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 (1)  كهيعص

ويىوم ققيوية الثعول القا عوة لىوم  ; والشوري  سياق هذه السوورة لىوم مروور اليو ;ود ف والول الولود يدور السورة مقدمة
  تعالجه السورة , كالشأن فل السور العكية غالثا . الذي قيية اليو ;د . . هذا هو العوضوع األساسل

فطور  موق قصوة  . ققصوة ككريوا وير;وم . فقصوة موريم ومولود  يسومهوو موا ة هوذه السوورة . فهول ت ود   والقصوص
وهورون , وسسوعال;, , وس ريو  . و     وموسوم إبراهيم مع  بيه . . ثم تعق ها إشارات إلم الن ;;ق:إسوراق ويعقوو, ,

ويسويهد  إثثوات الو داايوة والثعول , والول الولود والشوري  ,  . السوورة واوو  . ويسويقرق هوذا القصوص  ووالل ثى ول
  ومنهج اليال;ق مق  تثاع الن ;;ق . العهيديق وبيان منهج

  ثم قعض مشاهد القيامة , وبعض الجدل مع العنكريق لىثعل . ومق

وكىوه ييناسوم موع  . . اآلخورة لىشرك و لوى الولود ف ولورل لعصوارع العشورك;ق والعكوذب;ق فول الودايا وفول واسينكار
  ص;, .اتجاه القصص فل السورة وييجعع  ول مرورها األ

  كىها جو خاص يظىىها ويشيع ف;ها , وييعشم فل موضولاتها . . ولىسورة

وفول نالو ن الكوون  , الثشورية سياق هوذه السوورة معورل لعالعواات والعشوالر القويوة . . ااالعواات فول الونل  إن
االعواات , السوياق اا الو  و و  ومشوالر و  فول مق  ولها . فهوذا الكوون الوذي ايصووره جعوا ا ا  و  لوه يعورل

واألرل والجثووال تقيوون وتنلعوو,  يووم ليكووا  تنلطوور  السووعاوات تشووارك فوول رسووم الجووو العووا  لىسووورة .  ;وول اوورى 
  وتنشم وتنهد اسينكارا:

   ن  لوا لىر عق ولدا وما ينثقل لىر عق  ن ييخذ ولدا(. .)

الر يسول ف;هوا  افو, بهوذه  والقصوص ااالعاات فل النل  الثشرية في د  مع مليوي  السوورة وتنيهول موع خيامهوا .  ما
  مريم وم;ع   يسم . قصة ااالعاات فل مواقله العنيلة الععيقة . وبخاصة فل

ككريوا)اكر ر عوة  لع وده القالون فول الجوو هوو لو, الر عوة والرضوم وااتصوال . فهول ت ود  بوذكر ر عوة ه والظو,
وييكورر للوا الر عوة ومعناهوا ولىهوا فول ثنايوا  . (.ربو  ل وده ككريوا(وهو ينواجل ربوه اجوان:)إا اوا ى ربوه اودان خ يوا

 الور عق(. ويصوور النمويم الوذي يىقواه الع منوون قوه فول صوورة و :)إن الوذيق  منووا)اسوم السوورة ك ;ورا . ويك ور ف;هوا
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و نااوا موق لوداا وككواة ) نااا الصالرات سيجع, لهم الر عق و ا(ويذكر مق اععة ه لىم ير;م  ن  تاه ه ولعىوا
  و يعا لطيلا: بوالدته ن تقيا(. ومق اععة ه لىم  يسم  ن جعىه براوكا

  وبرا بوالدتل ولم يجعىنل جثارا شقيا(. .)

ترو  اايلاضوات الكوون  كعوا لير  لعسوات الر عوة النديوة و ب; هوا الىطيوا فول الكىعوات والمثوارات والظوعل . وسا 
 ن لىسووورة إيقالووا موسوويقيا خاصووا . فريووم  تروو  . كووذل وارتجافاتووه لوقووع كىعووة الشوورك اليوول ا تطيقهووا فطرتووه . 

رضويا . سوريا .   يوا . اجيوا . . فأموا العواضوع اليول تقييول الشود :لعوم جور   للالهوا وفواصوىها  يوه رخوان و يوه
  اللاصىة مشد ة  اا فل القالن . مدا . ضدا . إ ا . هدا ,  و كايا:لزا .  كا . ف;ها والعنف , فيجلن

السوورة . فهول ت ود  ققصوة  هوذه العصوسويقل واللاصوىة والقا يوة بينووع الجوو والعوضووع ي ودو جىيوا فولاإليقواع  وتنووع
  ككريا وير;م فيس;ر اللاصىة والقا ية هكذا:

  ر عة رب  ل ده ككريا . إا اا ى ربه ادان خ يا . . . الخ . اكر

  قصة مريم و يسم فيس;ر اللاصىة والقا ية لىم النظا  السه: وتى;ها

إل;هوا رو نوا فيع و, لهوا  فأرسىنا فل الكيا, مريم إاا ااي ذت مق  هىها مكااا شرقيا . فاتخذت مق  واهم  جاقا اكروا
  قشرا سويا . . الخ

بنوتوه .  يخيىوف  قيوية  ن ينيهل القصص , ويجولن اليعق;ون , ليقريور  قيقوة  يسوم ابوق موريم , ولىلصو, فول إلم
 و النوون العسويقر السواكق لنود الوقوف ا  العويم ىة , وتنيهول القا يوة قرور اظا  اللواص, والقوافل . . تطول اللاص

  :اليالل قاليان الععدو ة الرخية . لىم النرو

قيول  مورا فماعوا يقوول  إاا  يسم ابق مريم قول الرم الذي  يه يعيرون . ما كان هلل  ن ييخذ مق ولد سوثرااه ال 
 له:كق  يكون . . . الخ .

 
 

  (3) َخِ ي ا   ( ِإْا َااَ ى َربَّه  ِاَدان2َربِ َ  َلْ َده  َكَكِريَّا )َرْ َعِة  ِاْكر  

  :العديدة إاا اايهم اليقرير واللص, ولا  السياق إلم القصص لا ت القا ية الرخية  يم

لنو  يسوعع وا يثصور وا يقنول  ا فل الكيا, إبراهيم إاه كان صديقا ا يا . إا قال ألبيوه:يا  بول لوم تع ود موا وااكر
  ش;ئا . . الخ .
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  القا ية: وجر  إاا جان اكر العكذب;ق وما ينيظرهم مق لذا, واايقا  , تق;ر اإليقاع العوسيقل  يم

وسموا السوالة فسويعىعون  ; موق كوان فول اليوعلة فىيعود  لوه الور عق مودا .  يوم إاا ر وا موا يولودون إموا العوذا,:قو,
  مق هو شر مكااا و ضعف جندا . . الخ .

  ضع ااسينكار يشيد الجر  والنقم بيشديد الدال:مو  وفل

وتروز الجثوال هوذا . .  األرل اتخوذ الور عق ولودا . لقود جئويم شو;ئا إ ا , تكوا  السوعاوات ييلطورن منوه وتنشوم:وقوالوا
  الخ .

ييناسوم موع الععنوم  الوذي يسو;ر اإليقواع العوسويقل فول السوورة وفوم الععنوم والجوو ف ويشوارك فول إققوان الظو, وهكوذا
  إلم معنم . معنم فل ثنايا السورة , وفم اايقاات السياق مق جو إلم جو ومق

  السياق مع موضولات السورة فل  شواط ثعثة: ويس;ر

فول قيوية  قاللصو, األول يييوعق قصوة ككريوا وير;وم , وقصوة موريم و يسوم . واليعق;ون لىوم هوذه القصوة الشووط
  , ال;هو  والنصارى . يسم اليل ك ر ف;ها الجدل , واخيىلل ف;ها   زا

ه موق اريوة اسوىل  لوضوه ال اال يييعق  ىقة مق قصة إبراهيم مع  بيه وقومه واليزالوه لعىوة الشورك وموا والشوط
خىلهوم موق القوواة ف ومصو;ر هو ان وهو ان  وموق قعد ال  األمة . ثم إشارات إلم قصص الن ;;ق , وموق اهيودى بهوم

بووع شووري :)ر, السووعاوات واألرل ومووا ب;نهعووا فال ووده واصووط ر  تع وود اليوول. وينيهوول قووملعن الربوبيووة الوا وودة , 
  (? سعيا لمثا ته . ه, تعىم له

ويعورل صوورة موق  . ال الول واألخ;ور ي ود  قالجودل  وول قيوية الثعول , ويسويعرل قعوض مشواهد القياموة والشووط
وكوم  هىكنوا قو ىهم موق قورن ) ! ن القورو  اسينكار الكون كىه لدلوى الشرك , وينيهل قعشوهد مو ثر لع;وم موق مصوارع

  الدر  األول: فل . ه, ترسق منهم مق   د  و تسعع لهم ركزا(فنأخذ

  قشارة ككريا بير;م لى;هعا السع  11 - 1األول: الدر 

  ها . يا . ل;ق . صا  . . . كا 

ق الرورو  اليول ييوألف مو اعواا  األ ر  العيقطعة اليل ت د  بها قعض السور , واليل اخيراا فول تلسو;رها  اهوا هذه
 اهووم يعىكوون الرورو  ويعرفووون الكىعوات , ولكوونهم  موع منهوا هوذا القوور ن ,  يجولن اسوقا جديوودا ا يسويطيعه الثشور

  القدرة الع دلة لهذا القر ن . تصوغه يعجزون  ن يصوغوا منها م , ما
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ومووق ثووم ييقوودمها اكوور  . ىىهووات وود  القصووة األولووم . قصووة ككريووا وير;ووم . والر عووة قوامهووا . والر عووة تظ وبعوودها
  الر عة:)اكر ر عة رب  ل ده ككريا(. .

  القصة قعشهد الدلان .  لان ككريا لربه فل ضرالة وفل خ ية: ت د 

  ر, بدلا   اا ى ربه ادان خ يا . قال:ر, إال وهق العظم منم واشيع, الر   ش;ثا , ولم  كق وسا

 
 

َلاِ َ  َر,ِ  َشوِقي ا  ) َ ك وق ل َواْشوَيَعَ, الورَّْ    َشوْ;ثا  َوَلومْ َر,ِ  ِإاِ ل َوَهَق اْلَعْظوم  ِمنِ و َقالَ   ( َوِساِ ول ِخْلول  اْلَعوَواِلَل ِموق َوَراِ ول4ِبود 

اَ  َوِلي وا  ) َوَكاَالِ   ا َكَكِريَّوا ِإاَّوا( َيو6ِموْق  ِل َيْعق ووَ, َواْجَعْىوه  َر,ِ  َرِضوي ا  ) َوَيوِر    ( َيِرث ِنول5اْمَرَ ِتل َلاِقرا  َفَهوْن ِلول ِموق لَّود 

ر كَ    (7ِقق َعٍ  اْسع ه  َيْرَ;م َلْم َاْجَع, لَّه  ِمق َقْ ,  َسِعي ا  ) ا َثشِ 

يرثنول ويور  موق  ل يعقوو, ,  , وليوا وسال خلل العوالل مق ورا ل وكاال امر تل لاقرا , فهن لل موق لودا  . شقيا
  واجعىه ر, رضيا(. .

ويكشوف لوه لعوا ي قو,  ,   , قع;ودا لوق  سوعالهم . فول لزلوة يخىوص ف;هوا لربوهيناجل ربه قع;دا لق ل;ون النا إاه
 ور  النودان . وسن ربوه ليسوعع ويورى  وا كاهىه ويكر, صدره وينا يه فول قور, واتصوال:)ر, . .(بوع واسوطة  يوم

عور  الو  ويريوا  إلوم الشوكوى . اه الور يم قمثوا ه ي , ال ول مق غ;ر  لان وا ادان ولكوق العكورو, يسويري  إلوم
 ن يوودلوه و ن ي  وووه مووا تيوو;م قووه صوودورهم . )وقووال ربكووم ا لوووال  سوويجن  لهووم مووق فطوورة الثشوور ,  يسوويرن

و قودر ف   قووى  مق العنن العرهم , وليطعئق قىوبهم إلم  اهم قد لهودوا قأ ثوا هم إلوم موق هوو  لصابهم لكم(ل;ريروا
  لىيه . ييوك,  يخ;ن مقوليسيشعروا صىيهم قالجنا, الذي ا ييا  مق يىجأ إليه , وا

 صوىن موا  يوه , وهوو  هو يشكو إلم ربه وهق العظم . و ;ق يهق العظم يكون الجسم كىه قد وهق . فالعظم وككريا
واليع ;ور العصوور يجعو, الشو;ن كأاوه اوار  . شو;ثا قواموه الوذي يقوو  قوه وييجعوع لىيوه . ويشوكو إليوه اشويعال الور  

  النار العشيعىة , فع يثقم فل الر   العشيع, سوا  . هذه هتشيع, ويجع, الر   كىه كأاعا ليشعى

ويشوكوه إلوم ربوه وهوو  ككريوا العظوم واشويعال الور   شو;ثا كعهعوا كنايوة لوق الشويخوخة وضوعلها الوذي يعاايوه ووهوق
  يعرل لىيه  اله ورجانه . .

إاا  لاه , فىوم يشوم موع  إليه يج;نيعقن لىيه ققوله: )ولم  كق بدلا   ر, شقيا(معيرفا قأن ه قد لو ه  ن يس ثم
  وك رته  ن يسيج;ن ه له وييم اععيه لىيه . هرمه  لا ه لربه , وهو فل فيوته وقوته . فعا   وجه اآلن فل

يخشواهم  ا يقومووا  . قعوده صور  اله , وقد  رجوانه , اكور موا يخشواه , ولورل موا يطىثوه . . إاوه يخشوم موق فماا
و هىوه الوذيق  -  ود  ا يوان بنول إسورا ;, الثواركيق  وهوو -راثه هو  لوته اليول يقوو  لى;هوا لىم تراثه قعا يرضاه . وت
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ومالوه الوذي يرسوق تودب;ره وسالاقوه  -لى;هوا وهول تخود  العرورا, الوذي ييوواه  قيعوا ومونهم موريم اليول كوان -يرلواهم 
ألاووه  ق;و, ا  يوه سو;رته . .وهوو يخشوم العووالل موق ورا وه لىوم هووذا اليورا  كىوه , ويخشوم  ا يسو;رو  . فول وجهوه

  يعهدهم غ;ر صالر;ق لىقيا  لىم ال  اليرا  . .

