه والتعرةذر
ه العذذةن الرشذاقا مهصذذ  عناذذا ا وألن هذذه عذذن يصذف الرشذذاقا وعةنذذه تصذذف الحذور ض ألن ذلذذك العذذوام بهاتذذه تعرةذر

تصذف ألسذنتام النذه  ا فاذي بذهاتاا تعرةذر عذن النذه  مهصذ  :قذال بذهاتاا تعرةذر عذن الحذور مهصذ  عنذه ض كذهلك
  النه  وعررت عنه حتى رارت رماا عليه وئاللا له ل ض قالي عنه مصور له ا لطول ما

أما الحقيعذا التذي يجذراام  ألسنتام أن لام الحسنى ا وهم يجعلون هلل ما يكرهون هو ذلك النه  الهي تصهه:وقولام
  شك وال ري  ا وعن استحعا  وجدارة: ئون  باا الني قرل أن تنمل اآليا ا فاي أن لام النار

مذا يسذرق ا والمهذرط مذا  هذو ال جرم أن لام النار(وأنام معجلون الةاذا رةذر مذؤخرين عناذا: )وأناذم مهررذون(والهرط)
  يعدم ليسرق فال  ؤجل ض

  الخالف لنهار الالحعون مختلهون كالنهار السابعةن والعرآن يحلا 64 - 63الرابع: الدر 

أرذذواهم  , ومجذذدفون  فذذةن العذذوم ليسذوا أول مذذن انحذذرف ا وليسذذوا أول مذذن جذدف ا فعذذد كذذان قذذرلام منحرفذون  ورعذد
  الهي يشرف علةام ويصرفام   ولةام الشيطان ا وزين لام ما انحرفوا اليه من تصورات وأعمال ا فصار
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ذن َقْرِلذَك َفذَايََّن َلُاذمُ  تَذاهللهِ  ذْيَطانُ  َلَعذْد َأْرَسذْلَنا ِاَلذى ُأَمذٍم مِه َوَمذا َأنَاْلَنذا  (63) َأْعَمذاَلُاْم َفُاذَو َوِلذةُُّاُم اْلَةذْوَم َوَلُاذْم َعذَهاٌ  َأِلذيمٌ  الشَّ
: َوَرْحَمذ اْخَتَلُهواْ  َعَلْيَك اْلِنَتاَ  ِاالَّ ِلتَُرةِهَن َلُاُم الَِّهي ذَماِك َمذاكي َفَأْحَيذا ِبذِه  َأنذَالَ  ( َوّللاهُ 64اي لِهَعذْوٍم ُ ْؤِمُنذوَن )ِفيِه َوُهذدي ِمذَن السَّ

ذا ِفذي ُبُطوِنذِه ِمذن َبذْةِن  َلِعْرذَرةي  ( َوِ نَّ َلُنذْم ِفذي األَْنَعذامِ 65آلَياي لِهَعْوٍم َيْسَمُعوَن ) َذِلكَ  اأَلْرَض َبْعَد َمْوِتَاا ِانَّ ِفي مَّ نُّْسذِقيُكم مِه
اِرِرةَن ) َخاِلصاي  َوَئٍم لََّرناي َفْرٍ     (66َس ِةهاي ِللشَّ

فيمذا وقذع بةذنام مذن خذالف فذي  ويهصذل أرسل هللا رسوله ص [   ليسذتنعههم ا ولةرذةن لاذم الحذق مذن البارذل ا و نما
  ععاةدهم وكترام   وليكون هد: ورحما لمن  ؤمنون ض

ولاذم عذها  ألذيم ض ومذا أنالنذا  , الةذوم أعمذالام ا فاذو ولذةامتاهلل لعد أرسلنا الى أمذم مذن قرلذك ا فذاين لاذم الشذيطان )
  ورحما لعوم  ؤمنون(ض ض وهد: عليك النتا  اال لترةن لام الهي اختلهوا فيه ا

السذابعا ورذواةهام ض  النتذ  النتا  األخةر والرسالا األخةرة هي الهصل فيما شجر من خالف بةن أرذحا  فوظيها
مذا شذابه مذن شذرك فذي رذورة مذن الصذور ا  وكذل ما ررأ على التوحةذد مذن شذرااتض اذ األرل هو التوحةد ا وكل 

ليجلذوه وينفيذه ض وليكذون هذذد: ورحمذا لمذن اسذتعدت قلذذورام  النذريم ومذن تشذريه وتمثةذل ض ض كلذه بارذذل جذاك العذرآن
  . لإليمان وتهتحي لتلقيه

  نعم هللا بالماك واللرن والعن  والعسل 69 - 65الخام : الدر 

وفيمذا أوئع اقنسذان  , النذون  ا الحذد يأخذه السذيا  فذي اسذتعراض آيذات األلوييذا الواحذدة فيمذا خلذق هللا فذيهذه وعنذد
  عليه أحد اال هللا ض يعدر من رهات واستعدائات ا وفيما ويبه من نعم وآالك ا مما ال

فاذو  تبعذه بذةناال المذاك  - ولالذر  وهذو خةذر مذا أنذال هللا للنذا  وفيذه حيذاة -ذكر في اآليا السابعا اناال النتذا   وقد
  من السماك ا وفيه حياة األجسام:

  . .(يسمعون  وهللا أنال من السماك ماك ا فأحيا به األرض بعد موتاا ض ان في ذلك آليا لعوم)

والذهي يحذول  . علةاذا حياة كل حي:والني يجعله حياة ل رض كلاذا علذى وجذه الشذمول لنذل مذا علةاذا ومذن والماك
يسذمعون فةتذدبرون مذا يسذمعون ض فاذذهه  لعذوم اة هذو الذهي يسذتحق أن يكذون الاذا: ان فذي ذلذك آليذاالمذوت الذى حيذ

بعد الموت ذكرها العذرآن كثةذرا ووجذه األنظذار الةاذا كثةذرا ا فهةاذا  الحياة العضيا ض قضيا آيات األلوييا وئالةلاا من
  ويععل ويتدبر ما يعال ض يسمع آيا لمن

  :العجة  الى عجة  رنع الخالق ا وتدل على األلوييا باها الصنع أخر: في األنعام تشةر وعررة
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للشذاررةن(فاها اللذرن  سذاةها لرنذا خالصذا -مذن بذةن فذر  وئم  -و ن لنم في األنعام لعررة ا نسقيكم مما في بطونه )
ضذم ا والهذر  مذا  تبعذى فذي النذر  بعذد الا . وئم الهي تدره ضروع األنعذام مذم هذو ال انذه مسذتخلي مذن بذةن فذر 

ئم ض هها الدم الهي  هه  الى كل خليذا فذي الجسذم ا فذةذا رذار الذى  الى وامتصا[ األمعاك للعصارة التي تتحول
  تحول الى لرن برديع رنع هللا العجة  ا الهي ال  دري أحد كيف يكون ض الضرع ردئ اللرن في

الةاا من مذوائ هذها الذدم  تحتاو وائ التيتحول الخالرات الههاةيا في الجسم الى ئم ا وتههيا كل خليا بالم وعمليا
كما تتم عمليات االحتذرا  ض وفذي كذل لحظذا تذتم  , ثانيا ا عمليا عجةبا فاةعا العج  ا وهي تتم في الجسم في كل

ورنذاك مسذتمرة ال تنذف حتذى تهذار  الذرول الجسذد ض ض وال يملذك انسذان سذو:  هذدم فذي هذها الجاذاز الهريذ  عمليذات
اقنسذاني ا  الجاذاز هه العمليذات العجةبذا ال تاتذف كذل ذرة فيذه بتسذري  الخذالق المرذدع لاذهاأمذام هذ يعذف الشذعور أن

  خالياه التي ال تحصى ض من الهي ال يعا  اليه أععد جااز من رنع البشر ا وال الى خليا واحدة

الواحذدة فذي  الخليذا وعمذل الورذف العذام لعمليذات االمتصذا[ والتحذول واالحتذرا  تهصذةالت تذد ر الععذل ا ووراك
  الجسم في ههه العمليا عج  ال  نعضي التأمل فيه ض

  عن خروو اللرن من هنا بعى هها كله سرا الى عاد قري  ض وههه الحقيعا العلميا التي  هكرها العرآن وقد

 
 

 ِاَلذى ( َوَأْوَحذى َررُّذكَ 67َذِلذَك آلَيذاي لِهَعذْوٍم َيْعِعُلذوَن )ِانَّ ِفذي  َحَسناي  َثَمَراِت النَِّخةِل َواأَلْعَناِ  َتتَِّخُهوَن ِمْنُه َسَكراي َوِرْزقاي  َوِمن

ذَجرِ  ذا النَّْحذِل َأِن اتَِّخذِهي ِمذَن اْلِجَبذاِل ُبُةوتذاي َوِمذَن الشَّ  َررِهذكِ  ( ثُذمَّ ُكِلذي ِمذن ُكذلِه الثََّمذَراِت َفاْسذُلِني ُسذُرلَ 68َيْعِرُشذوَن ) َوِممَّ

ْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيهِ ُذُلالي َيْخُرُو ِمن ُبُطوِنَاا َشَرا   (69ِللنَّاِ  ِانَّ ِفي َذِلَك آلَياي لِهَعْوٍم َ َتَهنَُّروَن ) ِشَهاك ٌ  مُّ

علذى أن يعررهذا باذهه الدقذا  فضذال فذر  وئم لذم تنذن معروفذا لبشذر ا ومذا كذان بشذر فذي ذلذك العاذد لةتصذورها بذةن
ي هذها أو يجذائل ض ووجذوئ حقيعذا واحذدة مذن نذوع هذهه فذ يمذاري  العلميذا الناملذا ض ومذا يملذك انسذان يحتذرم ععلذه أن

  من هللا باها العرآن ض فالبشريا كلاا كاني تجال  ومهاك ههه الحقيعا ض الوحي الحقيعا يكهي وحده قثبات

لمذن  ذدرك هذهه  األخذر:  يحمذل أئلذا الذوحي مذن هللا فذي خصاةصذه -يعرذر هذهه الحعذاةق العلميذا البحتذا  - والعذرآن
  المجائلةن المتعنتةن ض يهحم ها   ولنن وروئ حقيعا واحدة على هها النحو الدقةقالخصاةي ويعدر 

  . .(يععلون  ومن ثمرات النخةل واألعنا  تتخهون منه سكرا ورزقا حسنا ض ان في ذلك آليا لعوم)

لخمذر ولذم تنذن والسذكر ا ] سذكرا الثمرات المنرثعا عن الحيذاة التذي بثاذا المذاك النذازل مذن السذماك ض تتخذهون منذه ههه
رةذر الخمذر وأن الخمذر ليسذي رزقذا حسذنا ا وفذي  الحسذن حرمذي بعذد   ورزقذا حسذنا ض والذني  لمذ  الذى أن الذرز  

و نمذا كذان يصذف الواقذع فذي ذلذك الوقذي مذن اتخذاذهم الخمذر مذن ثمذذرات  , هذها تور ذا لمذا جذاك بعذد مذن تحريماذا
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أن  فةذدركون  حريماا )ان في ذلك آليا لعذوم يععلذون(ض ضفيه ني بحلاا ا بل فيه تور ا لت ولي  النخةل واألعنا  ا
  من يصنع هها الرز  هو الهي يستحق العروئيا له وهو هللا ض ض

مذن كذل الثمذرات فاسذلني  كلي ررك الى النحل أن اتخهي من الجبال بةوتا ا ومن الشجرة ومما يعرشون ا ثم وأوحى
  للنا  ض ان في ذلك آليا لعوم  تهنرون ض ض شهاك فيهسرل ررك ذلال ا يخرو من بطوناا شرا  مختلف ألوانه 

وهذي تعمذل بدقذا  . بمعتضذاه تعمل بةلاام من الهطرة التي أوئعاا اياهذا الخذالق ا فاذو لذون مذن الذوحي تعمذل والنحل
فذي تعسذيم العمذل بةناذا ا أو فذي رريعذا افرازهذا  أو عجةبذا يعجذا عذن مثلاذا الععذل المهنذر سذواك فذي بنذاك خالياهذا ا

  عسل المصهى ضلل

وقذد  -ورةرهذا  النذروم فذي الجبذال والشذجر ومذا يعرشذون أي مذا  رفعذون مذن -حسذ  فطرتاذا  -تتخذه بةوتاذا  وهذي
مذن توافذق ض والذني علذى أن العسذل فيذه  حولاذا ذلذل هللا لاذا سذرل الحيذاة بمذا أوئع فذي فطرتاذا وفذي رريعذا النذون 

نيذا ض وهذذو ثابذي بمجذرئ نذذي العذرآن عليذه ض وهكذذها شذرحا ف . شذهاك للنذا  قذد شذذرحه بعذض المختصذةن فذذي الطذ 
  الحق النلي الثابي في كتا  هللا   كما أثر عن رسول هللا ض الى يج  أن يعتعد المسلم استنائا

اسذتطلق بطنذه ا  أخذي البخذاري ومسذلم عذن أبذي سذعةد الخذدري أن رجذال جذاك الذى رسذول هللا ص [   فعذال:ان رو: 
يذذا رسذذول هللا سذذعةته عسذذال فمذذا زائه اال :فعذذال عه عسذذال ع فسذذعاه عسذذال ض ثذذم جذذاكفعذذال لذذه رسذذول هللا ص [  :ع اسذذ

فسذعاه عسذال ثذم جذاك فعال:يذا رسذول هللا مذا زائه ذلذك اال اسذتطالقا ض  فذهه  استطالقا ض قال:ع اذه  فاسعه عسذال ع
  رر: ك ض[   ع رد  هللا وكه  بطن أخيك اذه  فاسعه عسال ع فهه  فسعاه عسال ف ] هللا فعال رسول

كلمذا سذعاه أخذوه ض  الرجذل في هها األثذر يعذةن الرسذول ص [   أمذام مذا بذدا واقعذا عمليذا مذن اسذتطال  بطذن ويروعنا
أن يكذون يعذةن المسذلم بكذل قضذيا وركذل حقيعذا  يجذ  وقد انتاى هها اليعةن بتصد ق الواقذع لذه فذي الناايذا ض وهكذها

مذذا يسذذمى الواقذذع يخالهاذذا ض فاذذي أرذذد  مذذن ذلذذك الواقذذع  أن األمذذر ورئت فذذي كتذذا  هللا ض مامذذا بذذدا فذذي ظذذاهر
  ليصدقاا ض ض الناايا الظاهري ا الهي  نثني في

 
 

  (70) ِلَنْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْة اي ِانَّ ّللاهَ َعِليٌم َقِد رٌ  اْلُعُمرِ  َخَلَعُنْم ُثمَّ َ َتَوفَّاُكْم َوِمنُنم مَّن ُ َرئُّ ِاَلى َأْرَذلِ  َوّللاهُ 

اللذرن مذن بذةن فذر  وئم ض  و خذراو هنذا أمذام ظذاهرة التناسذق فذي عذرض هذهه النعم:انذاال المذاك مذن السذماك ض ونعذف
والعسذل مذذن بطذون النحذذل ض ض اناذا كلاذذا أشذذررا  . واألعنذذا  واسذتخراو السذذكر والذرز  الحسذذن مذن ثمذذرات النخةذل

را فعذد عذرض مذن األنعذام لرناذا وحذده فذي هذها ولمذا كذان الجذو جذو أشذر  . شذكلاا تخذرو مذن أجسذام مخالهذا لاذا فذي
وأورارهذا  وأرذوافاا لمهذرئات المشذاد كلذه ض وسذنر: فذي الذدر  التذالي أنذه عذرض مذن األنعذام جلوئهذا تنسيعا المجال
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الذهي  تناسذق مذع مهذرئات المشذاد  جانراذا ألن الجو هناك جو أكنان ورةوت وسرابةل فناس  أن يعرض من األنعذام
  . فا  التناسق الهني في العرآنض ض وذلك أفق من آ

  هلل األمثال من نعم هللا في الحياة والرز  والاواو واألوالئ وعدم ضر  76 70السائ : الدر 

ألناذذا فذذي رذذميم  , البشذريا األنعذام واألشذذجار والثمذذار والنحذل والعسذذل الذذى لمسذا أقذذر  الذذى أعمذا  الذذنه  ومذن
  أشد حساسيا باا ا وأعمق تأثرا واستجابا لاا: فام م وأحهائهم ضذواتام:في أعمارهم وأرزاقام وأزواجام ورنةا

  ان هللا عليم قد ر(ض , شة ا وهللا خلعنم ثم  توفاكم ا ومننم من  رئ الى أرذل العمر لني ال يعلم بعد علم)

واك فاذم فيذه سذ أيمذانام وهللا فضل بعضكم على بعض في الرز  ا فما الذه ن فضذلوا بذرائي رزقاذم علذى مذا ملنذي)
  ض أفرنعما هللا يجحدون(ال

أفبالبارذل  ؤمنذون  الطةبذات وهللا جعل لنم من أنهسكم أزواجا ا وجعل لنم مذن أزواجكذم بنذةن وحهذدة ا ورزقنذم مذن)
رزقذا مذن السذماوات واألرض شذة ا وال يسذتطيعون  لاذم ورنعمذا هللا هذم يكهذرون ال ويعرذدون مذن ئون هللا مذا ال يملذك

  ال(ض ض

والتهنذر فذي أمرهذا قذد  ذرئ  , الحيذاة والوفذاة ا وهذي متصذلا بكذل فذرئ وركذل نهذ    والحيذاة حرةبذا األولذى فذي واللمسذا
هللا ونعمتذه وقدرتذه ض والخذوف علةاذا قذد يسذتجيا  بةذد العل  الصلد الى شيك من اللةن ا و لى شيك من الحساسذيا

ئ اقنسذان الذى أرذل العمذر ا فةنسذى واه  الحيذاة ض ورذورة الشذيخوخا حذةن  ذر  الى وجدان التعو: والحهر وااللتجاك
الذى شذيك مذن  الذنه  تعلم ا ويرتد الى مثل الطهولا من العجا والنسيان والسهاجا ض ههه الصورة قذد تذرئ قد ما كان

ومعدرتذه ض ويجذيك التععةذ : )ان هللا  وعلمذه التأمذل فذي أرذوار الحيذاة ا وقذد تهذض مذن كرريذاك المذرك واعتذاازه بعوتذه
أن العلذم الشذذامل األزلذي الذداةم هلل ا وأن العذذدرة الناملذا التذذي ال  . النرةذرة لذذنه  الذى هذهه الحقيعذذاعلذيم قذد ر(لةرئ ا

  محدوئان ض ناقصان هي قدرة هللا ض وأن علم اقنسان الى حةن ا وقدرته الى أجل ا وهما بعد جاةيان بالامن تتأثر

هللا لبعضذام علذى بعذض  تهضذةل هذها التهذاوت الذى الثانيا فذي الذرز  ض والتهذاوت فيذه ملحذوأ ض والذني  ذرئ واللمسا
فلي  شيك من ذلك جاافا وال عرثذا ض وقذد يكذون  . هللا في الرز  ض ولاها التهضةل في الرز  أسبابه الخاضعا لسنا

موهرته في الحصذول علذى الذرز  وتنمةتذه محذدوئة ا ألن لذه مواهذ  فذي ميذائ ن  ولنن اقنسان مهنرا عالما عاقال ا
   ردو رريا جاهال ساذجا ا ولنن له مويبا في الحصول على المال وتنمةته ض وقد أخر: ض

 
 

ْزِ  َفَمذا الَّذِه نَ  َوّللاهُ  ذَل َبْعَضذُكْم َعَلذى َبْعذٍض ِفذي اْلذرِه ذُلواْ  َفضَّ ي ِرْزِقِاذْم َعَلذى َمذا َمَلَنذْي َأْيَمذاُنُاْم َفُاذْم ِفيذهِ  ُفضِه  َسذَواك ِبذَرآئِه

ِ َيْجَحذ ذنْ 71ُدوَن )َأَفِرِنْعَمذِا ّللاه ذْن َأْزَواِجُكذم َبِنذةَن َوَحَهذَدةي  َأنُهِسذُكمْ  ( َوّللاهُ َجَعذَل َلُنذم مِه ذذَن  َوَرَزَقُنذم َأْزَواجذاي َوَجَعذَل َلُنذم مِه مِه
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ِ َما الَ 72َيْنُهُروَن ) ُهمْ  الطَّةِهَباِت َأَفِباْلَباِرِل ُ ْؤِمُنوَن َوِرِنْعَمِي ّللاهِ  ذَماَواِت  ِرْزقذاي   َيْمِلُك َلُاذمْ ( َوَيْعُرُدوَن ِمن ُئوِن ّللاه ذَن السَّ مِه
ِ اأَلْمَثاَل ِانَّ ّللاهَ َيْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُمذونَ  َتْضِرُرواْ  ( َفالَ 73َواأَلْرِض َشْة اي َواَل َيْسَتِطيُعوَن ) َضذَرَ  ّللاهُ َمذَثالي َعْرذداي  (74) هلله

ْمُلوكاي الَّ َيْعِدُر َعَلى َشْيٍك َوَمن َزْقَنذاهُ  مَّ ِ َبذْل َأْكثَذُرُهْم  َيْسذَتُوونَ  ِمنَّذا ِرْزقذاي َحَسذناي َفُاذَو ُ نِهذُق ِمْنذُه ِسذرهاي َوَجْاذراي َهذلْ  رَّ اْلَحْمذُد هلله
اذهُّ اَل َيذْأِت َكذل  َعَلذى َمذْوال َوُهوَ  َمَثالي رَُّجَلْةِن َأَحُدُهَما َأْبَنُم اَل َيْعِدُر َعَلَى َشْيكٍ  ّللاهُ  ( َوَضَر َ 75اَل َيْعَلُموَن ) ُه َأْ َنَمذا ُ َوجِه

ْسَتِقيٍم ) َيْسَتِوي  ِبَخْةٍر َهلْ    (76ُهَو َوَمن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِرَراٍط مُّ

خارذا فذي جانذ   معذدرة مواهذ  وراقذات ض فيحسذ  مذن ال  ذدقق أن ال عالقذا للذرز  بالمعذدرة ا و نمذا هذي والنذا 
التضذذةةق فيذذه لحكمذذا  ريذذدها ويحععاذذا  يكذذون  بسذذطا الذذرز  ابذذتالك مذذن هللا ا كمذذامذذن جوانذذ  الحيذذاة ض وقذذد تنذذون 

وذلذك حذةن  -ظذاهرة ملحوظذا تابعذا الخذتالف فذي المواهذ   الذرز   بذاالبتالك ض ض وعلذى أيذا حذال فذةن التهذاوت فذي
ة التذذي والذذني يشذذةر الذذى هذذهه الظذذاهر  -التذذي توجذذد فذذي المجتمعذذات المختلذذا  الظالمذذا تمتنذذع األسذذبا  المصذذطنعا

والتذي  ,  ااولوناذا فذي المجتمذع العررذي   ويسذتخدماا فذي تصذحي  بعذض أوهذام الجاهليذا الوثنيذا التذي واقعذا كانذي
أعطذاهم ويجعلونذه آللاذتام المذدعاة ض فاذو  الذهي سذبعي اقشذارة الةاذا ض ذلذك حذةن كذانوا يعالذون جذاكا مذن رز  هللا

مذا ملنذي أيمذانام مذن الرقةذق ض ص وكذان هذها أمذرا واقعذا قرذل  علذى أمذوالام يعذول عذنام هنذا:انام ال  ذرئون جذاكا مذن
المذدعاة ال  آلاذتام سواك في الذرز  ض فمذا بذالام  ذرئون جذاكا مذن مذال هللا الذهي رزقاذم ايذاه علذى ليصبحوا اقسالم  

  الوها  ال ض المتهضل )أفرنعما هللا يجحدون ال(فيجازون النعما بالشرك ا بدل الشكر للمنعم

الجنسذذةن: )جعذل لنذذم مذذن  بذةن ثذذا فذي األنهذذ  واألزواو واألبنذذاك واألحهذائ وترذذدأ بتعريذر الصذذلا الحيذاالثال واللمسذا
مذذن  بشذذر بذذه ويحذذان ل )وجعذذل لنذذم مذذن   تذذوار:  أنهسذذكم أزواجذذا(فان مذذن أنهسذذكم ا شذذطر مذذننم ا ال جذذن  أحذذم

ها الجانذ  فذي الذنه   ثةذر أشذد فذي األبنذاك والحهذدة ا ولمذ  هذ االمتذدائ أزواجكم بنةن وحهدة(واقنسان الهذاني يحذ 
بسذؤال  علةاذا الى يبا األبناك واألحهائ يبذا الطةبذات مذن الذرز  للمشذاكلا بذةن الذرزقةن ليععذ  ويضم الحساسيا ض ض

عذن أمذره ض وهذهه الذنعم كلاذا مذن  ويخذالهون  اسذتنناري: )أفبالبارذل  ؤمنذون ورنعمذا هللا هذم يكهذرون ال(فيشذركون بذه
  تالبسام في كل آن ض ض , حياتام هةته وهي واقعا فيعطاةه ض وهي آيات على ألو 

بارذل ال وجذوئ لذه ا وال حذق  كلاذا  ؤمنون ال وما عدا هللا بارل ا وههه اآللاا المدعاة ا واألوهذام المذدعاة أفبالبارل
  ويتمتعون به ثم يجحدونه ض ويحسونه فيه ض ورنعما هللا هم يكهرون ا وهي حق  لمسونه

  . ما ال يملك لام رزقا من السموات واألرض شة ا وال يستطيعون ضمن ئون هللا  ويعردون 

رزقذا ومذا هذو بعذائر فذي  لاذم لعجة  أن تنحذرف الهطذرة الذى هذها الحذد ا فةتجذه النذا  بالوبذائة الذى مذا ال يملذك و نه
نذون اننارهذا ا ثذم الذراز  ا وآالهه بذةن أ ذد ام ال يمل الخذالق  وم من األيام ا وال في حال من األحذوال ض ويذدعون هللا

  ! واألمثال يجعلون هلل األشباه

  فال تضرروا هلل األمثال ض ان هللا يعلم وأنتم ال تعلمون(ض ض)
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  لي  هلل مثال ا حتى تضرروا له األمثال ض انه

 الحقيعذا النرذر: التذي لتعريذ  يضر  لام مثلةن للسةد المالك الراز  وللمملوك العاجا الهي ال يملك وال يكس  ض ثم
  في الوبائة بةن هللا وأحد من خلعه وكلام لام عرةد: يسووا رهلوا عناا ض حقيعا أن لي  هلل مثال ا وما يجوز أن

منذه سذرا وجاذرا ض هذل   نهذق ضذر  هللا مذثال عرذدا مملوكذا ال يعذدر علذى شذيك ا ومذن رزقنذاه منذا رزقذا حسذنا فاذو)
  يستوون ال الحمد هلل ض بل أكثرهم ال يعلمون ض(

ال يذأت بخةذر ض هذل   وجاذه  مذثال رجلةن:أحذدهما أبكذم ال يعذدر علذى شذيك وهذو كذل علذى مذواله أ نمذاوضذر  هللا)
  يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على رراط مستقيم ال(

علذى شذيك ض وهذم ال  يعذدرون  األول مأخوذ مذن واقعاذم ا فعذد كذان لاذم عرةذد مملوكذون ا ال يملنذون شذة ا وال والمثل
يسذوون بذةن سذةد الوبذائ ومذالنام ورذةن أحذد أو  فنيذف لمملوك العاجا والسةد المالك المتصرف ضيسوون بةن العرد ا

  ? شيك مما خلق ض وكل مخلوقاته له عرةد

والرجل العذوي المذتنلم اآلمذر  . الثاني يصور الرجل األبكم الضويف الرلةد الهي ال  دري شة ا وال يعوئ بخةر والمثل
عاقذل بذةن هذها وذاك ض فنيذف تمكذن التسذويا بذةن ضذم  يسذوي  ى رريذق الخةذر ض ض والبالعدل ا العامذل المسذتقيم علذ

  العليم اآلمر بالمعروف ا الاائي الى الصراط المستقيم ال العائر أو حجر ا ورةن هللا سبحانه وهو

مذذر قذذوم بالتعجةذذ  مذذن أ وخذذتم المثلذذةن يخذذتم الشذذوط الذذهي بذذدأ بذذأمر هللا للنذذا  أال  تخذذهوا الاذذةن اثنذذةن ا وراذذه ن
   تخهون الاةن اثنةن ل

  ولعطات من مشاد البع  النا  الموضوع:من األئلا على الوحدانيا و نعام هللا على 89 - 77الرابعا: الوحدة

اسذتعراض ئالةذل األلوييذا الواحذدة التذي  تنذى ك علةاذا فذي هذهه  فذي السذيا  فذي هذها الذدر  يسذتمر الوحذدة معدمذا
 ا و حارا العلم ض رةر أنه  ركا في هها الشوط علذى قضذيا البعذ  ض والسذاعاالنعم وفيض السورة:عظما الخلق ا

  أسرار الهة  الهي يختي هللا بعلمه فال يطلع عليه أحدا ض أحد

واآلفذا  ض رةذ   األنهذ  هذها الذدر  تشذمل ألوانذا مذن أسذرار رةذ  هللا فذي السذماوات واألرض ا وفذي وموضذوعات
ومذذا أمذذر السذذاعا اال كلمذذ  البصذذر أو هذذو ) :هةنذذا هذذو علةاذذا قذذائر وهذذي عليذذهالسذذاعا ض التذذي ال يعلماذذا اال هللا و 

يخذرو األجنذا مذن هذها الهةذ  ض ال تعلذم شذة ا ا ثذم  ذنعم علذى النذا   الذهي أقذر (ض ض ورةذ  األرحذام وهللا وحذده هذو
 جذو لعلاذم يشذذكرون نعمتذه ض ض ورةذذ  أسذرار الخلذق يعذذرض مناذا تسذذخةر الطةذر فذذي واألف ذدة بالسذمع واألبصذار

  ما يمسكان اال هللا ض السماك
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وفذي جوهذذا ا نعذذم  األسذذرار هذذها فذي الذذدر  اسذتعراض لذذبعض نعذم هللا المائيذذا علذى النذذا  وهذي بجانذذ  تلذك  لذي
مذذن جلذذوئ األنعذذام للظعذذن واققامذذا ا واألثذذا   المتخذذهة السذذكن والاذذدوك واالسذذتظالل ض فذذي الرةذذوت المرنيذذا والرةذذوت

وهذي كذذهلك الضذالل واألكنذان والسذذرابةل تعذي الحذر وتعذذي البذأ  فذذي  . واألشذذعار والمتذاع مذن األرذذواف واألورذار
  كهلك  تم نعمته عليكم لعلنم تسلمون(ض) الحر :

والرسذول ص [    . تهصذةل ألمذر البعذ  فذي مشذاهد يعذرض فةاذا المشذركةن وشذركاكهم ا والرسذل شذاداك علذةام ثذم
  ع  والقياما ضشاةدا على قومه ض ورهلك تتم ههه الجولا في جو الب

  تصوير حقيعا البع  وآيات هللا في اقنسان والطةر 79 - 77األول: الدر 

  على كل شيك قد ر(ض ض هللا وهلل رة  السماوات واألرض ض وما أمر الساعا اال كلم  البصر أو هو أقر  ض ان)

رةذ  مذذن  وهذي ول ضالبعذ  احذد: قضذايا الععةذدة التذي لعةذي جذدال شذد دا فذي كذل عصذر ا ومذع كذل رسذ وقضذيا
أسذذتار الهةذذ  عذذاجاين  أمذذام رةذذ  هللا الذذهي يخذذتي بعلمذذه ض )وهلل رةذذ  السذذماوات واألرض(و ن البشذذر ليعهذذون 

وقواهذا المذهخورة ض و ن أعلذم العلمذاك مذذن  األرض قارذرين ا مامذا  رلذ  علماذم األرضذي ا ومامذا تتهذت  لاذذم كنذوز
التاليذا فذي ذات نهسذه ض أ رتذد نهسذه الذهي خذرو أم  ذهه  فذال اللحظذا  سذيكون  بني البشر ليعف مكانذه ال  ذدري مذاذا

 يهجذؤه باقنسذان كذل مذهه  ا وقذدره كذامن خلذف سذتار الهةذ  ال  ذدري متذى يهجذؤه ا وقذد اآلمذال يعذوئ ل وتذهه 

وا وينشذ وا ا ويخلهذ وينتجذوا ويعملذوا لةؤملذوا اللحظا ض و نه لمن رحما هللا بالنا  أن يجالوا ما وراك اللحظا الحاضذرة
  خرى ك لام خلف الستار الرهة  ض ما وراكهم ما بدهوه  تمه الخلف حتى يأتةام

ولمذا سذارت الحيذاة  , اختلذي من هذها الهةذ  المسذتور ض ولذو علذم النذا  موعذدها لتوقهذي عجلذا الحيذاة ا أو والساعا
للحظذات للةذوم الموعذوئ ل والشذاور والسذاعات وا واأليذام وفق الخذم الذهي رسذمته لاذا العذدرة ا والنذا  يعذدون السذنةن

هذو أقذر (ض ض فاذي قريذ  ض ولنذن فذي حسذا  رةذر حسذا  البشذر المعلذوم ض  أو )وما أمر الساعا اال كلم  البصذر
 الذذى وقذي ض ررفذا عذذةن ض فذةذا هذذي حاضذرة مايذأة بكذذل أسذباباا )ان هللا علذى كذذل شذيك يحتذاو وتذدبةر أمرهذا ال