  وخعفيه . لوراثيه وكاال امر تل لاقرا(. . لم تعقن فىم يكق له مق ارييه مق يعى  ترب;يه وسلدا ه)

تورا  الن ووة لىوم تراثوه و  القيوا  ما يخشواه . فأموا موا يطىثوه فهوو الوولل الصوال  , الوذي يرسوق الوراثوة , ويرسوق ال 
   ل يعقو,(. مق مق  قا ه و جدا ه: )فهن لل مق لدا  وليا يرثنل وير 

واجعىوه ر, رضويا(ا ) :ك رتوه ينسوم ككريوا , الن ول الصوال  ,  ن يصوور  مىوه فول الو  الوريول الوذي يرجووه فول وا
يرضووم ويرضوول .  رضوول(تىقل هووذه الظووعل . فالرضوول الووذي)وللظووة جثووارا وا غىيظووا , وا ميثطوورا وا .عولووا .

   وله . ومق وينشر لعل الرضم  يعا  وله

فول تصووير مشووهد  تشوارك  لوان ككريوا لربوه فول ضورالة وخ يوة . واألللواا والععواال واإليقواع الرخول . كىهوا الو 
  الدلان .

يووا ككريووا(. . ) :األلىووم ترتسوم لرظووة ااسويجاقة فوول رلايووة ولطوف ورضووم . . فوالر, ينووا ي ل وده مووق العوأ ثوم
القوع  الوذي قشوره قوه: )اسوعه ير;وم(. وهوو  اسوم يعج, لوه الثشورى: )إاوا اثشورك ققع (ويقعوره قوالعطف  يخيوار لوهو 

  . .(سعيا اسم فذ غ;ر مس وق: )لم اجع, له مق ق ,

 
 

 َهو;ِ قٌ  ( َقاَل َكَذِلَ  َقواَل َربكوَ  ه وَو َلَىولَّ 8) ِمَق اْلِكَ ِر ِلِيي ا   َبَىْقل   َر,ِ  َ اَّم َيك ون  ِلل غ َعٌ  َوَكاَاِل اْمَرَ ِتل َلاِقرا  َوَقدْ  َقالَ 

 َفَخوَر َ  (10 َية  َقاَل  َيي َ  َ اَّ ت َكىِ َم النَّاَ  َثَعَ  َلَياٍل َسِوي ا  ) لِ ل ( َقاَل َر,ِ  اْجَع,9َوَقْد َخَىْقي َ  ِمق َقْ ,  َوَلْم َت   َشْ;ئا  )

واَلَىم َقْوِمِه ِمَق اْلِعْرَراِ, َفَأوْ    (11َوَلِشي ا  ) ق ْكَرة   َ م ِإَلْ;ِهْم َ ن َسثِ ر 

لوه لعوا يخشوم ,  وكشوف  ويض الكور  اإللهول يقدقوه لىوم ل وده الوذي  لواه فول ضورالة , وااجواه فول خ يوة , إاوه
قعوده لىوم تورا  العق;ودة ولىوم تودب;ر العوال  موق وتوجه إليه  يعوا يرجوو . والوذي  فعوه إلوم  لوان ربوه خوفوه العووالل

  ال  مق ا;يه فأغدق لىيه و رضاه . ه   لىم األه, قعا يرضل ه . ولىموالقيا

فوماا هوو يواجوه الواقوع . .  . لىودلان  فاق ككريا مق غعرة الرغثة و رارة الرجان , لىم هوذه ااسويجاقة القريثوة وكأاعا
ه فول فيوتوه وصوثاه:فكيا يوا ش;ثه , وامر ته لواقر لوم تىود لو واشيع, إاه رج, شيخ بىغ مق الك ر لييا , وهق لظعه

 يكوون  ل;ريد  ن يطعئق , ويعر  الوسو;ىة اليول يركقوه ه بهوا هوذا القع :)قوال:ر,  اوم إاه ترى سيكون له غع  ?

  لل غع  وكاال امر تل لاقرا وقد بىقل مق الك ر لييا ?(.
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كيوا يكوون ترقيقوه موع الو   يعور  يواجوه الواقوع , ويواجوه معوه ولود ه . وساوه ل; وم قالولود , ولكنوه يريود  ن إاوه
فول م و, موقوف ككريوا الن ول الصوال  . اإلاسوان    . . يميوة الواقوع الوذي يواجهوه ليطعوئق قىثوه . وهول  الوة السوية

   يشياق  ن يعر  كيا يق;ره ه   , الذي ا يعى   ن يقل, الواقع

فول خىقيوه هوو و إيجوا ه قعود :السه قرين فليأتيه الجوا, لق س اله: ن هذا ه;ق لىم ه سه, . ويذكره قع ,  هنا
  :الوجو   ن لم يكق . وهو م , لك,  ل , ولك, شلن فل هذا

  قال:كذل  قال رب :هو لىل ه;ق . وقد خىقي  مق ق , ولم ت  ش;ئا(.)

  وا دة:كق .  يكون . والجى;, فل الخىم ه;ق وصعن لىم ه . ووس;ىة الخىم لىصق;ر والك ;ر , ولىرق;ر ولي 

العواقر وسكالوة سو ن  إصوع  هوو الوذي جعو, العواقر ا تىود . وجعو, الشويخ اللواال ا ينسو, ف وهوو قوا ر لىوم ها
موق إاشوان الريواة ابيودان . وسن كوان كو,  النوا  العقوم , وتجديود قووة اإلخصوا, فول الرجو, . وهوو  هوون فول اليثوار

  شلن ه;نا لىم القدرة:إلا ة  و إاشان .

فعوع . فألطواه ه  يوة  الثشورى  ا لىم الطعأا;نة تدفع قه  ن يطىن  ية ولعموة لىوم ترقومال  فمن لهلة ككري ومع
ويو  ي بهوا  وم الشوكر هلل الوذي وهثوه لىوم  . . ااسويجاقة تناسون الجوو النلسول الوذي كوان  يوه الودلان وكااول  يوه

سوااه إاا سوث  ربوه , ويريوث   ايوا النوا  ويريوا موع ه ثوع  ليوال ينطىوم ل لوق الك ور غعموا . . والو   ن ينقطوع
  وهو سوي معافم فل جوار ه لم يصن لسااه لو  وا  فة . , النا  إاا كىم

  قال: يي   ا تكىم النا  ثع  ليال سويا(. .)

  ال : وكان

  فخر  لىم قومه مق العررا, فأو م إل;هم  ن سثروا قكرة ولشيا(. .)

  مق قعده . ولى;هم شكروا ه معه لىم ما  اعم لىيهليميشوا فل م , الجو الذي يميش  يه , ولي ال 

  مق صلات ير;م لىيه السع  15 - 12ال اال: الدر 

ليلوي  الصولرة  صولريه السوياق ككريوا فول صوعيه وتسو يره , ويسودل لىيوه السويار فول هوذا العشوهد ويطووي  وييورك
  الجديدة لىم ير;م ف ينا يه ربه مق العأ األلىم:

  , ققوة . . .(.يا ير;م خذ الكيا)
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.ريقوة القور ن فول لرضوه  لىم ولد ير;م وترلرع وصار ص يا , فل اللجوة اليل تركها السياق ب;ق العشهديق . لقد
  . و ركة اللنل لىقصص , ل; رك  هم الرىقات والعشاهد , و شدها  ;وية

 
 
ْكوَم َصوِ ي ا  ) َيوا وِذ اْلِكيَواَ, ِقق ووٍَّة َو َتْ;َنواه  اْلر  اَّا َوَكَكواة  َوَكواَن َتِقي وا  ) َوَ َنااوا   (12َيْرَ;وم خ  وق لَّود  َيك وق  َوَلومْ  ( َوَبور ا  ِبَواِلَدْيوهِ 13مِ 

ِلوَد َوَيوْو َ 14َجثَّارا  َلِصي ا  ) ِموْق  ااَيَ وَذْت  ( َواْاك وْر ِفول اْلِكيَواِ, َموْرَيَم ِإاِ 15َوَيوْوَ  ي ْثَعول  َ ي وا  ) َيع ووت   ( َوَسَعٌ  َلَىْيوِه َيوْوَ  و 
وِاِهومْ 16ْهِىَها َمَكااا  َشْرِقي ا  ) َ  وَ َنوا َفَيَع َّوَ, َلَهوا َقَشورا  َسوِوي ا   ِ َجاقوا   ( َفاتََّخَذْت ِمق    َقاَلوْل ِإاِ ول َ ل ووا   (17) َفَأْرَسوْىَنا ِإَلْ;َهوا ر 

نوَل َتِقي وا  ) وول  َربِ وِ  أِلََهوَن َلو ِإاََّعوا ( َقوالَ 18ِقالرَّْ َعق ِمنوَ  ِإن ك  َيك وون  ِلول غ وَعٌ   َ اَّوم ( َقاَلوْل 19ِ  غ َعموا  َكِكي وا  )َ َاوا َرس 
  (20َوَلْم َيْعَسْسِنل َقَشٌر َوَلْم َ ك  َقِغي ا  )

را وع لظويم , يودل لىوم  مشوهد ي ود  بهوذا النودان العىووي لير;وم ق و,  ن ييرود  لنوه قكىعوة . ألن مشوهد النودان وهوو
ارييوه وليوا , يرسوق الخعفوة قعوده فول العق;ودة وفول  موق ل  ن يجعو, لوهمكااة ير;م , ولىوم اسويجاقة ه لزكريوا , فو

هوو موقوف اايداقوه ليرعو, األمااوة الك ورى . )يوا ير;وم خوذ الكيوا, ققووة(. .  لير;وم العش;رة . فها هوو اا  ول موقوف
وقود ور   . ويركعوون  اليوراة كيا, بنل إسورا ;, موق قعود موسوم , ولىيوه كوان يقوو   ا يواوهم يعىعوون قوه هو والكيا,

ا ييوعف وا ييهواون وا ييراجوع لوق  , ير;وم  قواه ككريوا , واوو ي ليرعو, العونن ويونهض قاألمااوة فول قووة ولوز 
  تكاليا الوراثة . .

  الندان يكشف السياق لعا كو  قه ير;م ل;نهض قاليثعة الك رى: وبعد

  و ت;ناه الركم ص يا , و نااا مق لداا وككاة , وكان تقيا(. .)

  اا اه . . لندما هل الع هعت اليل كو ه ه بها و لده و لااه لىم ا يعال ما كىله إياه فهذه

توأتل ميوأخرة . ولكوق ير;وم  فالركعوة الركعة ص يا , فكان فذا فل كا ه , كعا كان فوذا فول اسوعه وفول مو;ع ه .  تاه
  قد كو  بها ص يا .

صولة ضورورية لىن ول  والرنوان ا هوو مط ووع لىيوه ومط ووع قوه .الرنوان هثوة لدايوة ا ييكىلوه وا ييعىعوه ف إاعو و تواه
  فل رفم . الخ;ر العكىف رلاية القىو, والنلو  , وتأللها واجيذابها إلم

   يطهرها ويزك;ها . , الطهارة والعلة واظافة القىن والطثع ف يواجه بها   ران القىو, و ا  النلو  و تاه

  سره واجواه . فل , مراقثا له , يخشاه ويسيشعر رقابيه لىيه وكان تقيا(موصوا قاهلل , ميررجا معه)
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خ يوا . فاسويجا, لوه ربوه  اودان هو الزا  الوذي  تواه ه ير;وم فول صوثاه , ليخىوف  قواه كعوا توجوه إلوم ربوه واوا اه  ال 
  ووهن له غعما ككيا . .

وفول منهجوه ,  ,  ياتوه ر يسول فوليسدل السيار لىم ير;م كعا  سدل مق ق , لىوم ككريوا . وقود رسوم الخو  ال وهنا
لوه , وفول اودان ير;وم وموا كو ه ه قوه . ولوم  ربوه وفل اتجاهه . وبركت الع رة مق القصة فل  لان ككريا واسيجاقة

  ش;ئا فل ل رتها ومقزاها . . يزيد يعد فل تلص;عت القصة قعد ال  ما

  لقصة م;ع   يسم لىيه السع  تقديم

القصوة األولوم  موق قصوة مو;ع  ير;وم . إاهوا قصوة مو;ع   يسوم . وقود تودر  السوياقفملم قصوة  لجون موق  واآلن
العجن ف;ها هو وا ة العذران موق غ;ور قعو,  ووجه ووجه العجن ف;ها هو وا ة العاقر مق قعىها الشيخ , إلم ال ااية

    وهل  لجن و غر, .