وجااههذا ض ض  , وحسذاباا د مذن الخلذق ا وانتهاضذاا ا وجمعاذا اورعذ  هذهه الحشذوئ التذي يخط اذا الحصذر والعذ(قذد ر
األمذر ويستصذوبه مذن يحسذرون بحسذا   يسذتاول كلذه هذةن علذى تلذك العذدرة التذي تعذول للشذيك:كن ض فيكذون ض انمذا

  البشر ض ض ومن هنا يخط ون التصور والتعد ر ل بمعا ي  البشر ا وينظرون بعةن البشر ا ويقيسون 

وهذو يعذع فذي  , تصذورهم مذر بعذرض مثذل رذهةر مذن حيذاة البشذر ا تعجذا عنذه قذواهم ويعجذا عنذهالعذرآن األ ويعر 
  كل لحظا من لةل أو ناار:

  لعلنم تشكرون(ض ض واألف دة وهللا أخرجكم من بطون أمااتنم ال تعلمون شة ا ا وجعل لنم السمع واألبصار)
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ذَماَواِت َواأَلْرِض َوَمذا َأْمذرُ  َوهللهِ  ذاَعِا ِاالَّ َكَلْمذ ِ  َرْةذُ  السَّ  (77َأْو ُهذَو َأْقذَرُ  ِانَّ ّللاهَ َعَلذى ُكذلِه َشذْيٍك َقذِد ٌر ) اْلَبَصذرِ  السَّ

َااِتُنْم اَل َتْعَلُموَن َشْة اي  َوّللاهُ  ن ُبُطوِن ُأمَّ ْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِ َدَة َلَعلَُّنْم َتْشُكُرونَ  َوَجَعلَ  َأْخَرَجُنم مِه َأَلذْم َ ذَرْوْا  (78) َلُنُم اْلسَّ
َماك َما َراٍت ِفي َجوِه السَّ   (79ِاالَّ ّللاهُ ِانَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لِهَعْوٍم ُ ْؤِمُنوَن ) ُيْمِسُكُانَّ  ِاَلى الطَّْةِر ُمَسخَّ

يعلمذون كيذف تذتم ا ألن سذرها  ال رةذ  قريذ  ا ولننذه مورذل بعةذد ض وأرذوار الجنذةن قذد  راهذا النذا  ا ولنذنام وهذو
بذه ويريذد أن يخترذر بذه أمذر السذاعا وأمذر الهةذ  ا  ويتطذاول و سذر الحيذاة المكنذون ض والعلذم الذهي  دعيذه اقنسذانه

من بطون أمااتنم ال تعلمون شة ا(ومولد كل عالم وكذل باحذ  ا ومخرجذه مذن  أخرجكم علم حائ  مكسو : )وهللا
وجعذل فيذه  , للبشذر ا مذن هللا بالعذدر الذهي أرائهيعلم شة ا قري  قري  ل وما كسبه بعد ذلك من علم يبذ ال بطن أمه

وجعذذل لنذذم السذذمع واألبصذذار ) :الوجذذوئ كهايذذا حيذذاتام علذذى هذذها النوكذذ  ا فذذي المحذذيم المكشذذوف لاذذم مذذن هذذها
مذدارك اقنسذان الواعيذا   وهذي تشذمل مذا ارذطل  علذى أنذه  مجمذوع واألف دة(والعرآن يعرر بالعل  ويعرر بذالهؤائ عذن

 النامنذا المجاولذا الننذه والعمذل ض جعذل لنذم السذمع واألبصذار واألف ذدة )لعلنذم اقلاذام ك قذو: الععذل ا وتشذمل كذهل

اقيمذذان بذذاهلل الواحذذد :الشذذكر حذذةن تذذدركون غيمذذا النعمذذا فذذي هذذهه وفذذي سذذواها مذذن آالك هللا علذذيكم ض وأول(تشذذكرون 
  المعروئ ض

  :للعةون  مشاد عجة  معروضأخر: من آثار العدرة اقلايا  روناا فال  تدبروناا وهي  وعجةبا

  لعوم  ؤمنون(ض ض آليات ألم  روا الى الطةر مسخرات في جو السماك ا ما يمسكان اال هللا ض ان في ذلك)

 تلهذي العلذ   ومذا الطةذر مسذخرات فذي جذو السذماك مشذاد مكذرور ا قذد ذهرذي األلهذا بمذا فيذه مذن عجذ  ا ومشذاد
تحليعذذذا رذذاةر فذذذي جذذو السذذذماك  و ن عذذذةن الشذذاعر الموهذذذو  ضالبشذذري عليذذه اال حذذذةن يسذذتيع  ا ويلحذذذ  النذذون ب

العذذذديم الجد ذذذد ض ض )مذذذا يمسذذذكان اال  للمشذذذاد لتسذذذتجيا الحذذذ  الشذذذاعر الذذذى العصذذذةدة حذذذةن تلمسذذذه ض فةنذذذتهض
النذون مذن حولاذا ا وجعذل الطةذر قذائرة علذى الطةذران ا وجعذل الجذو  وفطذرة هللا(بنواميسذه التذي أوئعاذا فطذرة الطةذر

 الطةذران   وأمسذك باذا الطةذر وهذي فذي جذو السذماك: ان فذي ذلذك آليذات لعذوم  ؤمنذون ض ض لاذها امذن حولاذا مناسذب

تاذذا المشذذاعر  بذذاهرة المذذؤمن هذذو العلذذ  الشذذاعر برذذداةع الخلذذق والتنذذوين ا المذذدرك لمذذا فةاذذا مذذن روعذذا فالعلذذ 
  والموهورذذون مذذن  والتسذذري  والوبذذائة وتسذذتجيا الضذذماةر ض وهذذو يعرذذر عذذن احساسذذه بروعذذا الخلذذق ا باقيمذذان

راةع العول في بذداةع الخلذق والتنذوين ا ال  رلذ  الةاذا شذاعر لذم  من المؤمنةن يبا التعرةر ا قائرون على ابداع ألوان
  المشر  الوضيك ض اقيمان تم  قلبه شرارة

  من نعم هللا على اقنسان في المساكن والمالب  83 - 80الثاني: الدر 

بةذوت العذوم ومذا يسذر  الذى أسذرار الخلذق وآثذار العذدرة ومظذاهر النعمذا ا  ذدخل باذا السيا  خطذوة أخذر: فذي ويخطو
  لام فةاا وحولاا من سكن ومتاع وأكنان وظالل ل
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ويذوم اقذامتنم ومذذن  ظعذننم وهللا جعذل لنذم مذن بةذذوتنم سذكنا ا وجعذل لنذذم مذن جلذوئ األنعذذام بةوتذا تسذتخهوناا  ذذوم)
لنذم ممذا خلذق ظذالال   وجعذل لنذم مذن الجبذال أكنانذا  جعذل ا الى حذةن ض وهللاأروافاا وأورارها وأشعارها أثاثا ومتاع

  تقيكم بأسكم ض كهلك  تم نعمته عليكم لعلنم تسلمون(ض ض وسرابةل وجعل لنم سرابةل تقيكم الحر

نذا ض لاذم وال سذكن وال رمأنة بةذوت والطمأنةنا في الرةوت نعما ال يعذدرها حذق قذدرها اال المشذرئون الذه ن ال والسكن
لذي  رريبذا عذن ظذل الهةذ  ا فنالهمذا فيذه خهذاك  السذكن وذكرها في السيا  يجيك بعد الحد   عذن الهةذ  ا وظذل

  الهافلا عن غيما ههه النعما ض المشاعر وستر ض والتهكةر بالسكن يم 

مذن بةذوتنم وهللا جعذل لنذم ) هنا الى شذيك عذن نظذرة اقسذالم الذى الرةذي ا بمناسذبا هذها التعرةذر المذوحي: ونستطرئ
الشذعوري ض هكذها  ريذده مريحذا تطمذ ن اليذه  واالرم نذان سذكنا(ض ض فاكذها  ريذد اقسذالم الرةذي مكانذا للسذكةنا النهسذيا

  للسكنى والراحا ا أو بارم نان من فيه بعضام المائيا النه  وتسكن وتأمن سواك بكها ته

 
 

ذذن ُبُةذوِتُنْم َسذَكناي َوَجَعذَل لَ  َوّللاهُ  ذن ُجُلذذوئِ َجَعذَل َلُنذم مِه  َوِمذنْ  ُبُةوتذاي َتْسذَتِخهُّوَنَاا َ ذذْوَم َظْعذِنُنْم َوَيذْوَم ِاَقذاَمِتُنمْ  األَْنَعذامِ  ُنذم مِه

ذنَ  (80) ِحذةنٍ  َأْرذَواِفَاا َوَأْوَراِرَهذا َوَأْشذَعاِرَها َأَثاثذاي َوَمَتاعذاي ِاَلذى ذا َخَلذَق ِظذاَلالي َوَجَعذَل َلُنذم مِه مَّ  َبذالِ اْلجِ  َوّللاهُ َجَعذَل َلُنذم مِه

َفذِةن َتَولَّذْوْا  (81) ُتْسذِلُمونَ  َبْأَسذُكْم َكذَهِلَك ُ ذِتمُّ ِنْعَمتَذُه َعَلذْيُنْم َلَعلَُّنذمْ  َتِقذيُكم َأْكَنانذاي َوَجَعذَل َلُنذْم َسذَراِبةَل َتِقذيُكُم اْلَحذرَّ َوَسذَراِبةلَ 
ذٍا  (83) اْلَنذاِفُرونَ   ثُذمَّ ُ نِنُروَنَاذا َوَأْكثَذُرُهمُ َيْعِرُفذوَن ِنْعَمذَي ّللاهِ  (82) َفِةنََّمذا َعَلْيذَك اْلذَراَلُس اْلُمِرذةنُ  َوَيذْوَم َنْبَعذُ  ِمذن ُكذلِه ُأمَّ

ذُف َعذذْنُاْم َواَل ُهذذْم  الَّذذِه نَ  ( َوِ َذا َرأ:84ِللَّذذِه َن َكَهذذُروْا َواَل ُهذْم ُيْسذذَتْعَتُروَن ) ُ ذذْؤَذنُ  َشذِاةداي ثُذذمَّ الَ  َظَلُمذوْا اْلَعذذَهاَ  َفذذاَل ُيَخهَّ
  (85) َظُرونَ ُ ن

انمذا هذو مرةذي وسذكن وأمذن  , والخصام ويسكن من فيه كل الى اآلخر ض فلي  الرةي مكانا للنااع والشعا  , لبعض
  وارم نان وسالم ض

اال بعذد االسذت هان ا  ئاخذل ثم يضمن اقسالم للرةي حرمته ا ليضمن له أمنه وسذالمه وارم نانذه ض فذال  دخلذه ومن
مذن فيذه لسذر  مذن األسذبا  ا وال  تجسذ   علذى باسذم السذلطان ا وال  تطلذع أحذد -حذق بهةذر  -وال يعتحمذه أحذد 

ويخذل بالسذكن الذهي  ريذده اقسذالم للرةذوت ا ويعرذر عنذه  , أمذنام أحذد علذى أهلذه فذي رهلذا مذنام أو رةبذا ا فةذروع
  ! العمةق ذلك التعرةر الجمةل

مذذع مهذذرئات   تناسذذق مذذن األنعذذام جانراذذا الذذهي المشذذاد مشذذاد بةذذوت وأكنذذان وسذذرابةل ا فذذةن السذذيا  يعذذرض وألن
اقذامتنم ا ومذن أرذوافاا وأورارهذا وأشذعارها  ويذوم المشاد: )وجعل لنم من جلوئ األنعام بةوتا تستخهوناا  وم ظعذننم

من نعما األنعذام مذا  لرذي الضذرورات ومذا  لرذي األشذوا  ا فةذهكر  يستعرض أثاثا ومتاعا الى حةن(ض وهو هنا كهلك
يشذي  أنذه األثا  ض والمتاع ولو أنذه يطلذق علذى مذا فذي األرحذال مذن فذر  وأرطيذا وأئوات ا اال جان  الىالمتاع ا 

  بالتمتع واالرتيال ض
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و لذى السذرابةل تعذي فذي  , التعرةذر فذي جذو السذكن والطمأنةنذا ا وهذو يشذةر الذى الظذالل واألكنذان فذي الجبذال ويذر  
مذن الجبذال أكنانذا ا وجعذل لنذم سذرابةل تقذيكم  لنذم ظالال ا وجعذلالحر وتعي في الحر : )وهللا جعل لنم مما خلق 

اسذذتروال وسذذكن ا ولاذذا فذذي األكنذذان رمأنةنذذا ووسذذن ا ولاذذا فذذي  الظذذالل الحذذر وسذذرابةل تقذذيكم بأسذذكم(وللنه  فذذي
 . . مذن األرئيذا واألرطيذا راحذا وفذي السذرابةل التذي تعذي البذأ  مذن الذدروع ورةرهذا وقايذا الحذر السذرابةل التذي تعذي

كهلك  تم نعمتذه علذيكم لعلنذم ) وكلاا بسرةل من رمأنةنا الرةوت وأمناا وراحتاا وظلاا ض ض ومن ثم يجيك التععة :
  تسلمون(واقسالم استسالم وسكن وركون ض ض

  تتناسق ظالل المشاد كله على رريعا العرآن في التصوير ض وهكها

مننذرين ا بعذد مذا عرفذوا  جاحذد ن ال الذرالس ض وليكذونن اذاأسذلموا فراذا ض و ن تولذوا وشذرئوا فمذا علذى الرسذول ا فذةن
  نعما هللا التي ال تعرل الننران ل

  . .(النافرون  فةن تولوا فةنما عليك الرالس المرةن ض يعرفون نعما هللا ثم  ننروناا ا وأكثرهم)

  يعالجم مشاد لخاي وتالعن النافرين في اآلخرة والرسول شاهد على 89 - 84الثال : الدر 

  يعرض ما  نتظر النافرين عندما تأتي الساعا التي ذكرت في مطلع الحد  : ثم

ظلمذوا العذها  فذذال  الذه ن نبعذ  مذن كذل أمذا شذاةدا ا ثذم ال  ذؤذن للذه ن كهذروا وال هذم يسذتعترون ض و ذا رأ: ويذوم
الذه ن كنذا نذدعو مذن ئونذك  ررنا هؤالك شركاهنا:قالوا يخهف عنام وال هم  نظرون ض و ذا رأ: اله ن أشركوا شركاكهم

 ورذدوا وألعوا الى هللا  وم ه السلم ا وضل عنام ما كانوا يهترون ض الذه ن كهذروا . لناذبون  ض فألعوا الةام العول:اننم

  عن سرةل هللا زئناهم عهابا فو  العها  بما كانوا يهسدون ض ض

أقذوامام مذن ترليذ  وتنذه    مذع ع لاذم فذي الذدنيا ردأ بموقف الشاداك من األنرياك  دلون بما يعلمون ممذا وقذ والمشاد
يطلذ  مذنام أن يسترضذوا رراذم بعمذل أو قذول ا فعذذد  وال والذه ن كهذروا واقهذون ال  ذؤذن لاذم فذي حجذا وال استشذذهاع

وقي الحسا  والععذا  ض)و ذا رأ: الذه ن ظلمذوا العذها  فذال يخهذف عذنام وال  وجاك فات أوان العتا  واالسترضاك ا
أناذم   اعمذون  ثذم يعطذع هذها الصذمي رهيذا الذه ن أشذركوا لشذركاةام فذي سذاحا الحشذر ممذن كذانوا . .( نظذرون  هذم

الذةام ويعولذون ل )ررنذا هذؤالك شذركاهنا  يشذةرون  شذركاك هلل ا وأناذم آلاذا يعرذدونام مذع هللا أو مذن ئون هللا ض فذةذا هذم
 ك انامررنا(والةوم ال يعولون عن هؤال):يعرون  اله ن كنا ندعو من ئونك(فالةوم
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ِانَُّنذْم َلَنذاِذُبوَن  اْلَعذْولَ  الَِّه َن ُكنَّا َنْدُعْو ِمن ُئوِنذَك َفذأْلَعْوا ِاَلذْةِامُ  ُشَرَك ُهَنا َرأ: الَِّه َن َأْشَرُكوْا ُشَرَكاكُهْم َقاُلوْا َررََّنا َهذؤالك َوِ َذا
ِ َ ْوَمِ ذهٍ 86) ذَلمَ  ( َوَأْلَعذْوْا ِاَلذى ّللاه ذا َكذاُنوْا َيْهتَذُروَن )َوَضذلَّ َعذْناُ  السَّ واْ  ( الَّذِه َن َكَهذُرواْ 87م مَّ ِ ِزْئَنذاُهْم  َوَرذدُّ َعذن َسذِرةِل ّللاه

  (88ُيْهِسُدوَن ) َكاُنواْ  َعَهاباي َفْوَ  اْلَعَهاِ  ِبَما

راذون االتاذام الثعةذل ا فذةذا هذم يج هذها هلل ض انمذا يعولذون: )هذؤالك شذركاهنا(ض ض ويهذاع الشذركاك ويرتجهذون مذن شذركاك
اننذم لنذاذبون(ويتجاون الذى هللا مستسذلمةن خاضذعةن )وألعذوا  العذول عبائهم بالنه  في تعريذر وتوكةذد: )فذألعوا الذةام

وضذل ) :العصذة  و ذا المشذركون ال يجذدون مذن مهتريذاتام شذة ا يعتمذدون عليذه فذي مذوقهام . .(السلم الى هللا  وم ه
وحملذذوا رةذذرهم علذذى النهذذر  كهذذروا ر مضذذاعها العذذها  للذذه نعذذنام مذذا كذذانوا يهتذذرون(ض ض وينتاذذي الموقذذف بتعريذذ

عذهابا فذو  العذها  بمذا كذانوا يهسذدون(فالنهر  زئنذاهم ورذدوهم عذن سذرةل هللا:)الذه ن كهذروا ورذدوا عذن سذرةل هللا
جريمذا كهذرهم ا وجريمذا رذد رةذرهم عذن الاذد: ا فضذوعف لاذم العذها  جذااك  ارتنرذوا فسائ ا والتنهةذر فسذائ ا وقذد

  وفاقا ض

  شأن عام مع جميع األقوام ض ثم يخصي السيا  موقها خارا للرسول ص [   مع قومه: ذلك

عليذك النتذا  تريانذا لنذل  ونالنذا ويوم نبع  في كل أما شاةدا علذةام مذن أنهسذام ا وج نذا بذك شذاةدا علذى هذؤالك ا)
  شيك ا وهد: ورحما ورشر: للمسلمةن(ض ض

ويستسذلمون هلل  , موقذف العصذة  الذهي يكذه  الشذركاك فيذه شذركاكهمظذل المشذاد المعذروض للمشذركةن ا وال وفذي
 وم  بع  مذن كذل أمذا شذاةد ض  قريا متررةةن من ئعو: عبائهم الضالةن ا  ررز السيا  شأن الرسول مع مشركي

هذؤالك(ض ض ثذم  ذهكر أن فذي النتذا  الذهي نذال علذى  علذى فتجذيك هذهه اللمسذا فذي وقتاذا وفوتاذا: )وج نذا بذك شذاةدا
لمحذتج ا وال عذهر معذه لمعتذهر ض )وهذد: ورحمذا ورشذر: للمسذلمةن(ض ض  بعذده ول )تريانذا لنذل شذيك(فال حجذاالرسذ

  . . فليسلم قرل أن يأتي الةوم المرهو  ا فال  ؤذن لله ن كهروا وال هم يستعترون  والرحما فمن شاك الاد:

  . ع جوه وتؤئيهتجيك مشاهد القياما في العرآن ألئاك ررض في السيا  ا تتناسق م وهكها

  واقستعاذة والرخصا التالوة الموضوع:توجةاات حول االخال  والوفاك بالعاد وآئا  111 - 90الخامسا: الوحدة

 
 

ْن َأنُهِسِامْ  َوَيْومَ  ٍا َشِاةداي َعَلْةِام مِه ْلَنذا َعَلْيذَك الْ  َوِجْ َنا َنْبَعُ  ِفي ُكلِه ُأمَّ لِهُنذلِه َشذْيٍك  ِتْرَيانذاي  ِنتَذا َ ِبَك َشذِاةداي َعَلذى َهذذؤالك َوَناَّ
: َوَرْحَماي َوُرْشَر: ِلْلُمْسِلِمةَن )   (89َوُهدي

لنذل شذيك ا وهذد: ورحمذا ورشذر:  تريانذا الذدر  الماضذي بعولذه تعذالى: )ونالنذا عليذك النتذا  خذتم الوحذدة معدمذا
والبشذر: ض فيذه األمذر بالعذدل  مذن التريذان والاذد: والرحمذا النتذا  للمسلمةن(ض وفي هها الدر  بيان لذبعض مذا فذي
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 نعذض والناي عن الهحشاك والمننذر والبهذي ا وفيذه األمذر بالوفذاك بالعاذد والناذي عذن , العررى واقحسان و  تاك ذي

 . النتا  األيمان بعد توكةدها ض ض وكلاا من مبائيك السلوك األساسيا التي جاك باا هها
 
 (90) تَذَهكَُّرونَ  َعذِن اْلَهْحَشذاك َواْلُمنَنذِر َواْلَبْهذِي َيِعُظُكذْم َلَعلَُّنذمْ  َوَيْنَاذى َساِن َوِ  تَذاك ِذي اْلُعْرَرذىّللاهَ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِقحْ  ِانَّ 

ِ ِاَذا َعاَهذدتُّْم َواَل َتنُعُضذواْ  ّللاهَ َيْعَلذُم َمذا َتْهَعُلذوَن  ِانَّ  ِهذةالي َبْعذَد َتْوِكةذِدَها َوَقذْد َجَعْلذُتُم ّللاهَ َعَلذْيُنْم كَ  األَْيَمذانَ  َوَأْوُفذوْا ِبَعْاذِد ّللاه
(91)  

العظذيم ض والبشذر: للذه ن  العذها  بيذان الجذااك المعذرر لذنعض العاذد واتخذاذ اقيمذان للخذداع والتضذلةل ا وهذو وفيذه
  ررروا وتوفةتام أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ض

شذبحه مذن مجلذ  العذرآن  لطذرئ من الشذيطان الذرجيم ا هكر بعض آئا  قراكة هها النتا  ض وهو االستعاذة باهلل  ثم
مذن  رمذي الرسذول ص [   بافتراةذه علذى هللا ض  فمذنام النريم ض كما  هكر بعض تعوالت المشركةن عن هها النتا  ض

  يعلمه هها العرآن ل الهي ومنام من يعول:ان رالما أعجميا هو

ومذن فتنذوا عذن  , باقيمذان كذره علذى النهذر وقلبذه مطمذ نناايا الدر   رةن جااك من يكهر بعذد ايمانذه ا ومذن ي وفي
  ورحما ورشر: للمسليمن ض وهد: ئ نام ثم هاجروا وجاهدوا وررروا ض ض وكل أول ك تريان ا

  أمر بالعدل واقحسان والوفاك والناي عن نعض العاد 93 - 90األول: الدر 

يعظكذم لعلنذم تذهكرون ض  . والبهذي عذن الهحشذاك والمننذران هللا يأمر بالعدل واقحسان و  تذاك ذي العررذى ا ويناذى )
توكةدها ا وقد جعلتم هللا عليكم كهةال ا ان هللا يعلم مذا تهعلذون  بعد وأوفوا بعاد هللا اذا عاهدتم ا وال تنعضوا األيمان

مذن أمذا  ررذىأ نعضي رالاا من بعد قوة أنناثا ا تتخذهون أيمذاننم ئخذال بةذننم أن تنذون أمذا هذي كالتي ض وال تنونوا
ولو شذاك هللا لجعلنذم أمذا واحذدة ا ولنذن يضذل  . ا انما  رلوكم هللا به ا ولةرةنن لنم  وم القياما ما كنتم فيه تختلهون 

  تعملون(ض ض كنتم من يشاك ا ويادي من يشاك ا ولتسألن عما

ئاك ئعذوة عالميذا انسذانيا  جذاك جاك هها النتا  لةنشذيك أمذا ويذنظم مجتمعذا ا ثذم لةنشذيك عالمذا ويقذيم نظامذا ض لعد
  هي اآلررة والرابطا والعوميا والعصريا ض وحدها ال تعص  فةاا لعرةلا أو أما أو جن    انما الععةدة

والشذذعو  ا والثعذذا  واألمذذم ثذذم جذذاك بالمبذذائيك التذذي تنهذذل تماسذذك الجماعذذا والجماعذذات ا وارم نذذان األفذذرائ ومذذن
  بالمعامالت والوعوئ والعاوئ ض

مذع الاذو: ا وال تتذأثر بذالوئ  تمةذل ل(الهي يكهل لنل فرئ ولنل جماعا ولنل قوم قاعذدة ثابتذا للتعامذل ا البالعد)جاك
والعذوة والضذعف ض انمذا تمضذي فذي رريعاذا تنةذل  , والهعةذر والذبهض ا وال تترذدل مجذاراة للصذار والنسذ  ا والهنذي

  واحد للجميع ض بمةاان بمكيال واحد للجميع ا وتان 
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لمذذن  ريذذد أن  مهتوحذذا عذذدل ض ض)اقحسذذان(ض ض  لطذذف مذذن حذذدة العمذذل الصذذارم الجذذازم ا ويذذدع البذذا جذذوار ال و لذى
أن  ذناض بمذا فذو  العذدل الواجذ    ريذد  تسذام  فذي بعذض حعذه ا ثذارا لذوئ العلذو  ا وشذهاك لهذل الصذدور ض ولمذن

  عليه لةداوي جرحا أو يكس  فضال ض

فيشذمل محذيم  , تعامذل واألمذر باقحسذان يشذمل كذل عمذل وكذلأوسع مدلوال ا فنل عمل رة  احسان ا  واقحسان
  وعالقاته بالبشريا جميعا ض , بالجماعا الحياة كلاا في عالقات العرد برره ا وعالقاته بأسرته ا وعالقاته

 رنذي هذها علذى عصذريا  ومذا اقحسذان )ا تذاك ذي العررى(انمذا  رذرز األمذر بذه تعظيمذا لشذأنه ا وتوكةذدا عليذه ض ومذن
من المحذيم المحلذي الذى المحذيم العذام ض وفذق نظريتذه  اقسالم رة ا انما  رنيه على مردأ التنافل الهي  تدرو بهاألس

  التنظيميا لاها التنافل ض

مذا خصذي بذه رالبذا  ومنذه ويناى عن الهحشاك والمننر والبهي(ض ض والهحشذاك كذل أمذر يهحذا أي  تجذاوز الحذد ض)
تجذذاوز للحذذد حتذذى لةذذدل علذذى الهحشذذاك  وفيذذه نذذه فعذذل فذذاحا فيذذه اعتذذداكوهذذو فاحشذذا االعتذذداك علذذى العذذرض ا أل

تننره الشريعا فاي شريعا الهطذرة ض وقذد تنحذرف الهطذرة أحيانذا  ثم ويختي باا ض والمننر كل فعل تننره الهطرة ومن
  الى أرل الهطرة قرل انحرافاا ض والبهي الظلم وتجاوز الحق والعدل ض تشةر فتبعى الشريعا ثابتا

بكذل مذدلوالتاا ا  الهاحشذا من مجتمع يمكذن أن يعذوم علذى الهحشذاك والمننذر والبهذي ض مذا مذن مجتمذع تشذيع فيذه ماو 
  والمننر بكل مهرراته ا والبهي بكل معقباته ا ثم يعوم ض ض

ن ومامذا يسذتخدم الطهذاة مذ , البشذريا تنذتهض بعذد فتذرة معةنذا ضذد هذهه العوامذل الادامذا ا مامذا ترلذ  قوتاذا والهطذرة
ضذد الهحشذذاك والمننذر والبهذي ض فذذال  اذم أن تعذذوم  وانتهاضذذات الوسذاةل لحما تاذا ض وتذذاري  البشذريا كلذه انتهاضذذات

مذن الذدهر ا فاالنتهذاض علةاذا ئلةذل علذى أناذا عنارذر رريبذا علذى جسذم الحيذاة ا  حةنا عاوئ وأن تعوم ئول علةاا
ونايذه عذن  واقحسذان اليذه ض وأمذر هللا بالعذدللطرئها ا كما  نتهض الحي ضذد أي جسذم رريذ   ذدخل  تنتهض فاي

للمعاومذذا باسذذم هللا ض لذذهلك يجذذيك  ويذذدفعاا الهحشذذاك والمننذذر والبهذذي  وافذذق الهطذذرة السذذليما الصذذحيحا ا ويعوياذذا
  وتهكر وحي الهطرة األرةل العويم ض للتهكر التععة : )يعظكم لعلنم تهكرون(فاي عظا

  كهةال ان هللا يعلم ما تهعلون ض ض عليكم وا األيمان بعد توكةدها وقد جعلتم هللابعاد هللا اذا عاهدتم وال تنعض وأفوا

هللا ض والوفذذاك  بذذه بعاذذد هللا يشذذمل بيعذذا المسذذلمةن للرسذذول ص [   ويشذذمل كذذل عاذذد علذذى معذذروف يذذأمر والوفذذاك
مجتمذذع ا وال تعذذوم هذذهه الثعذذا ال يعذذوم  ورذذدون  بذذالعاوئ هذذو الضذذمان لبعذذاك عنصذذر الثعذذا فذذي التعامذذل بذذةن النذذا  ا

األيمان بعد توكةدها وقذد جعلذوا هللا كهذةال علذةام ا وأشذادوه عاذدهم   نعضوا انسانيا ض والني يخجل المتعاهد ن أن
  للوفاك باا ض ثم  ادئهم تاد دا خفيا )ان هللا يعلم ما تهعلون(ض كافال ا وجعلوه
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التذذي  نهذذرط بذذدوناا ععذذد  الثعذذا أبذذدا ا ألناذذا قاعذذدةتشذدئ اقسذذالم فذذي مسذذألا الوفذذاك بذذالعاوئ فلذذم  تسذام  فةاذذا  وقذد
بالوفذاك والناذي عذن الذنعض انمذا تسذتطرئ لضذر   األمذر الجماعا ويتادم ا والنصو[ العرآنيا هنا ال تعف عنذد حذد

  التي قد  تخهها بعضام مرررات: األسبا  األمثال ا وتعري  نن  العاد ا ونهي

أما هذي أررذى مذن أمذا ض  تنون  ة أنناثا تتخهون أيماننم ئخال بةننم ا أنوال تنونوا كالتي نعضي رالاا من بعد قو )
  تختلهون(ض فيه انما  رلوكم هللا به ض ولةرةنن لنم  وم القياما ما كنتم

وتتركذه مذرة أخذر:  تنعضذه مذن  ذنعض العاذد مثذل امذرأة حمعذاك ملتاثذا ضذويها العذام والذرأي ا تهتذل رالاذا ثذم فمثذل
والترذ ذل والتعجةذذ  ض وتشذوه األمذذر فذذي  بذالتحعةر وكذذل جاي ذا مذذن جاةيذذات التشذريه تشذذيقطعذا مننوثذذا ومحلولذا ل 

ومذذا  رضذذى انسذذان كذذريم لنهسذذه أن يكذذون مثلذذه كمثذذل هذذهه المذذرأة  . المعصذذوئ النهذذو  وتقبحذذه فذذي العلذذو  ض وهذذو
  الععل ا التي تعضي حياتاا فيما ال رناك فيه ل الملتاثا الضويها اقرائة

قذريا كثذرة  بةنمذا لنهسذه نعذض عاذده مذع الرسذول ص [   بذأن محمذدا ومذن معذه قلذا ضذويها ا بعضذام  رذرر وكذان
عناذذا: )تتخذهون أيمذذاننم ئخذذال  فةتخلذذوا قويذا ض فنذذراام الذى أن هذذها لذذي  مرذررا ألن  تخذذهوا أقسذامام رشذذا وخديعذذا

للمصذلحا مذع األمذا  أكثذر عذدئا وقذوة مذن أمذا ض ورلبذا أمذا بةذننم أن تنذون أمذا هذي أررذى مذن أمذا(أي بسذر  كذون 
  األررى ض

ئولذا معاهذدة مذع  فتععذد فذي مذدلول الذني أن يكذون نعذض العاذد تحقيعذا لمذا يسذمى اآلن عمصذلحا الدولذا ع ويذدخل
  ئول أررى في الصف اآلخر ا تحقيعا مجموعا ئولا أو مجموعا ئول ا ثم تنعضاا بسر  أن هناك ئولا أررى أو

 
 
ذٌا ِهذَي َأْرَرذى َتتَِّخُهونَ  ْي َرْاَلَاا ِمن َبْعِد ُقوٍَّة َأنَناثاي َتُنوُنوْا َكالَِّتي َنَعَض  َوالَ  ذٍا ِانََّمذا  ِمذنْ  َأْيَماَنُنْم َئَخذالي َبْةذَنُنْم َأن َتُنذوَن ُأمَّ ُأمَّ