 يسوم ابوق موريم يكوون  وا ة ة , فومن  وا  ارق تجاوكاا  ا   خىم اإلاسان  صوع وساشوا ه لىوم هوذه الصوور  وساا
  اظ;ر له مق ق ىه وا مق قعده . ا  لجن ما شهدته الثشرية فل تاريخها كىه , ويكون  ا ثا فذا

األول موق غ;ور  اإلاسوان لم تشهد خىوم السوها وهوو الروا   العج;ون اليوخم فول تاريخهوا   لوم تشوهد خىوم والثشرية
 ن ت ورك العج;ثوة ال اايوة فول مولود  يسوم  اإللهيوة الروا   ف فشوانت الركعوة , و   , وقد ميل القرون قعود الو  

وجود اإلاسوان لىوم هوذه األرل , ليشوهدها الثشور ف ثوم تظو, فول  منوذ موق غ;ور  , , لىوم غ;ور السونة اليول جورت
 يشوهدها ل لومفذة تيىلل إل;ها األجيال , إن لز لى;ها  ن تيىلل إلم العج;ثة األولم الي قاركة سج, الرياة اإلاسااية

  إاسان  

  واألاواع بع اللصا , جرت قسنة ه اليل وضعها اميدا  الرياة قاليناس, مق اكر و ا م فل جعيع لقد

 
 

ْقِيوي ا  ) َوَرْ َعة   َكَذِلِ  َقاَل َربكِ  ه َو َلَىلَّ َه;ِ ٌق َوِلَنْجَعَىه   َية  ِلىنَّا ِ  َقالَ  نَّا َوَكواَن َ ْمورا  مَّ َمَكااوا   ِقوهِ  َعَىْيوه  َفااَيَ وَذْت ( َفرَ 21مِ 
  (22َقِصي ا  )

الوا وود منهوا خعيووا اليووذك;ر  اللوور   يوم العخىوقووات اليوول ا يوجود ف;هووا اكور و ا ووم ميع;ووزان تيجعوع فوول , اسوي نان
فل تصور الثشر  ن هوذه الطريقوة الو ;ودة , واسووا الروا    اسيقر واليأا;ل . . جرت هذه السنة   قاقا .ويىة  يم

 لىيوه -ألاوه خوار  لوق القيوا  . فوأرا  ه  ن ييور, لهوم م و,  يسوم ابوق موريم  اإلاسوان ول .  وا   وجوو األ

ولوم ييكورر  وا    . تخيارهوا ل;وذكرهم قرريوة القودرة و.عقوة اإلرا ة , و اهوا ا تريوث   اخو, النووامي  اليول - السع 
النوامو  الوذي اخيواره . وهوذه الرا ثوة الوا ودة  لوذين  يسم ألن األص, هو  ن تجري السونة اليول وضوعها ه , و ن
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قواركا لىوم  ريوة العشو;ئة , ولود  ا يثاسوها  اخو,  ودو  النووامي  )ولنجعىوه  معىعوا تكلل ليثقم  ما   اظوار الثشورية
  .(لىنا   ية

راكه الركعوة فول إبو تودرك لقراقة الرا   وضخاميه فقد لز لىم فرق مق النا   ن تيصوره لىم . يعيوه و ن واظرا
وتصووووو  وووول مولوووده الخرافوووات  , صووولات  لوهيوووة -لىيوووه السوووع   -, فجعىووول تيووولل لىوووم  يسوووم ابوووق موووريم 

 -وهوول إثثوات القودرة اإللهيوة اليول ا تيق;وود  - , واألسوا.;ر , وتعكو  الركعوة موق خىقوه لىووم هوذا النروو العج;ون
  تعكسها فيشوه لق;دة اليو ;د .

تىو  الخرافوات واألسوا.;ر  وينلول ذه العج;ثة , وي ورك  اليهوا الرقيقيوة ,فل هذه السورة يقص كيا وقعل ه والقر ن
.  

هووزا كأاعووا هووو  يقروهووا يخوور  القصووة فوول مشوواهد م ;وورة ,  افىووة قووالعوا.ف وااالعوواات , اليوول تهووز مووق والسووياق
  يشهدها:

  لقطات مق  ع,  يسم ووا ته وكعمه ورساليه 33 - 16ال الل: الد 

فأرسوىنا إل;هوا رو نوا , فيع و,  . يم إاا ااي ذت مق  هىها مكااا شرقيا , فاتخذت مق  واهم  جاقوافل الكيا, مر  وااكر
قال:إاعوا  اوا رسوول ربو  ألهون لو  غعموا ككيوا .  . تقيوا لهوا قشورا سوويا . قالول:إال  لووا قوالر عق منو  إن كنول

هووو لىوول هوو;ق , ولنجعىووه  يووة قشوور ولووم  ك قغيووا ? قال:كووذل  قووال ربوو   يعسسوونل قالوول: ام يكووون لوول غووع  ولووم
  وكان  مرا مقييا . . . . منا لىنا  ور عة

ا يعور  لنهوا   ود  . العع ود فيواة لوذران . قديسوة , وه يهوا  مهوا وهول فول قطنهوا لخدموة -هوو العشوهد األول  فهوذا
سوورتها إا وا يعور  لوق   -العيطهووريق  اإلسورا ;ىل إا الطهور والعلوة  يوم لينسوون إلوم هوارون  بول سووداة العع ود

  الط;ثة والصع  مق قديم .

 اظوارهم . . وا  لوق هول اي تخىوو إلوم السوها لشوأن موق شو واها اليول تقييول اليوواري موق  هىهوا واا يجوا, هوا
  . . اللياة يرد  السياق هذا الشأن , ربعا ألاه شأن خاص جدا مق خصوصيات

إاوه رجو, مكيعو, سووي:  . . اي تلاجوأ ملاجوأة لنيلوةهل اي فل خىوتها , مطعئنة إلم االرا ها . ولكق ها هول  وها
اايلاضووة العوذران العووذلورة يلج هوا رجوو, فوول  تنويلض )فأرسوىنا إل;هووا رو نوا فيع وو, لهوا قشوورا سوويا(. . وهووا هول اي

وتسي ;ر مشالر اليقوى فل ال  الرجو, , والخوو  موق ه واليرور  موق  وتسينجد خىوتها , فيىجأ إلم ه تسيع;ذ قه
الور عق  اكور العكان الخالل:)قالل:إال  لوا قالر عق من  إن كنل تقيا(فاليقل ينويلض وجدااوه لنود هذا فلرقابيه 

  , ويرجع لق  فعة الشهوة وازع الشيطان . .
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وسو  صوال  , وكلىهوا ككريوا ,  فول ييع , الخيال تى  العذران الط;ثة ال ريئة اات اليربية الصالرة , اليل اشوأت وهنا
   جن;نا . . وهذه هل الهزة األولم .قعد  ن اذرت هلل

 -السووي  الرج,وهوذا . والخجو, قال:إاعوا  اوا رسوول ربو  ألهون لو  غعموا ككيوا(. . ول;يع و, الخيوال مقودار اللوزع)
يصووار ها قعووا يخوودا سووعع الليوواة  -فقوود تكووون  ;ىووة فاتوو  يسوويق, .; يهووا  - الووذي لووم ت ووم قعوود قأاووه رسووول ربهووا

  وهذه هل الهزة ال ااية . -يهن لها غعما , وهعا فل خىوة  ن  يريد الخجول , وهو  اه

  تدركها شجالة األا م العهد ة فل لرضها   فيسأل فل صرا ة:كيا ? ثم

العكشوووفة .  وباألللواا قالول: ام يكوون لول غوع  , ولوم يعسسونل قشور , ولوم  ك قغيوا ?(. . هكوذا فول صورا ة .)
تعور  هول قعود كيوا يهون لهوا غعموا ?  فعوا لها قد صار مكشووفا .فهل والرج, فل خىوة . والقرل مق مثاغييه 

رسوول ربو (وا  اوه مرسو, ل;هون لهوا غعموا .واهرا غ;ور مودا    اوا وما يخلف مق روع العوقف  ن يقول لهوا: )إاعوا
 ليطعوئق قالهوا . ا . فالريوان هنوا ا يجودي , والصورا ة  ولوم . . كيوا ? وهول لوذران , العولد , وا مدا  السو;رة

  قشر , وما هل ققل فيق , اللعىة اليل تجلن منها ققع    يعسسها لم

الععهوو ة بو;ق الوذكر  الوسو;ىة مق س الها  اها لم تكق تيصور  يم الىرظة وس;ىة  خورى ألن يه هوا غعموا إا وي دو
  واألا م . وهذا هو الط يعل قركم اليصور الثشري .

  ية لىنا  , ور عة منا(. .قال:كذل  قال رب :هو لىل ه;ق . ولنجعىه  )

لىشولن كوق  يكوون , كو,  تقوول األمر الخارق الذي ا تيصور مريم وقوله , هو;ق لىوم ه . فأموا  القودرة اليول فهذا
يخ رهوا قوأن ربهوا يخ رهوا قوأن هوذا هو;ق لىيوه .  والورو  شلن ه;ق , سوان جرت قه السنة الععهو ة  و جرت قق;ره .

 يووة لىنووا  , ولعمووة لىووم وجووو ه وقدرتووه و ريووة إرا تووه . ور عووة ل نوول  العج;وون   و اووه  را   ن يجعوو, هووذا الرووا
  رضاه . وابيقان ولىثشرية جعيعا , قمبراك هذا الرا   الذي يقو هم إلم معرفة ه و ثا ته  وا إسرا ;,

وار , فهنوا فجووة موق الرو قعود اايهوم الرووار بو;ق الورو  األمو;ق وموريم العوذران . . وا يوذكر السوياق موااا كوان بوذل 
 ن يكون لها غع  وهل لوذران لوم يعسسوها قشور ,  مق فجوات العرل اللنل لىقصة . ولكنه يذكر  ن ما  خ رها قه

مق ه .  ن هذا قد اايهم  مره , وترقوم وقولوه: )وكوان  مورا مقيويا(كيا  ور عة و ن يكون هذا القع   ية لىنا 
  هنا لق ال  ش;ئا . يذكر ? ا

  هوا:  شد ل القصة فل مشهد جديد مق مشاهدها ف فيعرل هذه العذران الرا رة فل موقف  خرتعي ثم

ق و, هوذا وكنول اسويا  مول فرعىيوه فااي وذت قوه مكااوا قصويا . فأجانهوا العخوال إلوم جوذع النخىوة ف قالل:يوا ل;ينول)
  منسيا(. .
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  هل الهزة ال ال ة . . وهذه

النلخوة قود قع ول  وتكوون  عىيوه . هو, كوان  عوع لا يوا كعوا ترعو, النسوانالسوياق ا يوذكر كيوا  عىيوه وا كوم   إن
  قالىرم ويسيكع, الجن;ق  يامه العظا  الرياة والنشاط فل ال ويية فماا هل لىقة فعيقة فعظا  ثم تكسم

 
 

نول   َقْ و,َ  اْلَعَخوال  ِإَلوم ِجوْذِع النَّْخَىوِة َقاَلوْل َيوا َلْ;َيِنول ِمولك  َفَأَجانَهوا نِسوي ا  )َهوَذا َوك   ( َفَناَ اَهوا ِموق َتْرِيَهوا َ اَّ 23َاْسويا  مَّ

 ( َفك ِىل َواْشَرِبل َوَقرِ ي 25ت َساِقْ  َلَىْيِ  ر َ.ثا  َجِني ا  ) النَّْخَىةِ  ( َوه زِ ي ِإَلْيِ  ِقِجْذعِ 24َقْد َجَعَ, َربكِ  َتْرَيِ  َسِري ا  ) َتْرَزِال

َتْرِعى وه   َقْوَمَهوا ( َفَأتَوْل ِقوهِ 26َصوْوما  َفَىوْق   َكىِ وَم اْلَ;وْوَ  ِإاِسوي ا  ) ِلىورَّْ َعقِ  ِر َ َ دا  َفق ووِلل ِإاِ ول َاوَذْرت  َفِممَّا َتَرِيقَّ ِمَق اْلَثشَ  َلْ;نا  
وَن َما َكاَن َ ب وِك اْمَرَ  َسْوٍن َوَما َكااَ  َيا (27َقال وا َيا َمْرَيم  َلَقْد ِجْئِل َشْ;ئا  َفِري ا  )   (28) َقِغي ا   ْل   مك ِ   ْخَل َهار 

 يوم تسويكع, تسوعة  شوهر قعريوة ,  والنعوو إن هوذا جوا ز . ف وييوة العور ة ت ود  قعود اليىقوي  فول النشواط ? الععهوو ة
سو;رتها الط يميوة . . كعوا  اوه موق الجوا ز فول م و, هوذه الرالوة  ال وييوة والنلخة تكون قود   ت  ور اليىقوي  فسوارت

واعووه  الجنو;ق قعود النلخوة سو;رة لا يوة , فيخيصور العرا و, اخيصوارا ف ويعق هوا تكوون ال وييوة  تسو;ر الخاصة  ن ا
اجوري .وويع وران ترق;وم القيوية  فوع واكيعاله فل فيورة وج;وزة . . لوي  فول الونص موا يودل لىوم إ ودى الروالي;ق .

 موق موقلهوا الوذي  سوىلنا قصيا لق  هىها , فول موقوف  شود هووا مكااا اليل ا سند لنا ف;ها . . . فىنشهد مريم تني ذ
تواجوه   ن األول تواجه الرصااة واليربية واألخعق , ب;نها وبو;ق السوها , فهول هنوا وشويكة العوقف . فىئق كاال فل

العخوال الوذي) جانها(إجانة  تواجوه العجيعوع قالليويرة . ثوم هول تواجوه اآلا  الجسودية قجااون اآلا  النلسوية .
وهوول و ;وودة فريوودة , تعوواال  ;وورة العووذران فوول  ول  . لى;هووا رارا إلووم ااسووينا إلووم جووذع النخىووة , واضووطرها اضووط

معوو;ق لهوا فوول شولن . . فووماا هول قالوول: )يوا ل;ينوول مول ق وو, هوذا وكنوول اسوويا  وا مخوال , وا لىووم لهوا قشوولن ,
 اوورى معمرهووا , واروو  اضووطرا, خوا.رهووا , واىعوو  مواقووع األلووم ف;هووا . وهوول تيعنووم لووو لنكووا  منسوويا(فمانا

  اسيا(:تى  الخرقة اليل تيخذ لد  الريض , ثم تىقم قعد ال  وتنسم  )كاال

   دة األلم وغعرة الهول تقع العلاجأة الك رى: وفل

لىيو  ر.ثوا جنيوا . فكىول  تسواق  فنا اها مق تريها  ا ترزال قد جع, رب  تري  سريا . وهزي إلي  قجذع النخىة)
  لىر عق صوما فىق  كىم ال;و  إاسيا(. . اذرت   دا فقولل:إال واشربل وقري ل;نا , فمما تريق مق الثشر

.عامهوا وشورابها . ويودلها  إلوم .لو, ولود الىرظوة ينا يهوا موق تريهوا . يطعوئق قى هوا ويصوىها بربهوا , ويرشودها ! ياهلل
  لىم  جيها وبرهااها  

األرجو   -سواريا  جودوا قودمي  ترزال . . )قد جع, رب  تري  سريا(فىم ينس  ولم ييرك  , بو,  جورى لو  ترول ا
اليول تسوينديق إل;هوا هزيهوا فيسواق   النخىوة وهوذه - اوه جورى لىرظيوه موق ين ووع  و تودفم موق مسو;, موان فول الج و, 
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مناسن لىنلسان . والر.ن واليعور موق  جوو  .عوا  النلسوان .  الرىو لىي  ر.ثا . فهذا .عا  وااك شرا, . والطعا 
 اوذرت ;نا(وا.عئنل قىثا . فأما إاا واجهل   ودا فألىنيوه قطريقوة غ;ور الكوع  ,  او وقري ل) )فكىل واشربل(هن;ئا .