ُ ِبِه َوَلُةَرةِهَننَّ َلُنْم َ ذْومَ  ذاي َواِحذَدةي َولِنذن ُيِضذلُّ َمذن  َلَجَعَلُنذمْ  اك ّللاهُ ( َوَلذْو َشذ92َمذا ُكنذُتْم ِفيذِه َتْخَتِلُهذوَن ) اْلِقَياَمذاِ  َ ْرُلوُكُم ّللاه ُأمَّ
َبْةَنُنْم َفَتِالَّ َقذَدٌم َبْعذَد ثُُروِتَاذا َوتَذُهوُقوْا  َئَخالي  ( َواَل َتتَِّخُهوْا َأْيَماَنُنمْ 93َعمَّا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ) َوَلُتْسَأُلنَّ  َيَشاُك َوَيْاِدي َمن َيَشاكُ 

وكَ  ِ َوَلُنْم َعَهاٌ  َعِظيٌم )َر  ِبَما اْلسُّ   (94َدئتُّْم َعن َسِرةِل ّللاه

وعذدم اتخذاذ األيمذان ذريعذا للهذذا  , الدولذا ل فاقسذالم ال يعذر مثذل هذها المرذرر ا ويجذام بالوفذاك بالعاذذد لمصذلحا
أو تعذاون  علذى رةذر الرذر والتعذو: ض وال يسذم  بقيذام تعاهذد تعاونذا والذدخل ض ذلذك فذي معابذل أنذه ال يعذر تعاهذدا وال

 وأكذل حعذو  النذا  ا واسذتهالل الذدول والشذعو  ض ض وعلذى هذها األسذا  قذام بنذاك , والعصيان على اقثم والهسو  

المعذامالت الهرئيذا والدوليذا  فذي اقسذالميا ورنذاك الدولذا اقسذالميا فذنعم العذالم بالطمأنةنذا والثعذا والنظافذا الجماعذا
   وم كاني غيائة البشريا الى اقسالم ض
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هذي أررذى مذن أمذا(هو  أمذا هنا يحهر من مثل ذلك المررر ا وينبه الى أن غيام مثل هذهه الحالذا: )أن تنذون  والني
وتحذذرجام مذذن نعذذض العاذذد الذذهي أشذذادوا هللا  أنهسذذام ابذذتالك مذذن هللا لاذذم ليمذذتحن ارائتاذذم ووفذذاكهم وكذذرامتام علذذى

  عليه: )انما  رلوكم هللا به(ض ض

فيذه: )ولةرةذنن لنذم  ذوم  للهصذل ي تنشذ  بذةن الجماعذات واألقذوام الذى هللا فذي  ذوم القيامذايكذل أمذر الخالفذات التذ ثذم
بالعاد حتى لمخذالهةام فذي الذرأي والععةذدة:)ولو شذاك  بالوفاك القياما ما كنتم فيه تختلهون(يماد باها لترضيا النهو 

 كنذتم تعملذون(ض ض ولذو شذاك هللا لخلذقيضل من يشاك ويادي من يشاك ولتسألن عمذا  ولنن هللا لجعلنم أما واحدة ا

وجعذل نذوامي  للاذد:  , باسذتعدائ واحذد ا ولننذه خلعاذم باسذتعدائات متهاوتذا ا نسذخا رةذر مكذررة وال معذائة النذا 
يكذون االخذتالف فذي الععةذدة سذربا فذي  فذال والضذالل ا تمضذي باذا مشذة ته فذي النذا  ض وكذل مسذؤول عمذا يعمذل ض

هللا ض والعاد مكهول ماما اختلهي المعتعذدات ض وهذهه قمذا فذي  بمشة ا سبابه المتعلعانعض العاوئ ض فاالختالف له أ
  الد نيا ا لم يحععاا في واقع الحياة اال اقسالم في ظل هها العرآن ض والسماحا نظافا التعامل ا

  الناي عن المخائعا باأليمان أو المتاجرة باا 96 - 94الثاني: الدر 

ورذ  الطمأنةنذا الناذبذا  , ه للوفذاك بذالعاوئ ا ونايذه عذن اتخذاذ األيمذان للهذا والخديعذاالسذيا  فذي توكةذد ويمضذي
ذلذذك فذذي زعاعذذا قذذواةم الحيذذاة النهسذذيا  ويحهرعاغبذذا للحصذذول علذذى منذذافع قريبذذا مذذن منذذافع هذذهه الذذدنيا الهانيذذا ض

 اآلخرة ا ويلول بما عند هللا مذنوالمعامالت ض وينهر بالعها  العظيم في  واالرتبارات واالجتماعيا ا وزلالا الععاةد

ال تنهذد خااةنذه ا وال  الذهي عمذا يهذوتام بالوفذاك مذن منذافع هايلذا ا وينذوه بهنذاك مذا بأ ذد ام ورعذاك مذا عنذد هللا عذوض
   نعطع رزقه:

سذرةل هللا ا ولنذم عذذها   عذذن تتخذهوا أيمذاننم ئخذال بةذذننم ا فتذال قذدم بعذذد ثروتاذا ا وتذهوقوا السذذوك بمذا رذدئتم وال
خةذر لنذم ان كنذتم تعلمذون ض مذا عنذدكم  نهذد ومذا عنذد  هذو يم ض وال تشذتروا بعاذد هللا ثمنذا قلذةال ض ان مذا عنذد هللاعظذ

  بأحسن ما كانوا يعملون ض أجرهم هللا با  ض ولنجاين اله ن ررروا

يعسذم وهذو فالذهي  . اآلخذرين األيمان رشذا وخذداعا  اعذاع الععةذدة فذي الضذمةر ا ويشذوه رذورتاا فذي ضذماةر واتخاذ
تثري له قذدم علذى رذراراا ض وهذو فذي الوقذي ذاتذه  أن يعلم أنه خائع في قسمه ا ال يمكن أن تثري له ععةدة ا وال

 ننذ  ا ويعلمذون أن أقسذامه كانذي للهذا والذدخل   ومذن ثذم يصذدهم عذن  ثم يشوه رورة الععةدة عند من يعسم لام
  اهلل ضالسةيك الهي يضرره للمؤمنةن ب المثل سرةل هللا باها

فذي وعذدهم ا  رذدقام ئخلي في اقسالم جماعذات وشذعو  بسذر  مذا رأوا مذن وفذاك المسذلمةن بعاذدهم ا ومذن ولعد
بكثةذذر مذذن الخسذذارة الوقتيذذا  أضذذخم ومذذن اخالرذذام فذذي أيمذذانام ا ومذذن نظذذافتام فذذي معذذامالتام ض فنذذان النسذذ 

  الظاهريا التي نشأت عن تمسكام بعاوئهم ض
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الناحيذا ظذل هذو رذابع  هذهه الرسذول ص [   فذي نهذو  المسذلمةن أثذرا قويذا ورابعذا عامذا فذيترك العذرآن وسذنا  ولعد
  معاويا بن أبي سفيان وملك بةن التعامل اقسالمي الهرئي والدولي المتمةا ض ض رو: أنه كان

 
 
ِ ُهذوَ  َوالَ  ِ َثَمنذاي َقِلذةالي ِانََّمذا ِعنذَد ّللاه َبذاٍ   ّللاهِ  ( َمذا ِعنذَدُكْم َ نَهذُد َوَمذا ِعنذدَ 95ْم ِان ُكنذُتْم َتْعَلُمذوَن )لَُّنذ َخْةذرٌ  َتْشذَتُروْا ِبَعْاذِد ّللاه

ذن َذَكذٍر َأْو ُأنثَذذى َوُهذوَ 96َيْعَمُلذذوَن ) َكذذاُنواْ  َوَلَنْجذِاَينَّ الَّذِه َن َرذذَرُروْا َأْجذَرُهم ِبَأْحَسذِن َمذذا  ُمذْؤِمنٌ  ( َمذْن َعِمذَل َرذذاِلحاي مِه

  (97َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن ) ِبَأْحَسنِ  َباي َوَلَنْجِاَينَُّاْم َأْجَرُهمَفَلُنْحِةَةنَُّه َحَياةي َرةهِ 

أرذار علذةام وهذم رذارون ال  بالئهذم أمذد ا فسذار الذةام فذي آخذر األجذل ض ص حتذى اذا انعضذى وهذو قريذ  مذن الذروم
ص [   يعذول:ع مذن كذان وفذاك ال رذدر ض سذمعي رسذول هللا  . يشعرون   فعال له عمر بن عتبا:هللا أكرر يا معاويذا

 -حتذى  نعضذي أمذدها ع فرجذع معاويذا بذالجيا ض والروايذات عذن حهذ  العاذوئ  ععذده بةنه ورةن قذوم أجذل فذال يحلذن
  متواترة مشاورة ض -العريبا في نعضاا  المصلحا ماما تنن

ر ويجعذل العاذد ويحذه وينذهر ترك هها العذرآن فذي النهذو  ذلذك الطذابع اقسذالمي البذارز ض وهذو  ررذ  ويرهذ  ا وقد
هللا على الوفذاك عظيمذا جذايال:)وال تشذتروا بعاذد  عند عاد هللا ا ويصور النهع الهي يجره نعضه ض ةال هايال ا وما

 خةر لنم ان كنتم تعلمون(ض ض ويهكر بأن ما عند البشر ولو ملنه فذرئ فةنذه زاةذل ا هو هللا ثمنا قلةال ض انما عند هللا

والصذرر لتنذاليف الوفذاك ا  , الوفذاك عنذدكم  نهذد ومذا عنذد هللا بذا (ا ويعذوي العذااةم علذىعنذد هللا بذا  ئاةذم: )مذا  ومذا
بأحسذن مذا كذانوا يعملون(والتجذاوز عمذا وقذع مذنام مذن  أجذرهم ويعذد الصذابرين أجذرا حسذنا )ولنجذاين الذه ن رذرروا

  العمل ئون سواه ض أحسن عمل سيك ا ليكون الجااك على

  ل عمل الصالحةن والصالحات وحياتام الطةباالبشر: بعرو  97الثال : الدر 

  العمل والجااك ا يعع  بالعاعدة العاما فةاما: ورمناسبا

مذذا كذذانوا  بأحسذذن مذذن عمذذل رذذالحا مذذن ذكذذر أو أنثذذى وهذذو مذذؤمن ا فلنحةةنذذه حيذذاة رةبذذا ا ولنجذذاينام أجذذرهم)
  يعملون(ض ض فيعرر بهلك العواعد التاليا:

وفذي جااةامذا عنذد هللا ض  , سذاويان فذي قاعذدة العمذل والجذااك ا وفذي رذلتاما بذاهللالجنسذةن:الهكر واألنثذى ض مت أن
مذذن ذكذذر أو أنثى(لايذذائة تعريذذر هذذهه ) :يهصذذل ومذذع أن له )من(حذذةن يطلذذق يشذذمل الذذهكر واألنثذذى اال أن الذذني

سذتياك مذن رأي الجاهليذا فذي األنثذى ا وضذةق المجتمذع باذا ا وا سذوك الحقيعذا ض وذلذك فذي السذورة التذي عذرض فةاذا
  من العوم حانا ورما وخجال وعارا ل وتواريه  بشر بمولدها ا

وهذو مذؤمن(فبهةر هذهه العاعذدة ) باهلل العمل الصال  ال بد له من العاعدة األرةلا  رتنا علةاا ض قاعدة اقيمان وأن
فذذي  ذذوم عارذذف ض  انمذذا هذذو يبذذاك كرمذائ اشذذتدت بذذه الذري  , شذذتاته ال يعذوم بنذذاك ا ورهةذذر هذهه الرابطذذا ال  تجمذذع
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 اليذه الخةذوط جميعذا ا و ال فاذي أننذا  ض فالععةذدة هذي التذي تجعذل للعمذل الصذال  تشذد والععةذدة هذي المحذور الذهي

الشذاوات واألهذواك  مذع ورايذا ض فتجعذل الخةذر أرذةال ثابتذا يسذتند الذى أرذل كرةذر ض ال عارضذا ماعاعذا يمةذل باعثذا
  حة  تمةل ض

ررذدة ثريذا بالمذال ض فعذد  ناعمذا ااهه حياة رةبا في ههه األرض ض ال  ام أن تنذون العمل الصال  مع اقيمان ج وأن
المذال النثةذر تطةذ  باذا الحيذاة فذي حذدوئ النهايذا:فةاا  رةذر تنون به ا وقد ال يكون معاا ض وفي الحياة أشياك كثةرة

 دوك والرضذى والرركذا ا وسذكنالذى رعا تذه وسذتره ورضذاه ض وفةاذا الصذحا والاذ واالرم نذان االتصذال بذاهلل والثعذا بذه

ولذي  المذال اال  . . الحيذاة ومذوئات العلذو  ض وفةاذا الهذرل بالعمذل الصذال  وآثذاره فذي الضذمةر وآثذاره فذي الرةذوت
  وأزكى وأبعى عند هللا ض أعظم عنصرا واحدا يكهي منه العلةل ا حةن  تصل العل  بما هو

  حسن في اآلخرة ضالحياة الطةبا في الدنيا ال تنعي من األجر ال وأن

هللا لاذذم عذذن  تجذذاوز هذذها األجذذر يكذذون علذذى أحسذذن مذذا عمذذل المؤمنذذون العذذاملون فذذي الذذدنيا ا ويتضذذمن هذذها وأن
  السة ات ض فما أكرمه من جااك ل

 
 
 

ْيَطاِن الرَِّجيمِ  َفِةَذا ِ ِمَن الشَّ ُلذونَ   َعَلذى الَّذِه َن آَمُنذوْا َوَعَلذى َررِهِاذمْ ِانَُّه َلْيَ  َلُه ُسْلَطانٌ  (98) َقَرْأَت اْلُعْرآَن َفاْسَتِعْه ِباهلله  َ َتَوكَّ

َنذاَن آَيذاٍ 100ُهذم ِبذِه ُمْشذِرُكوَن ) َوالَّذِه نَ  ِانََّما ُسذْلَطاُنُه َعَلذى الَّذِه َن َ َتَولَّْوَنذهُ  (99) ْلَنا آَيذاي مَّ ُل  َوّللاهُ  ( َوِ َذا َبذدَّ َأْعَلذُم ِبَمذا ُ َنذاِه
رِهذكَ 101اَل َيْعَلُمذوَن ) َأْكثَذُرُهمْ  ْهتَذٍر َبذلْ َقذاُلوْا ِانََّمذا َأنذَي مُ  َلذُه ُروُل اْلُعذُدِ  ِمذن رَّ :  ِبذاْلَحقهِ  ( ُقذْل َناَّ ِلُةَثرِهذَي الَّذِه َن آَمُنذوْا َوُهذدي
  (102) َوُرْشَر: ِلْلُمْسِلِمةنَ 

شذيك عذن خارذا فذي  السذيا  يأخذه ثذم آئا  تذالوة العذرآن ورئعلذي شذراات النهذار حولذه 105 98الرابذع: الذدر 
  النتا  ض عن آئا  قراكته ض وعن تعوالت المشركةن عليه:

وعلذى رراذم  توكلذون ض  آمنذوا فةذا قرأت العرآن فاستعه بذاهلل مذن الشذيطان الذرجيم ض انذه لذي  لذه سذلطان علذى الذه ن)
  انما سلطانه على اله ن  تولونه واله ن هم به مشركون(ض

لذذه مذذن الوسوسذذا واتجذذاه  وتطاةذذر تماةذذد للجذذو الذذهي  تلذذى فيذذه كتذذا  هللا ا بذذاهلل مذذن الشذذيطان الذذرجيم واالسذذتعاذة
  الهي يمثله الشيطان ض والشر بالمشاعر الى هللا خالصا ال يشهلاا شارل من عالم الرج 

فالذه ن  توجاذون ( توكلذون  بذاهلل مذن الشذيطان الذرجيم ض ض)انذه لذي  لذه سذلطان علذى الذه ن آمنذوا وعلذى رراذم فاسذتعه
علذةام ا مامذا وسذو  لاذم فذةن رذلتام بذاهلل  يسذيطر وحذده ا ويخلصذون قلذورام هلل ا ال يملذك الشذيطان أن الذى هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقذد يخط ذون ا لنذنام ال يستسذلمون ا فيطذرئون الشذيطان عذنام ويثورذون  . اليذه تعصمام أن  نساقوا معه ا وينعائوا
 بشذاواتام ن يجعلونذه ولذةام ويستسذلمون لذهانمذا سذلطانه علذى الذه ن  تولونذه(أول ك الذه ) . . قريذ  الذى رراذم مذن

بعذذض األقذذوام ض علذذى أن  عنذذد ونذذاواتام ا ومذذنام مذذن يشذذرك بذذه ض فعذذد عرفذذي عبذذائة الشذذيطان وعبذذائة الذذه الشذذر
  أتباعام للشيطان نوع من الشرك بالوالك واالتباع ض

  ذكر المشركةن  هكر تعوالتام عن العرآن النريم: وعند

ال يعلمذون ض قل:نالذه رول العذد   أكثذرهم ا وهللا أعلذم بمذا  نذال قالوا:انمذا أنذي مهتذر ض بذل و ذا بذدلنا آيذا مكذان آيذا)
للمسذلمةن ض ولعذد نعلذم أناذم يعولون:انمذا يعلمذه بشذر ض لسذان  ورشذر:  مذن ررذك بذالحق ا لةثرذي الذه ن آمنذوا ا وهذد:

ألذيم  عذها  ت هللا ال  اذد ام هللا ولاذموهها لسان عرري مرةن ض ان اله ن ال  ؤمنون ب يا , أعجمي الهي  لحدون اليه
  ض انما يهتري النه  اله ن ال  ؤمنون ب يات هللا ا وأول ك هم الناذبون(ض ض

ورنذاك أمذا تعذوئ  , انسذاني المشركةن ال  دركون وظيها هذها النتذا  ض ال  ذدركون أنذه جذاك قنشذاك مجتمذع عذالمي ان
مذن السذماك رسذالا   وأن هللا الذهي خلذق البشذر علذيم  بعذدها تي ليسذيهها المجتمع العالمي ض وأنه الرسالا األخةرة ال

 فذةذا بذدل آيذا انتاذى أجلاذا واسذتنهدت أرراضذاا ا ليذأتي ب يذا أخذر: أرذل  . والشذراةع بما يصذل  لاذم مذن المبذائيك

ا فالشذأن لذه اال هذو  يعلمذه الجد دة التي رارت الةاا األما ا وأرل  للبعاك بعذد ذلذك الذدهر الطويذل الذهي ال للحالا
حتذى يشذهى ا ثذم  نصذ  بأرعمذا أخذر: تصذل   جرعذات ا ومثل آيات هها النتا  كمثل الذدواك تعطذى للمذريض منذه

  للرنيا العائيا في الظروف العائيا ض

فذي حيذاة الرسذول ص [    آيا المشركةن ال  دركون شة ا من هها كله ا ومن ثم لم  دركوا حكما ترد ل آيا مكان ان
  كهبا قم ض )بل أكثرهم ال يعلمون(ض ض عليه ك منه وهو الصائ  األمةن الهي لم يعادوافحسروها افترا

جرريذل عليذه السذالم  -(العذد  قل:ناله رول العد  من ررك بالحق(ض ض فما يمكن أن يكون افتراك ض وقذد نالذه )رول)
قلذورام بذاهلل ا فاذي تذدرك أنذه آمنوا(المورذولا  الذه ن )من ررذك(ال مذن عنذدك)بالحق(ال  تلذب  بذه البارذل )لةثرذي -

الى الصد  )وهد: ورشر: للمسذلمةن(بما  اذد ام الذى الطريذق المسذتقيم ا  وتطم ن من عند هللا ا فتثري على الحق
  بالنصر والتمكةن ض  بشرهم ورما

  عرري مرةن(ض ض لسان ولعد نعلم أنام يعولون:انما يعلمه بشر ض لسان الهي  لحدون اليه أعجمي ض وهها)

واختلهذي الروايذات  , باسذمه األخر: باعمام أن الهي يعلم الرسول ص [   هها العذرآن انمذا هذو بشذر ض سذموه لهرياوا
  رالم لبعض أظارهم في تعةةنه ض ض قةل:كانوا يشةرون الى رجل أعجمي كان بةن
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ِرذةنٌ  يالَّهِ  َنْعَلُم َأنَُّاْم َيُعوُلوَن ِانََّما ُيَعلِهُمُه َبَشٌر لِهَسانُ  َوَلَعدْ  ِانَّ الَّذِه َن اَل  (103) ُ ْلِحُدوَن ِاَلْيِه َأْعَجِمي  َوَهذَها ِلَساٌن َعَرِرذي  مُّ
ِ اَل َ ْاذِد ِاُم ّللاهُ  ِ َوُأوْ  ُ ْؤِمُنذونَ  ( ِانََّمذا َيْهتَذِري اْلَنذِهَ  الَّذِه َن الَ 104َعذَهاٌ  َأِلذيٌم ) َوَلُاذمْ  ُ ْؤِمُنوَن ِب َياِت ّللاه لذذِ َك ُهذُم ِب َيذاِت ّللاه

  (105اْلَناِذُبوَن )

ويكلمذه بعذض الشذيك ا  اليذه قذريا ا وكذان بياعذا  ريذع عنذد الصذها ا وررمذا كذان رسذول هللا ص [   يجلذ  بطذون 
اليسذةر بعذدر مذا  ذرئ جذوا  الخطذا  فيمذا  الشذيك وذلك كان أعجمذي اللسذان ال يعذرف العرريذا ا أو أنذه كذان يعذرف

  ال بد منه ض

الذى سذذريعا ض  المذروة   فذي السذةرة:كان رسذول هللا ص [   فيمذا بلهنذي كثةذذرا مذا يجلذ  عنذدمحمذد بذن اسذحا وقذال
ولعذد نعلذم أناذم يعولون:انمذا يعلمذه بشذذر ض ):هللا رذالم نصذراني يعذال لذه:جرر ض عرذد لذبعض بنذي الحضذرمي ا فذأنال

  عرري مرةن(ض لسان لسان الهي  لحدون اليه أعجمي ا وهها

  عن عكرما وقتائة كان اسمه عيوياع ضعرد هللا بن كثةر و  وقال

اسذمه بلعذام ض وكذان  وكذان عن ابن عبا  قال:كان رسول هللا ص [   يعلم قنذا بمكذا -بةسنائه  -ابن جرير  ورو: 
ويخذرو مذن عنذده فعالوا:انمذا يعلمذه بلعذام ض  عليذه أعجمي اللسذان ا وكذان المشذركون  ذرون رسذول هللا ص [    ذدخل

  ض ض فأنال هللا ههه اآليا ض

اليه أعجمذي ض وهذها لسذان   لحدون  ما كان فعد رئ علةام البسيم الواض  الهي ال يحتاو الى جدل:علسان الهي وأما
  النتا  العرري المرةن ال هها عرري مرةنع فنيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا

 دبرونذه وهذم يعلمذون  كذانوا الذهيالمعالذا مذنام يصذع  حملاذا علذى الجذد ا وأرلذ  الظذن أناذا كةذد مذن كةذدهم  وهذهه
ان أعجميذا يملذك أن يعلذم محمذدا هذها  -و عجذازه  النتا  وهم أخرر بقيما هها -كهبه وافتراكه ض و ال فنيف يعولون 

  ليظارن به لنهسه ل مثله النتا  ض ول ن كان قائرا على

وتشذريعات   يملذك كذل  نظذم ت ا وعذنبعد ما تعدمي البشريا كثةرا ا وتهتعي مواه  البشر عن كت  ومؤلها , والةوم
العانونيذا أن  ذدرك أن مثذل هذها النتذا  ال  والتشذريعات من  تهو  العول ا وكل من يهعه أرول النظم االجتماعيذا ا

  يمكن أن يكون من عمل البشر ض

شذرقةن عذام فذي مذؤتمر المست الد ن المائ ون الملحدون في روسيا الشةوعيا ا عندما أرائوا أن يطعنوا في هها وحتى
بذل مذن عمذل جماعذا  -هذو محمذد  -فذرئ واحذد  عمذل كانذي ئعذواهم أن هذها العذرآن ال يمكذن أن يكذون مذن 1954

  العرريا بل ان بعض أجااةه كت  خارجاا للل الجايرة كرةرة ض وأنه ال يمكن أن يكون قد كت  في

  واحدة ضالى هها استنثار هها النتا  على مويبا رجل واحد ض وعلى علم أما  ئعاهم
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أن يكذون لاذها الوجذوئ   ننرون  يعولوا ما  وحي به المنطق الطريعي المستقيم:انه من وحي ر  العالمةن ض ألنام ولم
  اله ا وأن يكون هناك وحي ورسل ونروات ل

أعجمذي عرذد لرنذي  لسذانه أن يعلمذه بشذر -وهذها رأي جماعذا مذن العلمذاك فذي العذرن العشذرين  -كذان يمكذن  فنيذف
  لجايرة العرريا اللفالن في ا

  العرآن ههه المعولا الضالا فيعول: ويعلل

  ان اله ن ال  ؤمنون ب يات هللا ال  اد ام هللا ولام عها  أليمع ض ض"

وال  اذد ام الذى الحقيعذا فذي شذيك  , اله ن ال  ؤمنوا ب يات هللا لم  ادهم هللا الى الحقيعا في أمر هها النتذا  فاؤالك
  ولام عها  أليمع بعد ذلك الضالل المقيم ض" عن اآليات المؤئيا الى الاد: ما ض بكهرهم و عراضام

أن يصذدر مذن الرسذول  يمكذن  ثنذي بذأن االفتذراك علذى هللا ال يصذدر اال مذن مثذل هذؤالك الذه ن ال  ؤمنذون ض وال ثذم
 األمةن:

 
 

ِ ِمذن َبْعذِد ايَماِنذِه ِاالَّ َمذْن ُأْكذِرَه َوَقْلُبذهُ  َمن ذن َشذَرَل ِبذاْلُنْهِر َرذْدراي َفَعَلذْةِامْ  ْطَمذِ ن  مُ  َكَهَر ِبذاهلله ذَن  َرَضذ ٌ  ِباِقيَمذاِن َوَلذذِنن مَّ مِه
ِ َوَلُاْم َعَهاٌ  َعِظيٌم ) ْنَيا َعَلذى اآلِخذَرِة َوَأنَّ ّللاهَ اَل َ ْاذِدي اْسَتَحرُّواْ  ( َذِلَك ِبَأنَُّامُ 106ّللاه  (107اْلَنذاِفِريَن ) اْلَعذْومَ  اْلَحَياَة اْلذدُّ

َجذَرَم َأنَُّاذْم ِفذي اآلِخذَرِة ُهذذُم  الَ  (108َوَسذْمِعِاْم َوَأْبَصذاِرِهْم َوُأوَلذذذِ َك ُهذُم اْلَهذاِفُلوَن ) ُقُلذوِرِامْ  ُأوَلذذِ َك الَّذِه َن َرَبذَع ّللاهُ َعَلذى
  (109اْلَخاِسروَن )

  انما يهتري النه  اله ن ال  ؤمنون ب يات هللا ض وأول ك هم الناذبون()

عذن المسذلم ا و ن  رذدورها جريمذا فاحشذا ال يعذدم علةاذا مذؤمن ض وقذد نهذى الرسذول ص [   فذي حذد   لذه فالنذه 
  كان يصدر عنه رةرها من الهنو  ض

  المااجرين الرخصا في النطق بكلما النهر وأجر المجاهد ن 111 - 106الخام : الدر 

   نتعل السيا  الى بيان أحكام من يكهر بعد اقيمان: ثم

رذدرا فعلذةام رضذ   بذالنهر ولنن من شذرل -اال من أكره وقلبه مطم ن باقيمان  -ر باهلل من بعد ايمانه من كه)
علذى اآلخذذرة ا وأن هللا ال  اذدي العذوم النذذافرين ض  الذذدنيا مذن هللا ا ولاذم عذها  عظذذيم ض ذلذك بذأنام اسذذتحروا الحيذاة
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 هذذم الهذذافلون ض ال جذذرم أناذذم فذذي اآلخذذرة هذذم وسذذمعام وأبصذذارهم ا وأول ذذك قلذذورام أول ذذك الذذه ن ربذذع هللا علذذى

  . .(الخاسرون 

الحيذاة األخذر: ا ورضذي  وآثذر لعذي المسذلمون األواةذل فذي مكذا مذن األذ: مذا ال يطيعذه اال مذن نذو: الشذاائة ا ولعذد
  بعها  الدنيا عن العوئة الى ملا النهر والضالل ض

عنذه ا ثذارا للحيذاة الذدنيا  ارتذد ه عذرف اقيمذان وذاقذه ا ثذمهنا يهل  جريما من كهر باهلل من بعد ايمانه ض ألنذ والني
والحرمذان مذذن الادايذذا   وورذمام بالههلذذا وانطمذذا   , علذى اآلخذذرة ض فرمذاهم بهضذذ  مذذن هللا ا ورالعذها  العظذذيم

بذأنام فذي اآلخذرة هذذم الخاسذرون ض ض ذلذك أن الععةذدة ال يجذوز أن تنذذون  علذةام العلذو  والسذمع واألبصذار   وحكذم
هذهه  مذؤثرات وحسا  للرر  والخسارة ض ومتى آمن العل  باهلل فال يجوز أن  دخل عليذه مذؤثر مذن , مساوما موضع

وليسذي رذها قابلذا ل خذه والذرئ  , األرض   فل رض حسا  ا وللععةدة حسا  وال  تداخالن ض وليسي الععةذدة هذاال
  تهظيع للجريما ضوال , الععورا فاي أعلى من هها وأعا ض ومن ثم كل هها التهلي  في

نجذاة لروحذه مذذن  بلسذانه مذن ذلذك الحكذم الذدام  مذن أكذره وقلبذه مطمذ ن باقيمذان ض أي مذذن أظاذر النهذر واسذتثنى
  أن ههه اآليا نالي في عمار بن ياسر ض رو:  الاالك ا وقلبه ثابي على اقيمان مرتنن اليه مطم ن به ض وقد

بذن ياسذر فعذهبوه  عمذار بذن عمذار بذن ياسذر قال:أخذه المشذركون عن أبي عرةدة محمد  -بةسنائه  -ابن جرير  رو: 
[   ع كيذذف تجذذد قلبذذك ال ع  ] النرذذي حتذذى قذذاررام فذذي بعذذض مذذا أرائوا ض فشذذكا ذلذذك الذذى النرذذي ص [   فعذذال

  فناني رخصا في مثل ههه الحال ض . . " فعد قال:مطم نا باقيمان ض قال النري ص [  :ع ان عائوا

رذنعي سذميا أم  كذهلك ن يظاذروا النهذر بلسذانام مذؤثرين المذوت علذى لهظذا باللسذان ضأبذى بعذض المسذلمةن أ وقذد
  . ياسر ياسر ا وهي تطعن بالحريا في موضع العها حتى تموت وكهلك رنع أبوه

علذى رذدره فذي  العظيما يهعل المشركون به األفاعةل حتى ليضعون الصخرة -رضوان هللا عليه  -كان بالل  وقد
أحذد ض ويعذول:وهللا لذو أعلذم كلمذا هذي أهذي  لنذم  . ونه بالشرك باهلل ا فيأبى علةام وهذو يعول:أحذدشدة الحر ا ويأمر 

  مناا لعلتاا ض

فيعذذذول:نعم ض  . حرةذذذ  بذذذن زيذذذد األنصذذذاري لمذذذا قذذذال لذذذه مسذذذةلما النها :أتشذذذاد أن محمذذذدا رسذذذول هللا وكذذذهلك
  وهو ثابي على ذلك ض , اررا افيعول:أتشاد أني رسول هللا ال فيعول:ال أسمع ل فلم  ال يعطعه ارر

  أنه -علةام  هللا أحد الصحابا رضوان -الحاف  ابن عساكر في ترجما عرد هللا بن حهيها السامي  وذكر
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تَذْأِتي ُكذلُّ  َ ذْومَ  (110ٌر رَِّحذيٌم )َوَرَرُروْا ِانَّ َررَّذَك ِمذن َبْعذِدَها َلَهُهذو  َجاَهُدواْ  ِانَّ َررََّك ِللَِّه َن َهاَجُروْا ِمن َبْعِد َما ُفِتُنوْا ُثمَّ  ُثمَّ 
  (111َعِمَلْي َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن ) مَّا َنْهٍ  ُتَجاِئُل َعن نَّْهِسَاا َوُتَوفَّى ُكلُّ َنْه ٍ 

ابنتذي ض فعذال لذه:لو أعطةتنذي  وأزوجذك الروم ا فجاكوا به الى ملناذم ا فعذال له:تنصذر وأنذا أشذركك فذي ملنذي أسرته
محمد ص [   ررفا عةن ما فعلي ض فعذال:اذن أقتلذك ا  ئ ن جميع ما تملنه العر  أن أرجع عنجميع ما تملك و 

وأمر الرماة فرموه قريبا من  ديه ورجليذه وهذو يعذرض عليذه ئ ذن النصذرانيا  , فصل  فعال:أني وذاك ض قال:فأمر به
فألعذاه  المسذلمةن وجذاك بأسذةر مذنثم أمذر بذه فذأنال ض ثذم أمذر بعذدر ض وفذي روايذا:بعرة مذن نحذا  فأحمةذي ا  . فيأبى