  لىر عق صوما لق  ديل النا  وااقطعل إليه لىمثا ة . وا تج; ل   دا لق س ال . .

لى;هوا ر.ثوا جنيوا . .  ليسواق  قد  هشل .ويع , وبهيل .ويع , ق ,  ن تعود يودها إلوم جوذع النخىوة تهوزه وارس ها
معها . . هذا الطل, الذي ينطم فول العهود . .  يكشوف   جيها  فاقل فا.عأال إلم  ن ه ا ييركها . وسلم  ن ثم

  . . إل;ها لق الخارقة اليل جانت قه

  فأتل قه قومها ترعىه . .  (. . فىنشهد هذا العشهد الع ;ر:)

وهوم يورون  -ضو;م مرودو   اطواق األقربوون فول وي دو  اهم  ه, ب;يهوا -لنيصور الدهشة اليل تعىو وجوه القو   إانا
  لىمثا ة . . يرواها ترع, .لع   العنقطعة ابنيهم الطاهرة العذران العوهوبة لىهيك, العابدة

   م  قغيا  ( كاال قالوا:يا مريم لقد جئل ش;ئا فريا . يا  خل هارون ما كان  بوك امر  سون , وما)

ثوم ييروول السوخ  إلوم تهكوم  . )يوا موريم لقود جئول شو;ئا فريا(فظيعوا مسوينكرا  لسونيهم لينطىوم قواليقريع واليأا;ون: إن
قعووده والووذي تنيسوو ;ق إليووه قمثا توو  وااقطالوو   مووق مريوور: )يووا  خوول هووارون(الن ل الووذي تووولم الهيكوو, هووو وارييووه

  ناليل تنيس ;نها وال  اللع, الذي تقارف;نه   )ما كا النسثة لخدمة الهيك, .  يا لىعلارقة ب;ق تى 

 
ِ  تَواِاَل اْلِكيَواَ, َوَجَعَىِنول َاِ ي وا  ) (29) ِإَلْيوِه َقوال وا َكْيوَا ا َكىِ وم  َموق َكواَن ِفول اْلَعْهوِد َصوِ ي ا   َفَأَشواَرْت   (30َقواَل ِإاِ ول َلْ ود   َّ
َكواةِ  َوَجَعَىِنول وَعِة َوالزَّ نول  َوَ ْوَصواِال ِقالصَّ ْمول  َ ي و َموا م َثاَركوا  َ ْيوَق َموا ك   َشوِقي ا   ( َوَبور ا  ِبَواِلوَدِتل َوَلوْم َيْجَعْىِنول َجثَّوارا  31ا  )  

ِلوودتك َوَيوْوَ  َ م ووت  َوَيووْو َ  (32) وَع   َلَىولَّ َيوْوَ  و   ( َاِلوَ  ِ يَسووم اْبوق  َموْرَيَم َقووْوَل اْلَرومِ  الَّوِذي ِ يوهِ 33َ ي وا  )   ْقَعول   َوالسَّ

ونَ  ِ َ ن يَ  (34) َيْعيَور  وْثَراَاه  ِإَااَموا َكواَن هللَّ وق َ َيك وون  ) َقَيوم يَِّخوَذ ِموق َوَلوٍد س   ( َوِسنَّ  ََّ َربِ ول35َ ْمورا  َفِماََّعوا َيق وول  َلوه  ك 

ْسَيِقيٌم ) َوَربكك مْ  وه  َهَذا ِصَراٌط مك   (36َفاْل  د 

  قان السون واألمهات الثقايا  بنات   إا امر  سون , وما كاال  م  قغيا( يم تأتل بهذه اللعىة اليل ا يأت;ها  بوك

  مريم وصية الطل, العج;ن اليل لقنها إياها: وتنلذ

قطل, ف ثوم تيوثج  فيسوخر  تواجههم فأشارت إليه(. . فعااا تقول فل العجن والغيا الذي ساورهم وهم يرون لذران)
  لق سرها   ليسألوه معق يسينكرون فعىيها فيصعل وتش;ر لهم إلم الطل,

  كىم مق كان فل العهد ص يا ?(.قالوا:كيا ا)

  ها هل اي الخارقة العج;ثة تقع مرة  خرى: ولكق
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قالصوعة والزكواة موا  مول  و وصواال إال ل ود ه ,  تواال الكيوا, , وجعىنول ا يوا , وجعىنول مثاركوا  ينعوا كنول ,:قال
  و   قعل  يا .لىل يو  ولدت ويو   موت وي والسع   يا , وبرا بوالدتل ولم يجعىنل جثارا شقيا ,

هوو إلهوا كعوا تودلل  ولوي  ل و ييوه هلل . فىوي  هوو ابنوه كعوا تودلل فرقوة . -لىيوه السوع   -يعىوق  يسوم  وهكوذا
ويعىوق  ن ه جعىوه ا يوا , ا ولودا وا  . . فرقوة فرقوة . ولوي  هوو ثالول ثعثوة هوم إلوه وا ود وهوم ثعثوة كعوا تودلل

 اة مودة  ياتوه . وال ور بوالدتوه واليواضوع موع لشو;رته . فىوه إان  يواةوالزكو قالصوعة شوريكا . وبوارك  يوه , و وصواه

ويو  يعووت ويوو  يثعول  ولد اات  مد . وهو يعوت ويثعل . وقد قدر ه له السع  واألمان والطعأا;نة يو  مردو ة
   يا . .

  . جداا صري  هنا فل موت  يسم وبع ه . وهو ا يريع, تأويع فل هذه الرقيقة وا والنص

   يسم ينص لىم قشرييه ول و ييه هلل 36 - 34الراقع: الدر 

وا موااا كوان قعودها موق  . الخارقوة يزيد السياق القر ال ش;ئا لىم هذا العشهد . ا يقول:كيا اسويق , القوو  هوذه وا
  إل;ها وهو يقول:  شار  مر مريم وابنها العج;ن . وا ميم كاال ا وته اليل

فروو;ق يصوو, قووه  . ا يووا(. . الوو   ن  ووا   موو;ع   يسووم هووو العقصووو  فوول هووذا العوضووع  تواال الكيووا, وجعىنوول)
موضوع موق السوياق , بىهجوة   اسون السوياق إلوم الو  العشوهد الخوارق يسودل السويار ليعقون قوالقرل العقصوو  فول

  اليقرير , وسيقاع اليقرير:

إاا قيوم  مورا  . سوثرااه خوذ موق ولود .الو   يسوم ابوق موريم . قوول الروم الوذي  يوه يعيورون . موا كوان هلل  ن يي)
  مسيقيم(. . صراط فماعا يقول له:كق  يكون . وسن ه ربل وربكم فال دوه . هذا

فول  قيقيوه والو  واقوع  هوو  يسم ابق مريم , ا موا يقولوه الع لهوون لوه  و العيهعوون ألموه فول مولوده . . الو  ال 
ويقولهوا الروال فول قصويه: )موا كوان هلل  ن  لسوااه ن . يقولهوااشأته . ال  هو يقوول الروم الوذي  يوه يعيورون ويشوكو 

ييخوذ ولودا . والولود إاعوا ييخوذه اللوااون لعميودا  , وييخوذه اليوعا    ن ييخوذ موق ولود(تعالم وتنوزه فىوي  موق شوأاه
فماعوا  را مو ا يخشم فنان , قا ر ا يريا  مع;نا . والكا نوات كىهوا توجود قكىعوة كوق . وساا قيوم قاق لىنصرة . اه

لىيوه  -وينيهول موا يقولوه  يسوم  . . والععو;ق يقول له:كق  يكون . . فعا يريد ترقيقه يرققه بيوجه اإلرا ة ا قالولود
ولىنا  , و لوته إلم  ثوا ة ه الوا ود بوع شوري :)وسن ه ربول وربكوم  له ويقوله  اله قملعن ربوبية ه -السع  
وهوذا هوو  .  يثقم قعد شوها ة  يسوم وشوها ة قصويه مجوال لأوهوا  واألسوا.;ر .صراط مسيقيم(. . فع هذا فال دوه

  العقصو  بذل  اليعق;ن فل لقة اليقرير وسيقاع اليقرير .
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وا ِموق َفواْخَيَىفَ  ْشوَهدِ  اأْلَْ وَزا,  ِموق َبْ;وِنِهْم َفَوْيوٌ, لِ ىَّوِذيَق َكَلور   َلِكوقِ  َيوْوَ  َيْأت وَاَنوا( َ ْسوِعْع ِبِهوْم َوَ ْقِصوْر 37َيوْوٍ  َلِظويٍم ) مَّ

ِ ;ٍق ) ِإاَّوا  (39) ِإْا ق ِيوَل اأْلَْمور  َوه وْم ِفول َغْلَىوٍة َوه وْم َا ي ْ ِمن وونَ  اْلَرْسَرةِ  ( َوَ اِذْره ْم َيْو َ 38الظَّاِلع وَن اْلَ;ْوَ  ِفل َضَعٍل مك
  (40) َاْرق  َاِر   اأْلَْرَل َوَمْق َلَىْ;َها َوِسَلْ;َنا ي ْرَجع ونَ 

هوذا اليقريور يعورل  وبعود اخويع  النصوارى فول  يسوم وتهديودهم قالعوذا, فول اآلخورة 40 - 37الخوام : الودر 
  اابيا فل ل, هذه الرقيقة الناصعة: مسينكرا اخيع  اللرق واأل زا, فل  مر  يسم ف; دو هذا ااخيع 

  فاخيىف األ زا, مق ب;نهم(. .)

بىوغ لود   -الشوه;رة  ال عثوة وهوو   ود العجوامع -مجععوا موق األسواقلة  جعوع اإلم را.وور الرومواال قسوطنط;ق ولقود
شووديدا , وقالوول كووو, فرقووة  يوووه قوووا . . قوووال  اخيعفووا  ليووا ه  للوو;ق وما وووة وسووثع;ق  سوووقلا فوواخيىلوا فوول  يسوووم

  يوا و موات موق  موات ثوم صوعد إلوم السوعان . وقوال قعيوهم:هو ابوق  موق قعيوهم:هو ه هوث  إلوم األرل فأ يوا
وهوو  إلوه األقاايم ال عثة:األ, واابق والورو  القود  . وقوال قعيوهم:هو ثالول ثعثوة:ه   د  , وقال قعيهم:هوه

 قوواا  خورى . ولوم يجيعووع   خوورى  إلوه و موه إلوه . وقوال قعيوهم:هو ل ود ه ورسووله ورو ووه وكىعيوه . وقالول فورق 
قووول . فعوال إليووه اإلم را.ووور واصور  صووراقه و.وور   لىووم لىوم مقالووة وا ودة  ك وور مووق ثوع  ما ووة وثعاايوة اتلقوووا

  . العو ديق اآلخريق وشر  الععارض;ق وبخاصة

ينذر الكوافريق الوذيق ينررفوون  هنا كاال العقا د العنررفة قد قررتها مجامع شهدتها جعوع األساقلة فمن السياق ولعا
  ر , وترى ما ير, قالكافريق العنررف;ق:جعوع  ك  تشهده لق اإليعان بو دااية ه , ينذرهم قعشهد يو  لظيم

ال;وو  فول ضوعل م و;ق .  الظوالعون  فوي, لىذيق كلروا مق مشهد يو  لظيم .  سعع بهوم و قصور يوو  يأتوانوا , لكوق)
  .(ي منون  و اذرهم يو  الرسرة إا قيل األمر وهم فل غلىة وهم ا

يشوهده الوو قعن:اإلا   الوذي واليهويو, . العشوهدلهوم موق الو  العشوهد فوول يوو  لظويم . بهوذا الينك;ور لىيلخويم  ويو,
  . الكلار والجق , وتشهده العع كة , فل  يرة الجثار الذي  شرك قه

 سعع النوا  و قصور  العشهد يأخذ السياق فل اليهكم بهم وبملراضهم لق  ا , الهدى فل الدايا . وهم فل ال  ثم
  النا :

  ون ال;و  فل ضعل م ;ق(. . سعع بهم و قصر يو  يأتوانا , لكق الظالع)

وهوم  سوعع  . والنجواة  لجون  والهم   . . ا يسوععون وا يثصورون  و;ق يكوون السوعع والثصور وسو;ىة لىهودى فعوا
وتثصو;رهم موا ييقوون فول مشوهد  يكرهوون  شلن و قصر شلن يو  يكون السعع والثصر وسو;ىة لىخوزي وإلسوعالهم موا

  يو  لظيم  
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فهول القالثوة  , سوواها تشويد الرسورات  يوم لكوأن ال;وو  مروض لىرسورة ا شولن  يوهو اوذرهم يوو  الرسورة(. . يوو  )
إا قيوول األموور وهووم فوول غلىووة وهووم ا ) :الرسوورات لىووم جوووه , الثوواركة  يووه .  اووذرهم هووذا ال;ووو  الووذي ا تنلووع  يووه

  موصول قالقلىة اليل هم ف;ها سا رون . , إيعااهم ي منون(وكأاعا ال  ال;و  موصول قعد 

لو ة الع;ورا  كىوه إلوم  , ه ال  ال;و  الذي ا ش   يه ف فك, ما لىم األرل ومق لىم األرل لا د إلم هم اذر 
  الوار  الو ;د  :

 إاا ارق ار  األرل ومق لى;ها وسل;نا يرجعون(. .)

 
 

يقا  اَِّ ي وا  ) َواْاك رْ  ي ْقِنول  َوَا  ِبيوِه َيوا َ َبوِل ِلوَم َتْع  ود  َموا َا َيْسوَعع  َوَا ي ْثِصور  َقواَل أِلَ  ِإاْ  (41ِفل اْلِكيَواِ, ِإْبوَراِهيَم ِإاَّوه  َكواَن ِصودِ 
  (43َلْم َيْأِتَ  َفاتَِّثْعِنل  َْهِدَك ِصَرا.ا  َسِوي ا  ) َما ( َيا َ َبِل ِإاِ ل َقْد َجانِال ِمَق اْلِعْىمِ 42َلنَ  َشْ;ئا  )

بو;ق إبوراهيم و بيوه  50 - 41األول: الودر  األا يوانالعوضووع:لقطات موق قصوص قعوض  65 - 41ال اايوة: الو ودة
وضوعل ف وهول  وكوذ, قصة م;ع   يسم قكشوف موا فول  سوطورة الولود موق اكوارة اايهل لىيه فل ارييه ه وفي,

 ىقوة موق قصوة إبوراهيم تكشوف لعوا  السوورة اليول يسويند إل;هوا قعوض  هو, الكيوا, فول لقا ودهم اللاسودة . وتى;هوا فول
هوو الوذي ينيسون إليوه العور, . ويقوول العشوركون:إاهم  وسبوراهيم موق اكوارة وكوذ, وضوعل كوذل  .فل لق;دة الشرك 

  . وسسعال;, سداة ال ;ل الذي بناه هو

وتع ;راتوه اليول يركول   للالوه فول هوذه الرىقوة شخصوية إبوراهيم الرضول الرىويم . . ت ودو و اليوه و ىعوه فول وت ودو
موق  بيوه . كعوا تيجىوم ر عوة ه قوه وتعوييوه  لىجهالوة صورفاته ومواجهيوهالقور ن الكوريم ترجعيهوا قالعربيوة , وفول ت

تنسو,  موة ك ;ورة , ف;هوا األا يوان وف;هوا الصوالرون . وقود خىوف موق قعودهم  صوالرة لوق  بيوه و هىوه العشورك;ق اريوة
عشوركون . ال هو ان الصعة واتثعوا الشهوات ينررفون لق الصراط الذي سنه لهم  بوهم إبوراهيم . هوم  ضالوا خىف

.  

ك ;ور اليصوديم .  و اوه ه إبوراهيم قأاوه كوان صوديقا ا يوا . وللظوة صوديم تريعو, معنوم  اوه ك ;ور الصودق ويصوف
  وكىياهعا تناسن شخصية إبراهيم:

يسوعع وا يثصور وا يقنول لنو   ا وااكر فل الكيا, إبراهيم إاه كان صديقا ا يا , إا قال ألبيه:يا  بل لم تع د موا)
 هوودك صورا.ا سوويا . يوا  بول ا تع ود الشوويطان إن  فواتثعنل  بول إاول قود جوانال مووق العىوم موا لوم يأتو  شو;ئا ? يوا

  إال  خا   ن يعس  لذا, مق الر عق فيكون لىشيطان وليا . .(.  بل الشيطان كان لىر عق لصيا . يا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ه إليوه , ولىعوه إيواه ف  هوداه  الىطوف فول الخطوا, ييوجوه إبوراهيم إلوم  بيوه , يرواول  ن يهديوه إلوم الخ;ور الوذي بهوذا
ا يسوعع وا يثصور وا يقنول لنو  شو;ئا ?(واألصو, فول  موا وهوو يير ون إليوه  يخا.ثوه: )يوا  بل(ويسوأله: )لوم تع ود

موق هوو  لىوم موق اإلاسوان و لىوم و قووى . و ن يرفعهوا إلوم مقوا   سوعم موق مقوا   إلوم المثا ة  ن ييوجه بها اإلاسان
 مرتثوة جوه بهوا إان إلوم موا هوو  ون اإلاسوان , بو, إلوم موا هوو فول مرتثوة   اوم موقفكيوا ييو  . و سونم اإلاسوان

األصونا  كعوا هوو  وال قوريش  يع ودون  الر;ووان , ا يسوعع وا يثصور وا يعىو  ضورا وا العوا . إا كوان  بووه وقوموه
  الذيق يواجههم اإلسع  .

هوذا موق السوه , إاعوا هوو العىوم  يقوول ييثعهوا قأاوه اهل الىعسة األولم اليول ي ود  بهوا إبوراهيم  لوتوه ألبيوه . ثوم  هذه
و قو, تجربوة , ولكوق العود  العىووي جعىوه يلقوه ويعور  الروم  سنا الذي جانه مق ه فهداه . ولو  اه  صقر مق  بيه

  هذا العىم , ل;يثعه فل الطريم الذي هدي إليه: ييىم ف فهو ينص   قاه الذي لم

  ا لم يأت  فاتثعنل  هدك صرا.ا سويا(. .يا  بل إال قد جانال مق العىم م)

فماعووا ييثووع الوو   . هنوواك غياضووة فوول  ن ييثووع الوالوود ولووده , إاا كووان الولوود لىووم اتصووال قعصوودر  لىووم فىيسوول
  العصدر , ويس;ر فل الطريم إلم الهدى .

عيعود لىيوه فول وي إبوراهيم هوذا الكشوف لعوا فول  ثوا ة األصونا  موق اكوارة , وبيوان العصودر الوذي يسويعد منوه وبعود
  يهديه إلم .ريم الر عق , فهو يخشم  ن  لوة  بيه . . ي ;ق له  ن .ريقه هو .ريم الشيطان , وهو يريد

 
 
ْيَطاَن َكواَن ِلىورَّْ َعقِ  َيا ْيَطاَن ِإنَّ الشَّ وَق الورَّ  (44) َلِصوي ا   َ َبِل َا َتْع  ِد الشَّ وَ  َلوَذاٌ, مِ   ْ َعقَيوا َ َبوِل ِإاِ ول َ َخوا   َ ن َيَعسَّ

وْيَطاِن َوِلي وا  ) َفَيك وونَ  ْرِاول َمِىي وا  ) ِإْبوراِهيم   ( َقواَل َ َراِغوٌن َ اوَل َلوْق  ِلَهِيول َيوا45ِلىشَّ َعنَّوَ  َواْهج   ( َقوالَ 46َلوِئق لَّوْم َتنيَوِه أَلَْرج 

ِ َوَ ْ ل وو َربِ ول َلَسوم َ اَّ  مْ َوَ ْليَوِزل ك   (47َلَىْيوَ  َسَأْسوَيْقِلر  َلوَ  َربِ ول ِإاَّوه  َكواَن ِبول َ ِ ي وا  ) َسوَع ٌ   َوَموا تَوْدل وَن ِموق   وِن  َّ

َلان َربِ ل َشِقي ا  ) َ ك ونَ  ْم َوَما َيْع  د ونَ 48ِبد  ِ َوَهْ َنا َله  ِإْسَراَق َوَيْعق وَ, َوك ع   َجَعْىَنا ِمق ( َفَىعَّا اْلَيَزَله    (49) َاِ ي ا     وِن  َّ

  قيل لىيه  ن يكون مق  تثاع الشيطان .يقين ه لىيه  ي  ن

موق الور عق  لوذا,  بول ا تع ود الشويطان . إن الشويطان كوان لىور عق لصويا . يوا  بول إاول إخوا   ن يعسو  يوا
  فيكون لىشيطان وليا .

والشوويطان لوواص  الشوويطان هوو الووذي يقووري قمثوا ة األصوونا  مووق  ون ه , فالوذي يع وودها كأاعووا ييع ود والشويطان
وليووا لىشوويطان وتاقعووا . فهدايووة ه لع ووده إلووم   يجعىووه . وسبووراهيم يرووذر  قوواه  ن يقيوون ه لىيووه  يعاقثووهلىوور عق 

مق  وليان الشيطان اقعوة . . اقعوة تقوو ه إلوم لوذا,  شود وخسوارة  فود  يوو   يكون  الطالة اععة ف وقياوه لىيه  ن
  . الرسا, يقو 
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 بووو إبووراهيم يقابىووه  فووماا ا ا تصوو, إلووم القىوون العشوورك الجاسوول ,هووذه الوودلوة الىطيلووة قأ وون األللوواا و رقهوو ولكووق
  قااسينكار واليهديد والول;د:

  قال: راغن  ال لق  لهيل يا إبراهيم ? لئق لم تنيه ألرجعن  . واهجرال مىيا(.)

الجورانة ?  هوذا الرود موق  إلوم  ال لق  لهيل يا إبراهيم , وكاره لمثا تها ومعرل لنها ?  و بىغ قو  األمور  راغن
الشونيع: )لوئق لوم تنيوه ألرجعنو (  فواغر, لوق  العوقوف فهوذا إاوذار لو  قوالعوت اللظيوع إن  اول  صوررت لىوم هوذا

  إن كنل تريد النجاة: )واهجرال مىيا(. . لريات  وجهل واقعد لنل .ويع . اسيثقان

والو  شوأن اإليعوان موع  . العهوذ, ,الجهالة تىقوم الرجو, الودلوة إلوم الهودى . وبهوذه القسووة قابو, القوول العو   بهذه
  الكلر .  فسده الكلر ف وشأن القىن الذي هذقه اإليعان والقىن الذي

  يقين إبراهيم الرىيم . ولم يلقد بره ولطله و  قه مع  بيه: ولم

و  لوو ربول لسوم  , ه سع  لىي  . سأسويقلر لو  ربول إاوه كوان بول   يوا . و ليوز لكوم وموا تودلون موق  ون :قال
   كون بدلان ربل شقيا .  ا

يعاقثو  قااسويعرار فول  فوع لىيو  . . فوع جودال وا  اى وا ر  لىيهديود والول;ود . سوأ لو ه  ن يقلور لو  سوع 
ربول  ن يكرمنوول  يج;ون  لوا ل . وساا كووان  لووو ال اليوعل وتوولل الشويطان , بوو, ير عو  ف;ركقو  الهوودى . وقود

فسأليز ل   ال وقومو  , و ليوزل موا تودلون موق  ون ه موق  ت اي  انوجو ي إلم جوارك و لوتل ل  إلم اإليع
   ا يجعىنل شقيا . -قس ن  لا ل هلل  -راجيا  , و ده اآللهة . و  لو ربل

فهوو ا يورى لنلسوه  . يسيشوعره يرجووه إبوراهيم هوو مجور  تجن;ثوه الشوقاوة . . والو  موق األ , واليرور  الوذي فالوذي
   ر مق تجن;ثه الشقاوة  فيع , وا ييطىع إلم  ك

و ;ودا . بو, وهون لوه اريووة  ه اليووزل إبوراهيم  قواه وقوموه و ثوا تهم و لهويهم وهجوور  هىوه و يواره , فىوم ييركوه وهكوذا
  ولوضه خ;را:

ووه نووا لهووم مووق ر عينووا ,  . فىعووا اليووزلهم ومووا يع وودون مووق  ون ه وه نووا لووه إسووراق ويعقووو, . وكووع جعىنووا ا يووا)
  سان صدق لىيا(. .وجعىنا لهم ل

ولكنووه يرسوون ولوودا :إسووراق ويعقووو, هووو ابووق -وكااوول ق ىوه لقيعووا  -هووو ابووق إبووراهيم , ركقووه مووق سووارة  وسسوراق
كأاوه ولوده العثاشور ف وتعىوم  ياايوه ولقنهوا  وكوان إلبوراهيم ألن إسوراق ركقوه فول  يواة جوده , فنشوأ فول ب;يوه و جوره ,

  بنيه . وكق ا يا كأبيه .
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  الثاركة السعة ر عينا(إبراهيم وسسراق ويعقو, واسىهم . . والر عة تذكر هنا ألاهاووه نا لهم مق )

 
 

ْم ِلَساَن ِصْدٍق َلِىي ا   َوَوَهْ َنا ووا   (50) َله م مِ ق رَّْ َعِيَنا َوَجَعْىَنا َله   َواْاك ْر ِفول اْلِكيَواِ, م وَسوم ِإاَّوه  َكواَن م ْخَىصوا  َوَكواَن َرس 

ْبَناه  َواَ  (51) اَِّ ي ا   وَن َاِ ي وا  ) (52) َاِجي ا   اَ ْيَناه  ِمق َجاِاِن الطكوِر اأْلَْيَعِق َوَقرَّ  َواْاك ورْ  (53َوَوَهْ َنا َله  ِمق رَّْ َعِيَنا َ َخواه  َهوار 

وا   ِفل اْلِكَياِ, ِإْسَعاِل;َ, ِإاَّه  َكاَن َصاِ َق اْلَوْلِد َوَكانَ  َكواةِ  ( َوَكواَن َيوْأم ر  54اَِّ ي ا  ) َرس  وَعِة َوالزَّ ِلنوَد َربِ وِه  َوَكوانَ   َْهَىوه  ِقالصَّ
يقا  اَِّ ي ا  ) َكانَ  ( َواْاك ْر ِفل اْلِكَياِ, ِإْ ِريَ  ِإاَّه  55َمْرِضي ا  )   (57( َوَرَفْعَناه  َمَكااا  َلِىي ا  )56ِصدِ 

  فل و دته واليزاله . سهوت ا جو السورة , وألاها هثة ه اليل تعول إبراهيم لق  هىه و ياره , فل

ي خوذ قوولهم قالطالوة  . قومهم وجعىنا لهم لسان صدق لىيا(. . فكااوا صا ق;ق فل  لوتهم , مسعولل الكىعة فل)
  وباليثج;, .

  مع موسم وهارون وسسعال;, وس ري  57 - 51ال اال: الدر 

  ون:يعيل السياق مع ارية إبراهيم:مسيطر ا مع فرع إسرم ف;ذكر موسم وهار  ثم

وقربنواه اجيووا .  األيعوق وااكور فول الكيوا, موسوم إاوه كوان مخىصوا وكوان رسوووا ا يوا . واا ينواه موق جااون الطوور)
  ووه نا له مق ر عينا  خاه هارون ا يا(. .

هوو صوا ن  والرسوول موسوم قأاوه كوان مخىصوا اسيخىصوه ه لوه ومريوه لدلوتوه . وكوان رسووا ا يوا .  يصوف
 لووة إاعوا هوو فول ااتوه صوا ن لق;ودة  النوا  عأمور قمبعغها لىنا  . والن ول ا يكىوف إبوعوالدلوة مق األا يان ال

ك ;ورون وليلويهم القيوا  لىوم  لووة موسوم والركوم قواليوراة اليول جوان   ا يوان ييىقاها مق ه . وكان فل بنول إسورا ;,
موق كيوا, ه  اسويرلظوا ا;ون واأل ثوار قعوايركوم بهوا الن ;وون الوذيق  سوىعوا لىوذيق هوا وا . والربوا) :ه بهوا موق لنود

  وكااوا لىيه شهدان(. .