فرفذع فذي البكذرة لةلعذى فةاذا فبكذى ض  . فةاذا وهو  نظر فةذا هو عظام تلول ض وعرض عليذه فذأبى ا فذأمر بذه أن  لعذى
انمذذا هذذي نهذذ  واحذدة تلعذذى فذذي هذذهه العذذدر السذذاعا فذذي هللا ا  نهسذذي فطمذع فيذذه وئعذذاه ض فعذذال:اني انمذذا بكةذذي ألن

  شعرة في جسدي نه  تعه  هها العها  في هللا ض كل فأحرري أن يكون لي بعدئ

فلذذم يعررذذه ا ثذذم  , خنايذذر روايذذا أنذذه سذذجنه ا ومنذذع عنذذه الطعذذام والشذذرا  أيامذذا ا ثذذم أرسذذل اليذذه بخمذذر ولحذذم وفذي
لذم أكذذن ألشذذمتك فذي ض فعذذال لذذه الملك:فعرذذل  ولنذذن اسذتدعاه فعال:مذذا منعذذك أن تأكذل ال فعال:أمذذا انذذه قذد حذذل لذذي ا

المسذليمن ض فعذال:نعم ض فعرذل رأسذه ا فذأرلق معذه جميذع أسذار:  أسذار:  ض فعذال:تطلق معذي جميذع رأسي وأنا أرلعذك
 رجذع قذال عمذر بذن الخطذا  رضذي هللا عنذه:حق علذى كذل مسذلم أن يعرذل رأ  عرذد هللا بذن فلمذا المسلمةن عنده ض

  وأنا ابدأ ض فعام فعرل رأسه رضي هللا عناما ض , حهافا

ترجحه في نهذ  المذؤمن  ولنناا ال هوائة فةاا وال ترخي ا وثمن االحتهاأ باا فائل ا أن الععةدة أمر عظيم ا ذلك
  وهاني الحياة وهان كل ما فةاا من نويم ض بحياته ا وعند هللا ض وهي أمانا ال  ؤتمن علةاا اال من يهد اا

رحذيم ض  ذوم تذأتي كذل  ههذورل ثم ان ررك لله ن هاجروا من بعد ما فتنوا ا ثذم جاهذدوا ورذرروا ا ان ررذك مذن بعذدها)
  .(يظلمون  نه  تجائل عن نهساا ض وتوفى كل نه  ما عملي ا وهم ال

ولنذنام هذاجروا بعذد ذلذك  . كانوا من ضعاف العر  ا اله ن فتنام المشركون الطهذاة عذن ئ ذنام بالعذها  ورةذره وقد
ى تنذاليف الذدعوة ض فذاهلل  بشذرهم رذابرين علذ , هللا عنذدما أمكنذتام الهررذا ا وحسذن اسذالمام ا وجاهذدوا فذي سذرةل

  لههور رحيم(ض بعدها بأنه سيههر لام ويرحمام )ان ررك من

وهذو تعرةذر  لعذي (نهسذاا  ذوم تشذهل كذل نهذ  بأمرهذا ا ال تتلهذي الذى سذواها   ) ذوم تذأتي كذل نهذ  تجذائل عذن ذلذك
رنذاك فذي انشذهال وال جذدال ض العذها  ض وال  مذن ظل الاول الهي يشهل كل امريك بنهسه ا يجائل عناا لعلاا تنجو

  وهم ال يظلمون(ض ض) انما هو الجااك ض كل نه  وما كسري ض

  الى هللا الدعوة الموضوع:نماذو من ععا  جاحدي نعم هللا وقواعد في 128 - 112السائسا: الوحدة
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ضذر  هنذا مذثال مثلذةن لتعريذ  حقيعذا مذن حعذاةق الععةذدة ض وهذو ي السذورة أن ضذر  هللا فذي هذهه سذرق الوحدة معدما
 خذالل المشركةن ا اله ن جحدوا نعما هللا علةام ض لةنظروا المصةر الهي  تادئهم مذن وقوماا لتصوير حال مكا ا

  المثل الهي يضر  لام ض

باذم الذى الطةبذات التذي  السذيا  ذكذر النعمذا فذي المثذل ا وهذي نعمذا الذرز  الررذد مذع األمذن والطمأنةنذا  نتعذل ومذن
لاذم ا وحذدئ المحرمذات ورةناذا وليسذي هذهه مناذا ض وذلذك لذون  هللا اعا ألوهام الوثنيا ا وقد أحلاايحرموناا علةام اتب

بذه   نذال القيذام بشذكرها ض  تاذدئهم بالعذها  األلذيم مذن أجلذه ا وهذو افتذراك علذى هللا لذم وعذدم مذن النهذر بنعمذا هللا ا
  شريعا ض

 
 

ْطَمِ نَّاي َيْأِتةَااّللاهُ َمَثالي َقْرَياي َكاَنْي آِمَناي  َوَضَر َ  ِ َفَأَذاَقَاذا ِرْزُقَاا مُّ ن ُكذلِه َمَنذاٍن َفَنَهذَرْت ِبذَأْنُعِم ّللاه ِلَبذاَ  اْلُجذوِع  ّللاهُ  َرَرداي مِه
ْنُاْم َفَنهَُّبوُه َفَأَخَهُهُم اْلَعَهاُ  َوُهمْ  َجاكُهمْ  ( َوَلَعدْ 112َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوْا َيْصَنُعوَن )   (113) اِلُمونَ ظَ  َرُسوٌل مِه

بسذر  ظلماذم ض  . الطةبذات مذا حذرم علذى المسذلمةن مذن الخباةذ  ا يشذةر الذى مذا حذرم علذى الةاذوئ مذن ورمناسذبا
فذي عاذد ابذراييم الذهي كذان أمذا قانتذا هلل  آبذاةام جعل هها التحريم ععورا لاذم علذى عصذيانام ولذم يكذن محرمذا علذى

اه وهداه الى رراط مستقيم ا فناني حذالال لذه الطةبذات ولرنيذه مذن اجتب ألنعمه حنيها ا ولم يك من المشركةن شاكرا
  رحيم ض رهور حرم هللا بعضاا على الةاوئ في رورة ععورا لام خارا ض ومن تا  بعد جاالته فاهلل حتى بعده ا

يذه الةاذوئ السذري الذهي منذع ف وكهلك جاك ئ ن محمد امتدائا واتباعا لد ن ابراييم ا فعائت الطةبات حالال كلاا ض ثم
فهريذذق كذذف عذذن الصذذةد وفريذذق نعذذض عاذذده فمسذذخه هللا  فيذذه مذذن الصذذةد ض فةنمذذا السذذري علذذى أهلذذه الذذه ن اختلهذذوا

  . وانتن  عن مستو: اقنسانيا النريم

والموعظذا الحسذنا ض  بالحكمذا السورة عند ههه المناسبا باألمر الذى الرسذول ص [   أن  ذدعو الذى سذرةل ررذه وتختم
االعتداك بمثله ئون تجذاوز ض ض والصذرر والعهذو خةذر  رئ تي هي أحسن ض وأن  لتام قاعدة العدل فيوأن يجائلام بال

  ألن هللا معام ا  نصرهم ويرعاهم وياد ام رريق الخةر والهالل ض المحسنةن ض والعاغبا بعد ذلك للمتعةن

  بهةر أمر هللا التحريم نععا  من جحدوا نعم هللا وريان ما حرم هللا والناي ع 117 - 112األول: الدر 

هللا ا فأذاقاذا هللا لبذا   بذأنعم وضر  هللا مثال قريا كاني آمنا مطم نا ا يأتةاا رزقاا رردا من كل مكان ا فنهذرت)
  فنهبوه ا فأخههم العها  وهم ظالمون(ض ض منام الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ض ولعد جاكهم رسول

آمذن مطمذ ن ا ال تمتذد  فاذو هللا فةاا الرةذي ا وجعلاذا بلذدا حرامذا مذن ئخلذه حال أشبه شيك بحال مكا ض جعل وهي
بةي هللا النريم ض وكان النا   تخطهذون مذن حذول  جوار اليه  د ولو كان قاتال ا وال يجره أحد على ا هاةه وهو في
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ن كذل مكذان مذذع آمنذون مطم نذون ض كذذهلك كذان رزقاذم يذذأتةام هةنذا هنة ذا مذذ وحما تذذه الرةذي وأهذل مكذا فذذي حراسذته
شذيك  كذل العوافذل اآلمنذا ا مذع أناذم فذي وائ قهذر جذد  رةذر ذي زرع ا فنانذي تجرذي الذةام ثمذرات ومذع الحجذيج

  فةتهوقون رعم األمن ورعم الررد منه ئعوة ابراييم الخلةل ض

للعذالمةن ا ئ نذه رحمذا لاذم و  فذةام اذا رسول منام ا يعرفونه رائقا أمةنذا ا وال يعرفذون عنذه مذا يشذةن ا  بعثذه هللا ثم
والطمأنةنذا والوذيا الررةذد   فذةذا هذم يكهبونذه ا ويهتذذرون  بذاألمن ئ ذن ابذراييم بذاني الرةذي الذهي  نعمذون فذي جذواره

  به ورمن اتبعوه األذ: ض وهم ظالمون ض وينالون  عليه االفتراكات ا

كانذي آمنذا مطم نذذا  التذي عريذذاالذهي يضذرره هللا لاذم منطرذذق علذى حذالام ا وعاغبذذا المثذل أمذامام ض مثذل ال والمثذل
فأذاقاذذا هللا لبذذا  الجذذوع والخذذوف بمذذا كذذانوا ) رسذذوله يأتةاذذا رزقاذذا ررذذدا مذذن كذذل مكذذان فنهذذرت بذذأنعم هللا ا وكذذهبي

  . ظالمون  يصنعون(وأخه قوماا العها  وهم

ق أثذرا فذي الحذ  الذهو  أعمذ ألن التعرةر الجوع والخوف فيجعله لباسا   ويجعلام  هوقون هها اللبا  ذوقا ا ويجسم
فتضذذاعف مذذ  الجذذوع والخذذوف لاذذم ولهعذذه  الحذذوا  مذن مسذذا  اللبذذا  للجلذذد ض وتتذذداخل فذذي التعرةذذر اسذذتجابات

  تلك العاغبا التي تنتظرهم لتأخههم وهم ظالمون ض من وتأثةره وتهلهله في النهو  ض لعلام يشهعون 

يذأمرهم باألكذل ممذا أحذل لاذم  , يه المنع والحرمانظل هها المثل الهي تخا ل فيه النعما والرز  ا كما يخا ل ف وفي
  على اقيمان الحق باهلل ا وأن يخلصوا له يستقيموا من الطةبات وشكر هللا على نعمته ان كانوا  ريدون أن

 
 

َم َعَلذْيُنُم اْلَمْةتَذاَ 114وَن )ُكنُتْم ِايَّذاُه َتْعُرذدُ  ِان ِممَّا َرَزَقُنُم ّللاهُ َحالالي َرةِهباي َواْشُكُروْا ِنْعَمَي ّللاهِ  َفُنُلواْ  مَ  ( ِانََّمذا َحذرَّ َوَلْحذَم  َواْلذدَّ
ِ ِبذِه َفَمذنِ  ِلَمذا َتِصذُف  َتُعوُلذواْ  ( َوالَ 115َرْةذَر َبذاٍس َواَل َعذاٍئ َفذِةنَّ ّللاهَ َرُهذوٌر رَِّحذيٌم ) اْضذُطرَّ  اْلَخنِايذِر َوَمذا أُِهذلَّ ِلَهْةذِر ّللاه

ِ اْلَنذِهَ  ِانَّ الَّذِه َن َيْهتَذُروَن َعَلذى ّللاهِ  لِهَتْهتَذُرواْ  ا َحذاَلٌل َوَهذذَها َحذَرامٌ َأْلِسَنُتُنُم اْلَنِهَ  َهذذهَ  ( 116اَل ُيْهِلُحذوَن ) اْلَنذِه َ  َعَلذى ّللاه
ْمَنذا َمذا َقَصْصذَنا َعَلْيذَك ِمذن َقْرذلُ  َوَعَلذى (117َمَتاٌع َقِلةٌل َوَلُاْم َعَهاٌ  َأِلذيٌم ) َوَلذذِنن َكذاُنوْا  َظَلْمَنذاُهمْ   َوَمذاالَّذِه َن َهذاُئوْا َحرَّ

ذوَك ِبَجَااَلذٍا ثُذمَّ تَذاُبوْا ِمذن َبْعذدِ  َررَّذكَ  ( ثُذمَّ ِانَّ 118َأنُهَسذُاْم َيْظِلُمذوَن ) َوَأْرذَلُحوْا ِانَّ َررَّذَك ِمذن َبْعذِدَها  َذِلذكَ  ِللَّذِه َن َعِمُلذوْا السُّ
  (119َلَهُهوٌر رَِّحيٌم )

  باسم اآللاا المدعاة: أنهسام ا الهي  وحي الةام بتحريم بعض الطةبات على خالصا من الشرك العروئيا

  فنلوا مما رزقنم هللا حالال رةبا ا واشكروا نعما هللا ان كنتم اياه تعردون(ض)

مذن بحةذرة أو سذاةبا  هللا لام المحرمات على سرةل الحصر ض ولي  مناذا مذا يحرمونذه علذى أنهسذام مذن رز   ويحدئ
  حام:أو ورةلا أو 
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امذذا ألن فةاذذا أذ: للجسذذم  محرمذذا انمذا حذذرم علذذيكم المةتذذا والذذدم ولحذذم الخنايذذر ا ومذذا أهذذل لهةذذر هللا بذذه(ض ض وهذذي)
كالذهي توجذه بذه ذابحذه لهةذر هللا ض )فمذن اضذطر رةذر  والععةدة والح  كالمةتا والدم ولحم الخناير ا أو أذ: للنه 

ال عسذر ض ومذن خذاف علذى نهسذه المذوت أو المذرض مذن الجذوع  فاذها الذد ن يسذر(رحذيم باس وال عائ فةن هللا رهذور
 رةذر أن  تنذاول مذن هذهه المحرمذات قذدر مذا  ذدفع الضذرر ص علذى خذالف فعاذي ذكرنذاه مذن قرذل   عليذه والظمأ فال

  باس على مردأ التحريم وال متجاوز قدر الضرورة التي أباحي المحظور ض

وال تنذهبوا فتذدعوا  , الوثنيذا طعومذات ا فذال تخذالهوه اتباعذا ألوهذامحذد الحذالل والحذرام الذهي شذرعه هللا فذي الم ذلذك
مذن هللا ض فامذا تشذريع ض والتشذريع هلل وحذده ال ألحذد مذن  بذأمر تحريم ما أحله هللا ض فذالتحريم والتحلةذل ال يكونذان اال

   ال يهلحون:حق التشريع بدون أمر من هللا اال مهتر ا والمهترون على هللا لنهسه البشر ض وما  دعي أحد

الذه ن يهتذذرون علذذى هللا  ان وال تعولذوا لمذذا تصذف ألسذذنتنم النه :هذها حذذالل وهذها حذذرام لتهتذذروا علذى هللا النذذه  ا)
  النه  ال يهلحون ض متاع قلةل ولام عها  أليم(ض ض

ناذا بذال نذي حذةن تعولو  حذرام تعولوا للنه  الهي تصهه ألسنتنم وتحكيه:هها حالل وهها حرام ض فاذها حذالل وهذها ال
هللا النذه  لذي  لاذم اال المتذاع العلةذل فذي الذدنيا  علذى هذي النذه  عةنذه ا الذهي تهترونذه علذى هللا ض والذه ن يهتذرون 

  والخسران ض ض والخةبا ومن وراةه العها  األليم ا

ن مذا يشذذرعونه مذذ عليذه يجذذره نذذا  بعذد ذلذذك علذذى التشذريع بهةذذر اذن مذن هللا ا ورهةذذر نذذي فذي شذذريعته يعذوم ثذم
  ! العوانةن ا وينتظرون أن يكون لام فالل في ههه األرض أو عند هللا

  اشارة الى بعض ما حرمه على الةاوئ ععورا لام 119 - 118الثاني: الدر 

حرمنذا كذل ذي ظهذر ا ومذن  هذائوا ما حرمه هللا على الةاوئ في قوله من قرل في سذورة األنعذام ض )وعلذى الذه ن فأما
أو الحوايا أو ما اخذتلم بعظم(فعذد كذان ععورذا خارذا  , لةام شحوماما اال ما حملي ظاورهماالبعر والهنم حرمنا ع

  بام ال تسري على المسلمةن:

ثذم ان ررذذك  . يظلمذون  وعلذى الذه ن هذائوا حرمنذا مذا قصصذنا عليذك مذن قرذل ا ومذا ظلمنذاهم ولنذن كذانوا أنهسذام)
  من بعدها لههور رحيم(ض ض ررك حوا ض انلله ن عملوا السوك بجاالا ا ثم تابوا من بعد ذلك وأرل