إلووم ه لدرجووة  وتقريثووه فيوو, موسووم بندا ووه موق جااوون الطووور األيعووق ب األيعووق قالنسووثة لعوسووم إا ااك   وي و;ق
كوان هوذا الكوع  , وكيوا   ركوه موسوم . .   كوان الكع  . الكع  القرين فول صوورة مناجواة . واروق ا اودري كيوا

كىووه . وا اعىوم كيووا  لود ه كيووان موسووم الثشوري ليىقوول كووع  ه  اإلاسوواال صووتا تسووععه األان    ييىقواه الكيووان
 لىوم او مق  اوه كوان . وهوو لىوم ه هو;ق  ن يصو, مخىوقوه قوه قطريقوة موق الطورق , وهوو قشور إاعوا األكلول . .

  ه . رو  اسان إاسااا بنلخة مققشرييه , وكع  ه لىوي لىم لىوييه . ومق ق , كان اإل
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قوه)و خل هوارون هوو  يع;نوه ر عة ه قعوسم فل مسالدته قمرسال  خيه هارون معوه  و;ق .ىون إلوم ه  ن ويذكر
ولو, الر عوة هوو الوذي يظىو, جوو السوورة  .(يكوذبون   فصو  منول لسوااا فأرسوىه معول ر نا يصودقنل إاول  خوا   ن

  كىه .

وااكور فول الكيوا, إسوعال;, , إاوه ):العور, اآلخر مق اريوة إبوراهيم . ف;وذكر إسوعال;,  قوايعو  السياق إلم اللرع  ثم
  قالصعة والزكاة , وكان لند ربه مرضيا(. .  هىه كان صا ق الولد وكان رسوا ا يا . وكان يأمر

هوذه بود  ن  فوع موق صولات إسوعال;, قأاوه كوان صوا ق الولود . وصودق الولود صولة كو, ا ول وكو, صوال  , وينووه
  . خاص الصلة كاال قاركة فل إسعال;, بدرجة تسيدلل إبراكها والينويه بها قشك,

مو ودون  فورا   العور, رسوول فوع بود  ن كااول لوه  لووة فول العور, األوا و, وهوو جودهم الك ;ور . وقود كوان فول وهوو
ق موق  ركوان العق;ودة اليول ويوذكر السويا . إسوعال;, ق ;, الرسالة العرعدية , فاألرج   اهم ققية العو وديق موق  تثواع

 هىوه . . ثوم ي  ول لوه  اوه كوان لنود ربوه مرضويا . . والرضوم سوعة مووق  بهعوا جوان بهوا الصوعة والزكواة وكوان يوأمر
  فل جوها وهل ش ;هة قسعة الر عة , وب;نهعا قراقة   الثاركة سعات هذه السورة

  يخيم السياق هذه اإلشارات بذكر إ ري : و خ;را

  إ ري  إاه كان صديقا ا يا . ورفعناه مكااا لىيا(. . وااكر فل الكيا,)

بنول إسورا ;, فىوم يور    ا يوان اعىو  اروق ترديود كموان إ ريو  . ولكوق األرجو   اوه سوابم لىوم إبوراهيم ولوي  موق وا
.  له  ن ه رفعه مكااوا لىيوا . فوألىم قودره ورفوع اكوره ويسج, اكره فل كي هم . والقر ن يصله قأاه كان صديقا ا يا

.  

 
 

َق النَِّ ;ِ ;َق ِموق   ْوَلِئ َ  يَّوةِ  الَِّذيَق َ ْاَعَم  َّ  َلَىْ;ِهم مِ  يَّوِة ِإْبوَراِهيمَ  ا رِ  وْق َ َعْىَنوا َموَع ا ووٍ  َوِموق ا رِ  وْق َهوَدْيَنا  َوِسْسوَراِ ;,َ   َ َ  َوِمعَّ َوِمعَّ
دا  َوب ِكي وا  )الورَّْ َعق َخورك   َيوات   َواْجَيَ ْ;َنوا ِإَاا ت ْيَىوم َلَىوْ;ِهمْ  وجَّ وَعَة َواتََّثع ووا  َخْىوفٌ  ( َفَخَىوَف ِموق َقْعوِدِهمْ 58وا س  َ َضوال وا الصَّ

وَهَواِت َفَسوْوَ  َيْىَقوْوَن َغي وا   ى ونَ  (59) الشَّ ( 60َوَا ي ْظَىع ووَن َشوْ;ئا  ) اْلَجنَّوةَ  ِإاَّ َموق تَواَ, َو َموَق َوَلِعوَ, َصواِلرا  َفأ ْوَلِئوَ  َيوْدخ 
ه  َمْأِتي ا  ) الرَّْ َعق   َلْدٍن الَِّيل َوَلدَ  َجنَّاتِ    (61ِ َثاَ ه  ِقاْلَقْ;ِن ِإاَّه  َكاَن َوْلد 

اآلثوار العصورية , وهوو  ن  فول ر ي اذكره لعجر  ااسيئنا  قه وا اقورره  و ان يوه , يقوول قوه قعوض الثوا  ;ق وهناك
تعريون لكىعوة يو نوا . وكىعوة اليسوع تعريون لكىعوة  مير;و إ ري  تعرين لكىعة ن وكري ن العصرية القديعوة . كعوا  ن

 سوا.;ر ك ;ورة . فهوم يعيقودون  اوه صوعد إلوم السوعان وصوار لوه ف;هوا لورا   ولوه إليشع . . و اه هو الوذي صويقل
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لهوم  إلهوا وكال  لعاله قعد العوت فوجدت  سناته ترج  س;ئاته فماوه يىروم قوأوكري  الوذي جعىووه مق لظيم . وك,
  ىو  والععار  ق , صعو ه إلم السعان .. وقد لىعهم الع

  بنل إسرا ;, .  ا يان  ية  ال فنرق اكيلل قعا جان لنه فل القر ن الكريم ف وارج   اه سابم لىم ولىم

  معذب;ق وكافريق اخيع  النا  قعد األا يان ما ب;ق م من;ق منعع;ق 63 - 58ال الل: الدر 

الووذيق خىلووهم سوووان مووق  وبو;ق ;ق هوذا الرل;وو, مووق العو من;ق األتقيووانالسووياق  ولئو  األا يووان , ل;وواكن بوو يسويعرل
والعسوافة شاسوعة والهووة لعيقوة واللوارق قع;ود  صوارخة مشركل العر,  و مق مشركل بنل إسورا ;, . . فوماا العلارقوة

  ب;ق السىف والخىف:

إبوراهيم وسسورا ;, , ومعوق  اريوة موق ولئ  الذيق  اعم ه لى;هم مق الن ;;ق مق ارية     , ومعق  عىنا مع اوو  , و )
وبكيا . فخىوف موق قعودهم خىوف  ضوالوا الصوعة واتثعووا  سجدا هدينا واجي ;نا . إاا تيىم لى;هم  يات الر عق خروا

  .(. الشهوات فسو  يىقون غيا . .

   (. )ومعوق موق اريوة ) الثشورية يقف فل هذا ااسيعرال لند الععالم الثاركة فول صولرة الن ووة فول تواريخ والسياق
الجعيوع , واوو  يشوع, موق قعوده , وسبوراهيم يشوع, فرلول  يشوع,  عىنا مع او (. )ومق اريوة إبوراهيم وسسورا ;,(. فو   

  بنل إسرا ;, . وسسعال;, وسليه ينيسن العر, ومنهم خاتم الن ;;ق . شجرة الن وة الك ;ريق:ويعقو, يشع,

إاا تيىوم لىو;هم  يوات ) :الثواركة لر;ق موق اريويهم . . صوليهمالن ;وون ومعهوم موق هودى ه واجي وم موق الصوا  ولئو 
قواهلل ف تورتعش وجوداااتهم  و;ق تيىوم لىو;هم  ياتوه , فوع  الرساسوية الر عق خوروا سوجدا وبكيوا(. . فهوم  تقيوان شوديدو

  لعا يخالج مشالرهم مق تأثر , في يض ل;واهم قالدموع ويخرون سجدا وبكيا . . لىيع ;ر تسعلهم الكىعات

مووق قعوودهم خىووف ,  خىووف األتقيووان الرساسووون الووذيق ت وويض ل;ووواهم قالوودمع وتخشووع قىوووبهم لووذكر ه . . لئوو  و 
واسويقرقوا ف;هوا . فعوا  شود العلارقوة , وموا (الشوهوات قع;ودون لوق ه . ) ضوالوا الصوعة(فيركوها وجرودوها )واتثعووا

   قعد الشثه ب;ق  ولئ  وه ان  

والهوعك: )فسوو  يىقوون  قاليوعل لذيق خاللوا لق سو;رة  قوا هم الصوالر;ق . ييهود همثم ييهد  السياق ه ان ا ومق
  . والهعك غيا(والقل الشرو  واليعل , ولاقثة الشرو  واليياع

  يلي  قا, اليوبة لىم مصرا يه تنسم منه اسعات الر عة والىطف والنععم: ثم

ولود الور عق  ثوا ه  اليول ا يظىعون ش;ئا . جنوات لودنإا مق تا, و مق ولع, صالرا , فأولئ  يدخىون الجنة و )
ولهوم ركقهوم ف;هوا قكورة ولشويا . تىو  الجنوة اليول  . سوعما قالق;ن . إاوه كوان ولوده مأتيوا . ا يسوععون ف;هوا لقووا إا

  . اور  مق  ثا اا مق كان تقيا(.
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موق الو  العصو;ر فوع  تنجول اضو  . .اليل تنشم ن اإليعوان والععو, الصوال  , فيرقوم مودلولها اإليجوابل الو  فاليوبة
الجنوة لققاموة . الجنوة اليول ولود الور عق  ثوا ه  يودخىون  يىقم  صرابها)غيا(إاعا يدخىون الجنة وا يظىعون ش;ئا .

  يروها . وولد ه واقع ا يييع . .  ن إياها ف منوا بها قالق;ن ق ,

 
 
ْم ِف;َهاَيْسَعع وَن ِف;َها َلْقوا  ِإاَّ َسَعما  َوَله   َا  َتِقي وا   َكوانَ  ( ِتْىوَ  اْلَجنَّوة  الَِّيول ا ووِر   ِموْق ِ َثاِ َاوا َموق62َوَلِشوي ا  ) ق ْكَرة   ْم ِرْكق ه 
وَعاَواِت  َر,ك  (64َوَموا َخْىَلَنوا َوَموا َبوْ;َق َاِلوَ  َوَموا َكواَن َربكوَ  َاِسوي ا  ) َ ْيوِديَنا ( َوَموا َاَيَنوزَّل  ِإاَّ ِقوَأْمِر َربِ وَ  َلوه  َموا َبوْ;قَ 63) السَّ

َعا َفاْل  ْده  َواْصَطِ رْ    (65َهْ, َتْعَىم  َله  َسِعي ا  ) ِلِمَثاَ ِتهِ  َواأْلَْرِل َوَما َبْ;َنه 

وا ضوجة وا جودال ,  الروديل يرسم صورة لىجنة ومق ف;ها . . )ا يسععون ف;ها لقوا إا سعما(فع فيوول فول ثم
والوركق فول هوذه الجنوة مكلوول ا يريوا   . . السع  هذا الجو الراضل . صوت إاعا يسعع ف;ها صوت وا د يناسن
والخو  موق اليخىوف  و النلوا : )ولهوم ركقهوم ف;هوا قكورة ولشويا(فعا يى;وم  قالقىم إلم .ىن وا كد . وا يشق, النل 

  القىم فل هذا الجو الراضل النالم األم;ق . . وا الطىن

اليوبووة واإليعووان والععوو, :معوورو  ا مووق كووان تقيووا(. . فعووق شووان الوراثوة فووالطريمتىو  الجنووة اليوول اووور  مووق  ثا او)
األتقيوان موق الن ;و;ق ومعوق هودى ه واجي وم ف   ولئو  الصوال  .  موا وراثوة النسون فوع تجودي . فقود ور  قوو  اسون

  فىم تنلعهم وراثة النسن )فسو  يىقون غيا(. . , الشهوات ولكنهم  ضالوا الصعة واتثعوا

  ربوبية ه العطىقة وسثثات الو ل والص ر لىم المثا ة 65 - 64الراقع: لدر ا

والوول الشوو يه  . تكاليلهووا هووذا الوودر  قووملعن الربوبيووة العطىقووة هلل , واليوجيووه إلووم  ثا تووه والصوو ر لىووم ويخوويم
  والنظ;ر:

اسويا . ر, السوعاوات واألرل  ربو  نوما اينزل إا قأمر رب  , له ما ب;ق  يدينا وما خىلنا وما بو;ق الو  , وموا كوا)
  . .(? سعيا وما ب;نهعا , فال ده واصط ر لمثا ته . ه, تعىم له

 ن يقولوه لىرسوول ب  السوع  الروايوات لىوم  ن قولوه )وموا اينوزل إا قوأمر ربو  . .(معوا  مور ج ريو, لىيوه وتييوافر
لسوه , واشوياقل لعتصوال الر ;ون . فكىوف ا فاسيو شول ص   ر ا لىم اسيثطا ه لىو ل فيرة لم يأته ف;ها ج ريو, .

  رب (فهو الذي يعى  ك, شلن مق  مراا: قأمر ج ري,  ن يقول له: )وما اينزل إا

تقييول  كعيوه  ن ينوزل  لنودما موق بو;ق  يودينا وموا خىلنوا وموا بو;ق الو  وهوو ا ينسوم شو;ئا , إاعوا ينوزل الوو ل لوه
  ه مع إلعن الربوبية له  ون سواه:  ثا ة ار لىم)وما كان رب  اسيا(فناسن قعد ال   ن يذكر ااصطث
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  الك ;ر . الكون  ر, السعاوات واألرل وما ب;نهعا(. . فع ربوبية لق;ره , وا شرك معه فل هذا)

إلوم  فوم الع وول بو;ق  اارتقوان فال وده واصوط ر لمثا توه(. . ال وده واصوط ر لىوم تكواليا المثوا ة . وهول تكواليا)
السو  ول وم ن .اقيو  لىقوان واليىقول فول الو  األفوم  وا شود  ثات فل هذا العرتقم العوالل . ال ودهيدي العع و  , وال

واا يشوا  واليجور  موق كو, شواغ, , وموق كو, هواتف وموق كو, اليلوات . .  اليجعوع العىووي . . إاهوا مشوقة . مشوقة
وااسويقراق ف;هوا ,  , لها , وسا قاليجر  لىذة ا يعرفها إا مق ااق . ولكنها ا تنال إا بيى  العشقة العشقة وساها مع

إا لعوق ييجور  لهوا , ويلوي  منافوذ  سوه  لطرهوا واليرلوز لهوا قكو, جار وة وخالجوة . فهول ا تلشول سورها وا تعون 
  وقىثه جعيعا .

كوو,  ركووة . كوو, :اشوواط فال وده واصووط ر لمثا تووه(. . والمثووا ة فوول اإلسووع  ليسوول مجور  الشووعا ر . إاعووا هوول كوو,)
إلوم ه و وده  ون سوواه . مشوقة تريوا   كىوه . ك, اية . ك, اتجاه . وساها لعشقة  ن ييجوه اإلاسوان فول هوذاخالجة 

اشواط األرل إلوم السوعان . خالصوا موق  وشوا, األرل و وهواق  موق إلم ااصطثار . ل;يوجه القىن فل ك, اشاط
  الرياة . ومواضعات اليرورات , وشهوات النل  ,

 اوه ييع ود ه ف  الريواة يمويش اإلاسوان وفقوه , وهوو يسيشوعر فول كو, صوق;رة وك ;ورة .ووال مونهج  يواة كامو, , إاوه
  يريا  إلم الص ر والجهد والععاااة . لعنهج ف;رتلع فل اشا.ه كىه إلم  فم المثا ة الطاهر الوضلن . وساه

والقىوو, . . )هو, تعىوم  اللطور واصط ر لمثا ته . . فهو الوا د الذي يع د فول هوذا الوجوو  والوذي تيجوه إليوه فال ده
  . . والنظ;ر له سعيا ?(. ه, تعر  له اظ;را ? تعالم ه لق السعل

 
 

اَسان  َ ِ َذا َما ِملك َلَسْوَ    ْخَر   َ ي ا  ) َوَيق ول   اَسان  َ اَّا َخَىْقَناه  ِمق َقْ ,  َوَلْم َي   َشْ;ئا  ) َيْذك ر   ( َ َوَا 66اإلِْ   َ َفَوَرب ِ  (67اإلِْ
ْم َ وْولَ  وَياِ.;َق ث ومَّ َلن ْرِيوَراَّه  ْم َوالشَّ َراَّه  وْم َ َشودك 68ِجِ ي وا  ) َجَهونَّمَ  َلَنْرش  و,ِ  ِشويَعٍة َ يكه  الورَّْ َعِق ِلِيي وا   َلَىوم ( ث ومَّ َلَننوِزَلقَّ ِموق ك 

(69)  

 ميوم الو ودة مقدموة آلخورةفول ا والعوذا, العوضوع:اقض  فكوار الكوافريق ومشواهد لىنمويم 98 - 66ال ال ة: الو دة

ومولد ير;وم ف وموريم ومولود  يسوم ف وسبوراهيم واليزالوه ألبيوه . وموق خىوف قعودهم  ككريا السياق فل السورة ققصص
بوع شوري  ف  المثوا ة واليال;ق , وباليعق;ن لىم هذا القصص قملعن الربوبية الوا ودة , اليول تسويرم العهيديق مق

وهووذا الوودر  األخ;وور فوول السووورة  . وتعق;ثاتووه ا الوو  القصووص قأ داثووه ومشوواهدهوهوول الرقيقووة الك ;وورة اليوول ي ركهوو
ويعورل فول مشواهد القياموة مصوا ر الثشور فول مواقوف  . الثعول يعيل فول جودل  وول لقا ود الشورك و وول إاكوار

  يشارك ف;ها الكون كىه , سعاواته و رضه , إاسه وجنه , م منوه وكافروه . ,  ية  افىة قالرركة وااالعال
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فول هوذه األرل , وتعورل  هنوا السياق قعشواهده بو;ق الودايا واآلخورة , فوماا هعوا ميصوىيان . تعورل العقدموة ويينق,
 و قيووع كىعووات . معووا يىقوول فوول الروو   ن   يووات اييجيهووا هنالوو  فوول العووالم اآلخوور , فووع تيجوواوك العسووافة قيووع

  العالع;ق ميصعن مرتثطان ميكامعن .

  عل والرشر والعرور لىم الصراط ولذا, الكلارالث 72 - 66األول: الدر 

يو  شو;ئا ? فوربوو   ولوم اإلاسوان:  ذا موا مول لسوو   خور   يوا ?  و ا يوذكر اإلاسوان  اوا خىقنوواه موق ق و, ويقوول
ك, شيعة  يهم  شد لىوم الور عق لييوا . ثوم  مق لنرشراهم والشيا.;ق , ثم لنريراهم  ول جهنم ج يا . ثم لننزلق

إا وار هوا كوان لىوم ربو   يعوا مقيويا . ثوم انجول الوذيق اتقووا  مونكم ق هوم  ولوم بهوا صوىيا . وسنلونرق  لىوم قالوذي
  . ج يا واذر الظالع;ق ف;ها

موق الثشور فول لصوور  ك ;ورة العشهد بذكر ما يقوله ناإلاسانن لق الثعل . ال   ن هذه العقولة قاليها صونو  ي د 
  األجيال: جعيع العيكرر فل مخيىلة ف فكأاعا هل ش هة ناإلاسانن واليراضه

  ويقول اإلاسان:  ذا ما مل لسو   خر   يا ?(. .)

ثوم كوان ف والثعول  يكوق اليورال منشو ه غلىوة اإلاسوان لوق اشوأته األولوم . فوأيق كوان ? وكيوا كوان ? إاوه لوم وهوو
   قر, إلم اليصور مق النشأة األولم لو  اه تذكر:

  لم ي  ش;ئا ? .ا يذكر اإلاسان  اا خىقناه مق ق , و   و

قسووم و جىووه ف  اهووم   لظووم يعقوون لىووم هووذا اإلاكووار وااسووينكار ققسووم تهديوودي . يقسووم ه تعووالم بنلسووه وهووو ثووم
  قعد الثعل فهذا  مر ملروو منه: -سيرشرون 

والشوويا.;ق هووم الووذيق  . فوربوو  لنرشووراهم(. . ولووق يكواوووا و وودهم . فىنرشراهم)والشوويا.;ق(فهم والشوويا.;ق سوووان)
  . . والعقو  وسون قاإلاكار , وب;نهعا صىة الياقع والعي وع , والقا ديوس

جهونم ج يوا(. .   وول يرسوم لهوم صوورة  سوية وهوم جواثون  وول جهونم ج وو الخوزي والعهااوة: )ثوم لنريوراهم وهنوا
جهوونم جاثيووة  ولهووا , تشووهد هولهووا  إلووم وهوول صووورة ره;ثووة وهووذه الجعوووع اليوول ا يرصوو;ها العوود مرشووورة مريوورة

  وهم جاثون لىم رك هم فل الة وفزع . . . ف;ها يىلرها  رها , وتنيظر فل ك, لرظة  ن ت خذ فيىقمو 

 :وتج را مشهد ال;, لىعيج ريق العيك ريق , يىيه مشهد النزع والجذ, لعق كااوا  شد ليوا وهو
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و ( َوِسن70َلوَنْرق  َ ْلَىوم  ِقالَّوِذيَق ه وْم َ ْوَلوم ِبَهوا ِصوِىي ا  ) ث ومَّ  ْقِيوي ا  ) نك مْ مِ  َهوا َكواَن َلَىوم َربِ وَ  َ ْيعوا  مَّ ول ( ث ومَّ 71ِإاَّ َواِر    ا َنجِ 

َاوَذر  الظَّواِلِع;َق ِف;َهوا ِجِ ي وا  ) وا ِلىَّوِذيقَ  ت ْيَىوم ( َوِسَاا72الَّوِذيَق اتََّقووا وَّ ْ;ِق َ يك اْلَلوِريقَ   َمن ووا َلَىوْ;ِهْم  َيات َنوا َب;ِ َنواٍت َقواَل الَّوِذيَق َكَلور 
َقاما  َوَ ْ َسق  َاِدي ا  )   (73َخْ;ٌر مَّ

وجرسوه صوورة لهووذا  قظىوه ثوم لننوزلق موق كوو, شويعة  يهوم  شوود لىوم الور عق لييووا(. . وفول الىلوا تشووديد , ل;رسوم)
  الخيال   يكعىها ااايزاع ف تيثعها صورة القذ  فل النار , وهل الرركة اليل

ترصوم . واليول   صواها  ا فوع ي خوذ   ود جزافوا موق هوذه الجعووع اليوله ليعىم موق هوم  ولوم قوأن يصوىوها ,  وسن
  ه فر ا فر ا:

  ! العقذوف;ق ثم لنرق  لىم قالذيق هم  ولم بها صىيا(. . فهم العخيارون ليكواوا .ىيعة)

فهووم يوور ون ف;ووداون (مقيوويا العوو من;ق ليشووهدون العوورل الره;وون:)وسن موونكم إا وار هووا كووان لىووم ربوو   يعووا وسن
ثوم انجول الوذيق اتقووا(فيز ز  لونهم ) . ويقوذفون  ويعورون بهوا وهول تيوأجج وتيع;وز وتويىعا ف ويورون العيواة ينزلوون 

  ف;ها ج يا(. . الظالع;ق وينجون منها ا يكا ون   )واذر

  رفض الكلار لىرم ومشاهد لذابهم فل اآلخرة 76 - 73ال اال: الدر 

اواج;ق . ويثقوم الظوالعون  العيقوون  اة ج و الخوزي والعهااوة , ويورو   يوههذا العشهد العلزع الذي يج و  يه العي ومق
 يووه الكلووار لىووم العوو من;ق , ويع;وورواهم قلقوورهم ,  ييعووالم  يووه جوواث;ق . . مووق هووذا العشووهد إلووم مشووهد فوول الوودايا

  فل لالم اللنان: وقيعهم ويعيزون ب را هم ومظاهرهم

  و  سق اديا ? . . مقاما وا لىذيق  منوا: ي اللريق;ق خ;رتيىم لى;هم  ياتنا ب;نات . قال الذيق كلر  وسا

فول لصوور اللسوا  . وسلوم جاا هوا  والعيرفوون  النوا ي اللخعة والعجامع العيرفة ف والقيم اليل ييعام, بها الك وران إاها
ر  , وا فخاموة إا موق اإليعوان . ا  بهوة وا كينوة , وا كخو اللق;ورة تى  العجيععات العيواضعة العظهر والعنيوديات

  فل هذه األرل وتجيععان   تيقابعن . . هذه وتى 

ترققهوا , والعقواام  قالعصوال  األولوم قعقرياتهوا اللخعوة اليوخعة:تقف قعالهوا وجعالهوا . قسوىطااها وجاههوا . وتقوف
سووخر مووق الجوواه العيواضووع , تهووز  قالعووال والعيوواع , وت اللق;وور توفرهووا , وبالىذا ووذ والعيوواع . وتقووف ال اايووة قعظهرهووا

 ا قاسوم لوذة ترققهوا , وا مصوىرة توفرهوا , وا قربوم موق  واكم وا اليوزاك بوذي , إل;هوا والسوىطان ف وتودلو النوا 

قعوزة ه  ون سوواه .  معيوزة ولكق قاسم العق;دة تقدمها إل;هم مجر ة مق ك, كخر  , لا.ىة مق ك, كينة , . سىطان
ا تعىو   ن توأجرهم لىوم الو  كىوه شو;ئا فول هوذه  , وااسويهيار لجهود والجهوا . ا ب, تقدمها إل;هم ومعها العشوقة وا

  وجزاوه األوفم يو  الرسا, . , ه األرل , إاعا هو القر, مق
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اللقووران: ) ي  لىعوو من;ق  يقولووون  -لىووم لهوود الرسووول ب ص    -هووم سووا ة قووريش تيىووم لىوو;هم  يووات ه  وهوو ان
   اللقووران الوذيق يىيلوون  ولوه .  يهوم خ;وور  , قعرعود الك ووران الوذيق ا ي منوون اللوريق;ق خ;ور مقاموا و  سوق اوديا ?(

ولعوورو بووق هشووا  والول;وود بووق العق;وورة وسخوووااهم مووق السووا ة ,    بووعل  الرووار  مقامووا و  سووق اا يووا ? النيوو;ر بووق
النلور  هو ان ن هوممق الععدم;ق ?  فىو كوان موا يودلو إليوه مرعود خ;ورا  فكوان  تثالوه يكواوو  وسخوااهم ولعار وخثا,

ك ;وول خثووا, ? ويكووون  لا.وو, الووذيق ا قيعووة لهووم فوول مجيعووع قووريش وا خطوور ? وهووم يجيععووون فوول ب;وول فق;وور
  الثاركة ? ااجيعا ية معارضوه هم  ولئ   صرا, النوا ي اللخعة اليخعة والعكااة

ه  ن تقوف العق;ودة  لركعوة منطم األرل . منطم العرجوب;ق لوق اآلفواق العىيوا فول كو, كموان ومكوان . وساهوا إاه
لى;هوا موق يريودها لوذاتها خالصوة هلل موق  ون النوا   ليق , مجر ة مق الزينة والطعن , لا.ىة مق لوام, اإلغران .