ظذالمةن ألنهسذام لذم  فنذانوا اسذتحق الةاذوئ تحذريم هذهه الطةبذات علذةام بسذر  تجذاوزهم الحذد ومعصذةتام هلل ض ولعذد
ولذم  لذج فةاذا حتذى  وافيذه األجذل   ثذم  , المعصذيا يظلمام هللا ض فمن تا  ممن عمل السوك بجاالا ولذم يصذر علذى

رهذران هللا يسذعه ورحمتذه تشذمله ض والذني عذام يشذمل التذاةرةن العذاملةن مذن  فذةن ا بالعمذل الصذال أتبع التورا العلريذ
  ورةرهم الى  وم الد ن ض المهنرةن الةاوئ
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  بيان حقيعا ئ ن وملا ابراييم عليه السالم 124 - 120الثال : الدر 

فيمذا يحرمونذه علذى  ابذراييم لذى ملذامذا حذرم علذى الةاذوئ خارذا ا ومناسذبا ائعذاك مشذركي قذريا أناذم ع ورمناسذبا
  يجلو حقيعا ئيانته ا ويررم بةناا ورةن الد ن - السالم عليه -أنهسام ويجعلونه لآللاا ا يعرو السيا  على ابراييم 

 
 
ِ َحِنيهذاي َوَلذْم َيذُك ِمذنَ  ِانَّ  ذاي َقاِنتذاي هلله َْنعُ  (120) اْلُمْشذِرِكةنَ  ِاْبذَراِييَم َكذاَن ُأمَّ ْسذَتِقيمٍ  ِمذِه اْجَتَبذاُه َوَهذَداهُ ِاَلذى ِرذَراطٍ َشذاِكراي ألِه  مُّ

ْنَيا َحَسذَناي َوِ نَّذُه ِفذي اآلِخذَرةِ  (121) ذاِلِحةَن ) َلِمذنَ  َوآَتْةَنذاُه ِفذي اْلذدُّ َحِنيهذاي  ِاْبذَراِييمَ  ( ثُذمَّ َأْوَحْةَنذا ِاَلْيذَك َأِن اتَِّبذْع ِملَّذاَ 122الصَّ
ذْريُ  ( ِانََّمذا ُجِعذلَ 123َوَمذا َكذاَن ِمذَن اْلُمْشذِرِكةَن ) َ ذْوَم اْلِقَياَمذِا ِفيَمذا  َبْةذَنُامْ  َعَلذى الَّذِه َن اْخَتَلُهذوْا ِفيذِه َوِ نَّ َررَّذَك َلذَيْحُنمُ  السَّ

ِهذَي َأْحَسذُن ِانَّ َررَّذَك ُهذَو  ِبذالَِّتي َسذِرةِل َررِهذَك ِباْلِحْكَمذِا َواْلَمْوِعَظذِا اْلَحَسذَنِا َوَجذاِئْلُام ِاِلذى ( اْئعُ 124َكذاُنوْا ِفيذِه َيْخَتِلُهذوَن )
  (125َأْعَلُم ِباْلُمْاَتِد َن ) َوُهوَ  َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِرةِلهِ 

  على عاد ابراييم ض تنن جاك به محمد ص [   ويرةن ما اختي به الةاوئ من المحظورات التي لم الهي

الذى رذراط مسذتقيم   وآتةنذاه  وهذداه  شاكرا ألنعمذه اجتبذاهان ابراييم كان أما قانتا هلل حنيها ولم يك من المشركةن ا )
اليك أن اتبع ملا ابذراييم حنيهذا ومذا كذان مذن المشذركةن  أوحةنا في الدنيا حسنا و نه في اآلخرة لمن الصالحةن ض ثم

  اختلهوا فيه ا و ن ررك ليحكم بةنام  وم القياما فيما كانوا فيه يختلهون(ض اله ن ض انما جعل السري على

هلل ض ويعذول عنذه هنا:انذه  واقنابذا نموذجذا للادايذا والطاعذا والشذكر -عليذه السذالم  -النذريم  رسذم ابذراييم  والعذرآن
مذن خةذر وراعذا ورركذا ض ويحتمذل أنذه كذان امامذا يعتذد: بذه  فةاذا كان أما ض والله  يحتمل أنه يعدل أما كاملا بما

أمذا  قاةذد وذاك ض وهما قريبان فاقمام الذهي  اذدي الذى الخةذر هذوالمأثور هها المعنى  التهسةر في الخةر ض وورئ في
قانتذذا هلل(راةعذذا خاشذذعا ) . واحذذد ولذذه أجذذره وأجذذر مذذن عمذذل بادا تذذه فنأنذذه أمذذا مذذن النذذا  فذذي خةذذره وثوابذذه ال فذذرئ

شذاكرا فذال  تعلذق بذه وال  تمسذ  فيذه المشذركون ل )(المشذركةن عابدا)حنيها(متجاا الى الحذق مذاةال اليذه )ولذم يذك مذن
 المشركةن اله ن يجحدون نعما هللا قوال ا ويكهروناا عمال ا ويشذركون فذي رزقذه كاؤالك ألنعمه(بالعول والعمل ض ال

اجتباه(اختذاره )وهذداه الذى رذراط ). ما  دعون من الشركاك ا ويحرمذون نعمذا هللا علذةام اتباعذا ل وهذام واألهذواك لام
  مستقيم(هو رراط التوحةد الخالي العويم ض

ملذا ابذراييم حنيهذا ومذا كذان  اتبذع شأن ابراييم الهي  تعلق به الةاوئ ويتمس  به المشركون ض)ثم أوحةنا اليذك أن ذلك
ويؤكذدها الذني مذن جد ذد علذى أن ابذراييم )مذا كذان  , التوحةذد من المشركةن(فنان ذلك ورل مذا انعطذع مذن ععةذدة

 , فيه أما تحريم السري فاو خا[ بالةاوئ اله ن اختلهواهي رلا الد ن الجد د ض ف الحقيقيا من المشركةن(فالصلا

انمذذا جعذذل السذذري علذذى الذذه ن ) ولذي  مذذن ئيانذذا ابذذراييم ا ولذذي  كذهلك مذذن ئ ذذن محمذذد السذذاةر علذذى ناذج ابذذراييم:
  القياما فيما كانوا فيه يختلهون(ض  وم اختلهوا فيه(وأمرهم موكول الى هللا )و ن ررك ليحكم بةنام
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  بيان رريق الدعوة والصرر على مشعاتاا 128 - 125الرابع: الدر 

الذد ن األخةذر ا والععاةذد  فذي بيان المشتراات في العالقا بةن التوحةذد الذهي جذاك باذا ابذراييم مذن قرذل ا وكملذي ذلك
هها النتا  لتريانذه ض فليأخذه الرسذول ص [   فذي  جاك المنحرفا التي  تمسك باا المشركون والةاوئ ض وهو بعض ما

بالحكمذا والموعظذا الحسذنا ا ويجذائل المخذالهةن فذي الععةذدة بذالتي هذي  التوحةذد ه  ذدعو الذى سذرةل ررذه ئعذوةرريعذ
علذى الععذا   المعذدرة اعتدوا عليه وعلى المسلمةن عاقرام بمثذل مذا اعتذدوا ض اال أن يههذروا ويصذرر مذع فةذا أحسن ض

مذن ال  اتذدون ا وال يضذةق رذدره بمكذرهم بذه  علذى ان بالمثل   مطم نا الى أن العاغبا للمتعةن المحسنةن ض فال يحذ
  ورالمؤمنةن:

بمذن ضذل عذن  أعلذم ائع الذى سذرةل ررذك بالحكمذا والموعظذا الحسذنا ا وجذائلام بذالتي هذي أحسذن ا ان ررذك هذو)
ولذ ن رذررتم لاذو خةذر للصذابرين ض وارذرر  , سرةله ا وهو أعلم بالماتد ن ض و ن عاقرتم فعاقروا بمثل ما عذوقرتم بذه

ضذذةق ممذذا يمكذذرون ض ان هللا مذذع الذذه ن اتعذذوا ا والذذه ن هذذم  فذذي ومذذا رذذررك اال بذذاهلل ض وال تحذذان علذذةام وال تذذك
  محسنون(ض ض

ويرسذم المذناج للرسذول  , ورراةعاذا هذهه األسذ   رسذي العذرآن النذريم قواعذد الذدعوة ومبائةاذا ا ويعذةن وسذاةلاا علذى
  الدعوة الهي شرعه هللا في هها العرآن ض ئستور في النريم ا وللدعاة من بعده بد نه العويم فلننظر

  اال أنه  ؤئي واجبه ئعوته الدعوة ئعوة الى سرةل هللا ض ال لشخي الداعي وال لعومه ض فلي  للداعي من ان

 
 

ذاِبري َلُاذوَ  َعذاَقْرُتْم َفَعذاِقُروْا ِبِمْثذِل َمذا ُعذوِقْرُتم ِبذِه َوَلذِ ن َرذَرْرُتمْ  َوِ نْ   َوالَ  ( َواْرذِرْر َوَمذا َرذْرُرَك ِاالَّ ِبذاهللهِ 126َن )َخْةذٌر لِهلصَّ

مَّا َيْمُنُروَن )   (127َتْحَاْن َعَلْةِاْم َواَل َتُك ِفي َضْةٍق مِه

  ذلك على هللا ض بعد ال فضل له  تحد  به ا ال على الدعوة وال على من  اتدون به ا وأجره , هلل

كل مرة حتذى ال  ثعذل علذةام  في ةن وظروفام ا والعدر الهي  رةنه لامبالحكما ا والنظر في أحوال المخارر والدعوة
يخذذاررام باذذا ا والتنويذذع فذذي هذذهه الطريعذذا حسذذ   التذذي وال يشذذق بالتنذذاليف قرذذل اسذذتعدائ النهذذو  لاذذا ا والطريعذذا

  والهةرة فةتجاوز الحكما في هها كله وفي سواه ض واالندفاع معتضياتاا ض فال تسترد به الحماسا

فذي رةذر موجذ  ا  والتأنة  الحسنا التي تدخل الى العلو  برفق ا وتتعمق المشاعر بلطف ا ال بالاجر وعظاورالم
في الموعظا كثةذرا مذا  اذدي العلذو  الشذارئة ا  الرفق وال يهض  األخطاك التي قد تعع عن جال أو حسن نيا ض فةن

  ض من الاجر والتأنة  والتوري  بخةر ويؤلف العلو  النافرة ا ويأتي
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الذداعي ويشذعر أن  الذى بالتي هي أحسن ض بذال تحامذل علذى المخذالف وال ترذ ذل لذه وتعرذي  ض حتذى يطمذ ن ورالجدل
فالنه  البشريا لاذا كررياههذا وعنائهذا ا وهذي  . لي  هدفه هو الهلبا في الجدل ا ولنن اققناع والورول الى الحق

 تشذعر بالاايمذا ض وسذرعان مذا تخذتلم علذى الذنه  غيمذا حتذى ال , بذالرفق ال تنذال عذن الذرأي الذهي تذدافع عنذه اال
 بالحسذنى النذا  ا فتعترذر التنذازل عذن الذرأي تنذازال عذن هةرتاذا واحتراماذا وكياناذا ا والجذدل عنذد الرأي وغيمتاذا هذي

كريمذا ا وأن الذداعي ال  وغيمتذه هذو الذهي يطذامن مذن هذهه النرريذاك الحساسذا ا ويشذعر المجذائل أن ذاتذه مصذونا ا
سذرةل هللا ا ال فذي سذرةل ذاتذه ونصذرة رأيذه وهايمذا الذرأي  فذي د اال كشف الحقيعا فذي ذاتاذا ا واالهتذداك الةاذا ضيعص

  اآلخر ل

ضذل عذن سذرةله وهذو  بمذن يطامن الداعيا مذن حماسذته واندفاعذه يشذةر الذني العرآنذي الذى أن هللا هذو األعلذم ولني
  بعد ذلك هلل ض واألمر ما هو الرياناألعلم بالماتد ن ض فال ضرورة للجاجا في الجدل ان

فأما اذا وقذع االعتذداك علذى  . بالحجا هو مناج الدعوة وئستورها ما ئام األمر في ئاةرة الدعوة باللسان والجدل هها
 دفع بمثله اعاازا لنراما الحذق ا وئفعذا لهلبذا البارذل ا علذى  مائي أهل الدعوة فةن الموقف  تهةر ا فاالعتداك عمل

 السذذلم االعتذذداك حذذدوئه الذذى التمثةذذل والتهظيذذع ا فاقسذذالم ئ ذذن العذذدل واالعتذذدال ا وئ ذذن علذذى وز الذذرئأال  تجذذا

مذا عذوقرتم بذه(ض ولذي  ذلذك بعةذدا  بمثذل والمسالما ا انما  دفع عن نهسذه وأهلذه البهذي وال  بهذي )و ن عذاقرتم فعذاقروا
صذد والعذدل يحهذ  لاذا كرامتاذا وعاتاذا ا فذال فذي حذدوئ الع الذدعوة عذن ئسذتور الذدعوة فاذو جذاك منذه ض فالذدفع عذن

ال  ماةنذا الماةنذا ال يعتنعاذا أحذد ا وال  ثذق أناذا ئعذوة هللا ض فذاهلل ال  تذرك ئعوتذه والذدعوة تاذون فذي نهذو  النذا  ض
 ثذم اناذم أمنذاك علذى اقامذا الحذق . جميعذا تدفع عن نهساا ا والمؤمنون باهلل ال يعرلون الضيم وهم ئعذاة هلل والعذاة هلل

البشذريا الذذى الطريذق العذويم ا فنيذف  ناضذون باذها كلذه وهذذم  وغيذائة فذي هذهه األرض وتحعةذق العذدل بذةن النذا  ا
  ويعتدي علةام فال  رئون الل ض , يعاقرون فال يعاقرون 

المسذلمون قذائرين  يكذون  تعريذر قاعذدة العصذا[ بالمثذل ا فذةن العذرآن النذريم  ذدعو الذى العهذو والصذرر ا حذةن ومذع
والصذرر أعمذق أثذرا ض وأكثذر فاةذدة للذدعوة ض  فةاذا الشر ووقف العدوان ا في الحاالت التذي قذد يكذون العهذو على ئفع

تذؤثر العهذو والصذرر ض فأمذا اذا كذان العهذو والصذرر  اةنذان ئعذوة  الذدعوة فأشخارذام ال وزن لاذا اذا كانذي مصذلحا
  فالعاعدة األولى هي األولى ض , هللا ويرخصاناا

يصذله بذاهلل ويذاين عقبذاه:  العذرآن او الى معاوما لالنهعال ا وضبم للعوارف ا وكرذي للهطذرة ا فذةنالصرر يحت وألن
فاذو الذهي يعذةن علذى الصذرر وضذبم الذنه  ا  . .(بذاهلل )ول ن رررتم لاو خةر للصابرين ض وارذرر ومذا رذررك اال

  عصا[ له بعدره ضالهطريا في رئ االعتداك بمثله وال الرهبا واالتجاه اليه هو الهي يطامن من

  اذا العرآن الرسول ص [   وهي وريا لنل ئاعيا من بعده ا أال يأخهه الحان  ويوري
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ْحِسُنوَن ) ِانَّ    (128ّللاهَ َمَع الَِّه َن اتََّعوْا وَّالَِّه َن ُهم مُّ

طذذرة النهذذو  وفذذق سذذنته فذذي ف , النذذا  ال  اتذذدون ا فةنمذذا عليذذه واجبذذه  ؤئيذذه ا والاذذد: والضذذالل بةذذد هللا رأ:
يضذذةق رذذدره بمكذذرهم فةنمذذا هذذو ئاعيذذا هلل ا فذذاهلل  وأال واسذذتعدائاتاا واتجاهاتاذذا ومجاهذذدتاا للاذذد: أو للضذذالل ض

  الناةد ن وهو مخلي في ئعوته ال  رتهي من وراةاا شة ا لنهسه ض ض للماكرين حافظه من المكر والنةد ا ال  دعه

مظنونذا ومعروفذا)ان  العاغبذا ليذه النصذر البذتالك ثعتذه بررذه ا ولنذنيعذع بذه األذ: المتحذان رذرره ا ويبطذيك ع ولعد
  عليه ممن يكةدون وممن يمكرون ض فال هللا مع اله ن اتعوا واله ن هم محسنون(ومن كان هللا معه

  ومن أرد  من هللا ال ض . هللا هو ئستور الدعوة الى هللا كما رسمه هللا ض والنصر مرهون بةتباعه كما وعد هها

  الجاك الرابع عشر ويليه الجاك الخام  عشر مردوكاي بسورة اقسراك اىانت

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  اقسراك وقسم من سورة الناف سورة

  الخام  عشر الجاك

  للةاوئ والحسا  والجااك و فسائات الموضوع:اقسراك 21 - 1األولى: الوحدة
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