ومقريووات ف وينصوور  لنهووا مووق ي يقوول العطووامع والعنووافع , ومووق يشوويهل  قوويم , ومووق  ون مووا تواضووعوا لىيووه مووق
  لعياع .يطىن العال وا ومق الزينة والزخر  ,

 
 

ق َقْرٍن ه ْم َ ْ َسق  َ َثاثا  َوِرْ يا  ) َوَكمْ  ا  َ يَّوم ق ,ْ  (74 َْهَىْكَنا َقْ َىه م مِ  ْ  َلوه  الورَّْ َعق  َمود  وَعَلِة َفْىَيْعود  َرَ ْوا  ِإَاا َمق َكواَن ِفول اليَّ
اَلةَ  وَن ِإمَّا اْلَعَذاَ, َوِسمَّا السَّ نودا  )َمْق ه   َفَسَيْعَىع ونَ  َما ي وَلد  َكااوا  َوَ ْضوَعف  ج  ى   َّ   ( َوَيِزيود  75َو َشرٌّ مَّ الَّوِذيَق اْهيَوَدْوا ه ود 

اِلَرات  َخْ;ٌر ِلندَ  ا  ) َربِ و َ  َواْلَثاِقَيات  الصَّ وَر   ( 77أَل وتَوَ;قَّ َمواا  َوَوَلودا  ) َوَقوالَ  ( َ َفَرَ ْيوَل الَّوِذي َكَلوَر ِق َياِتَنوا76َثَواقوا  َوَخْ;وٌر مَّ
ا  ) اْلَعَذا,ِ  ( َكعَّ َسَنْكي ن  َما َيق ول  َوَاع دك َله  ِمقَ 78الرَّْ َعِق َلْهدا  ) ِلندَ  ا.ََّىَع اْلَقْ;َن َ ِ  اتََّخذَ  َ    (79َمد 

وجداايوة ترجوع القىون إلوم  بىعسوة السوياق لىوم قولوة الكلوار الييواه;ق , العيثواه;ق قعوا هوم  يوه موق مقوا  وكينوة ويعقن
  كااوا ف;ها فاكه;ق: واععة , لىم ما كااوا  يه مق مقا  كريم مصارع القابريق

   هىكنا ق ىهم مق قرن هم   سق  ثاثا ور يا . . وكم

  الهعك . لى;هم ينلعهم  ثاثهم ورياشهم وكينيهم ومظهرهم . ولم يعصعهم شلن مق ه  ;ق كين فىم

موق  ولوه تىليوه قعنوف  القوابريق قعظهور ف ومصوارعإن هذا اإلاسان ل;نسوم . ولوو توذكر وتلكور موا  خوذه القورور   ا
معوا لقيوه موق كوااوا ق ىوه وكوااوا  شود قووة و ك ور  موواا  ينيظوره وتنذره وترذره , وهوو سوا ر  يعوا هوو  يوه , غافو, لعوا

  و وا ا .

;ق موق كوان موق اللوريق قوأن -السياق بيى  الىلية ثم يوأمر الرسوول ب ص    ن يودلو لىو;هم فول صوورة مثاهىوة  يعقن
   و فل اآلخرة: الدايا فل اليعلة فى;ز ه ه معا هو  يه ف  يم يأتل ولده فل
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وسما السوالة فسويعىعون موق  العذا, ق,:مق كان فل اليعلة فىيعد  له الر عق مدا ,  يم إاا ر وا ما يولدون إما)
لنود ربو  ثواقوا وخ;ور مور ا(.  والثاقيوات الصوالرات خ;ور هودى هو شر مكااا و ضعف جندا , ويزيد ه الذيق اهيودوا

.  

ربوه  ن يزيود اليوال;ق  مرعود يزلعون  اهم  هدى مق  تثواع مرعود ب ص   ألاهوم  غنوم و بهوم . فىويكق   ول;ودع فهم
إاا وقوع موا يعودهم ف وهوو ا يعودو  ن يكوون لوذا,   يم مق اللريق;ق ضعا , و ن يزيد العهيديق منهعا اهيدان . .

فعند ووذ سوويعرفون: ي اللووريق;ق شوور مكااووا  - و لووذابهم األك وور يووو  الووديق  , العوو من;قاليووال;ق فوول الوودايا قأيوودي 
 موق يلور  الع منوون ويعيوزون )والثاقيوات الصوالرات خ;ور لنود ربو  ثواقوا وخ;ور مر ا(خ;ور ويومئوذ و ضعف جنودا .

  ك, ما ييثاهم قه  ه, األرل ويي;هون .

  لذاقه فل اآلخرةاعوا  لكافر مقير قعاله وولده و  77ال الل: الدر 

  منها: ويعجن يسيعرل السياق اعواجا  خر مق تثج  الكافريق , وقولة  خرى مق  قوالهم يسينكرها ثم

لهودا ? كوع سونكين موا يقوول  الور عق الذي كلر ق ياتنا وقال:ألوت;ق ماا وولدا ?  .ىع الق;ن    اتخوذ لنود  فر يل
  . . فر ا واعد له مق العذا, مدا . وارثه ما يقول و ت;نا

وكوان لول لىوم  [  ودا ا لوق خثوا, بوق األر  قال:كنول رجوع ق;نوا ب -قمسونا ه  -فل س ن اوزول هوذه اآليوات  ور 
تكلوور قعرعوود , فقىوول:ا اه , ا  كلوور   يووم العوواص بووق وا وو,  يووق فأت;يووه  تقاضوواه منووه فقووال:ا اه ا  قيووي 

م قع ول جئينول ولول ثوم موال وولود , فألط;يو    فوأازل مول ثو إاا قعرعود ب ص    يوم تعووت ثوم تثعول . قال:فومال
  وقال:ألوت;ق ماا وولدا . . . . ق ياتنا ه:  فر يل الذي كلر

ويسوينكر ا لوانه:  ,  موره العواص بوق وا و, اعووا  موق تهكوم الكلوار واسويخلافهم قالثعول ف والقور ن يعجون موق وقولوة
فهوو واثوم موق ترققوه ? ثوم يعقون:)كع(. وهو, (لهودا الر عق) .ىع الق;ن ?(فهو يعر  ما هنال  . )   اتخذ لند 

ولووم ييخووذ لنوود ه لهوودا , إاعووا هووو يكلوور ويسووخر ف فاليهديوود إان  الق;وون للظووة الوول وكجوور . كووع لووم يطىووع لىووم
موا يقوول  سونكين ليأ يون الكوافريق السوافريق:)كع سونكين موا يقوول واعود لوه موق العوذا, مودا(. . الع وم والول;د هو

 تصويري  لىيه ل;و  الرسا, فع ينسم وا يق , العقالطة . . وهو تع ;ر فنسجىه

 
 

ْم ِلوز ا  )  ِلَهة   ( َواتََّخذ وا ِمق   وِن  َِّ 80َما َيق ول  َوَيْأِت;َنا َفْر ا  ) َوَاِرث ه   وَن ِقِمَثواَ ِتِهمْ 81لِ َيك وا وا َله   َوَيك وا وونَ  ( َكوعَّ َسوَيْكل ر 

ا   وَياِ.;قَ 82)َلَىوْ;ِهْم ِضود  ا   َاع ودك  ( َفوَع َتْعَجوْ, َلَىوْ;ِهْم ِإاََّعوا83اْلَكواِفِريَق تَو  ككه ْم َ ك ا  ) َلَىوم ( َ َلوْم تَوَر َ اَّوا َ ْرَسوْىَنا الشَّ وْم َلود  َله 
ور  اْلع يَِّقو;َق ِإَلوم الورَّْ َعقِ 84) ووق  اْلع ْجوِرِم;َق ِإَلوم َجَهونَّمَ  (85) َوْفودا   ( َيوْوَ  َاْرش  وَلاَلَة ِإاَّ  َيْعِىك وونَ  ( َا 86 ِوْر ا  )َوَاس  الشَّ

  (87َمِق اتََّخَذ ِلنَد الرَّْ َعِق َلْهدا  )
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واعود لوه موق العوذا, مودا , فنزيوده منوه  . ك ;ورة وسا فالعقالطوة مسوير;ىة , ولىوم ه ا تنود لنوه صوق;رة وا , لىيهديود
يود لىوم .ريقوة اليصووير  ييوا: )وارثوه موا يقوول( ي اأخوذ فول اليهد السوياق واط;ىه لىيه وا اقطعوه لنوه   ويسويعر

ولود وا  وا لنه مق مال وولد كعا يلع, الوار  قعد موت العور    )ويأت;نوا فور ا(ا موال معوه ييرد  ما يخىله معا
  اص;ر له وا سند , مجر ا ضميلا و ;دا فريدا .

موق كو, موا يعىو  فول  يجور  يعىو   يوه شو;ئا ? يوو  ر يل إلوم هوذا الوذي كلور ق يوات ه وهوو ير;و, لىوم يوو  ا فه,
  وااسيهيار . . واا لان هذه الدايا ? إاه اعوا  مق اعاا  الكلار . اعوا  الكلر

  سيطرة الشيا.;ق لىم الكافريق وصورة لهوااهم يو  القيامة 87 - 81الراقع: الدر 

  السياق فل اسيعرال لواهر الكلر والشرك: ويسيطر 

ضوودا .  لووم توور  اووا  رسووىنا  لىوو;هم  ون ه  لهووة ليكواوووا لهووم لووزا , كووع سوويكلرون قمثووا تهم ويكواووون واتخووذوا مووق )
اعود لهوم لودا . يوو  ارشور العيقو;ق إلوم الور عق وفودا ,  إاعوا الشويا.;ق لىوم الكوافريق تو كهم  كا . فوع تعجو, لىو;هم

  ند الر عق لهدا(.ا يعىكون الشلالة إا مق اتخذ ل , ور ا واسوق العجرم;ق إلم جهنم

والنصورة , وكوان فو;هم موق  والقىون الوذيق يكلورون ق يوات ه ييخوذون موق  واوه  لهوة يطى وون لنودها العوزة , فهو ان
كوع   فسويكلر العع كوة والجوق قمثوا تهم , وينكرواهوا  . . بهوم يع د العع كة ومق يع د الجق ويسينصرواهم وييقوون 

  )ويكواون لى;هم ضدا(قالي رو منهم والشها ة لى;هم . منهم , ه لى;هم , وي ر ون إلم

 ن .ىوون إبىووي   منووذ الشوويا.;ق ل;هجووواهم إلووم الععاصوول . فهووم مسووىطون لىوو;هم , مووأاون لهووم فوول إغوووا هم وسن
  إ.عق يده ف;هم . .

م مرسوو, لىو;ه  لعوالهم فع تعج, لى;هم(وا ييم صدرك بهم ف فماهم معهىون إلم  ج, قرين , وكو, شولن موق)
لودا(. . وساوه ليصووير مرهوو, ,  يوا ويو,  لهم ومعدو  . . واليع ;ر يصور  قة الرسا, تصويرا مرسوسا )إاعا اعد

ليراسووثه الرسووا, العسوو;ر . . إن الوذي يروو   ن ر يسووه فوول  ويييثعهووا موق يعوود ه لىيووه ااوبوه و لعالووه و الاسووه ,
  ثان . . فكيا قاهلل العنيقم الجثار ? يلزع ويخا  ويميش فل قىم و س و خطانه األرل يييثع  لعاله

وفودا فول كراموة  الور عق مشهد مق مشاهد القيامة يصور لاقثة العد والرسا, . فأموا الع منوون فقوا مون لىوم وفل
فعسوووقون إلووم جهوونم ور ا كعووا تسوواق  العجرمووون  و سووق اسوويقثال:)يو  ارشوور العيقوو;ق إلووم الوور عق وفوودا(. و مووا

شولالة يومئوذ إا لعوق قود  لعوع صوالرا فهوو لهود لوه لنود ه  وا إلوم جهونم ور ا(.القطعوان .)واسووق العجورم;ق 
  مق  مق ولع, صالرا  ن يجزيه الجزان األوفم , ولق يخىف ه ولدا . ه يسيو يه . وقد ولد

  هلل تكذين الكلار فل اسثة الولد هلل ول و ية ك, العخىوقات 95 - 88الخام : الدر 
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موووق  العشوووركون  ق مووورة  خووورى إلوووم مقولوووة منكووورة موووق مقووووات العشووورك;ق . الووو   ووو;ق يقووووليسووويطر  السووويا ثوووم
موق النصارى:العسوي  ابوق ه . .  والعشوركون  العر,:العع كوة بنوات ه . والعشوركون موق ال;هوو :لزيز ابوق ه .

  تنكرها فطرته , وينلر منها ضع;ره: اليل ف;نيلض الكون كىه لهذه القولة العنكرة

وتخور الجثوال هودا ,  ن  األرل الوا:اتخذ الر عق ولدا . لقد جئيم ش;ئا إ ا . تكا  السعاوات ييلطرن منه وتنشوموق)
   لوا لىر عق ولدا , وما ينثقل لىر عق  ن ييخذ ولدا(. .

وااايلووال   وسن  والق;وورة جوور  األللوواا وسيقوواع المثووارات ليشووارك لووعل العشووهد فوول رسووم الجو:جووو القيوون إن
  النابية , والعسا  ققداسة القولة الكون وجوار ه لينيلض , وترتعش وترجف مق سعاع تى ضع;ر 

 
 

ا  )88اتََّخَذ الرَّْ َعق  َوَلودا  ) َوَقال وا وَعاَوات  َيَيَلطَّوْرَن ِمْنوه  َوَتنَشومك اأْلَْرل  َوَتِخورك  َتَكوا    (89( َلَقوْد ِجْئوي ْم َشوْ;ئا  ِإ    اْلِجَثوال   السَّ

ا  ) وَعاَواتِ 92َ ن َييَِّخوَذ َوَلودا  ) ِلىرَّْ َعقِ  ( َوَما َينَثِقل91( َ ن َ َلْوا ِلىرَّْ َعِق َوَلدا  )90َهد  و,ك َموق ِفول السَّ  َواأْلَْرلِ  ( ِإن ك 

ه مْ 93ِإاَّ  ِتول الورَّْ َعِق َلْ ودا  ) ا   ( َلَقوْد َ ْ َصواه ْم َوَلودَّ وْم  ِتيوِه َيوْوَ  اْلِقَياَمو (94) َلود  ىكه    َمن ووا ( ِإنَّ الَّوِذيقَ 95ِة َفوْر ا  )َوك 

ا  ) م  الرَّْ َعق  و    اِلَراِت َسَيْجَع,  َله  َر ِقِه اْلع يَِّق;َق َوت نِذرَ  َفِماََّعا (96َوَلِعى وا الصَّ ْرَااه  ِبِىَساِاَ  ِلي َثشِ  ا  ) ِقهِ  َيسَّ   (97َقْوما  لكد 

 و كراموة موق يرثوه  قكراميوه دما يقيون اإلاسوان لىعسوا العىيوة , كعوا ينويلض كو, ليوو وكو, جار وة لنو الوذات
  ويوقره .

قميقالهووا ترسووم  ركووة  واألللوواا ااايلاضووة الكوايووة لىكىعووة النابيووة تشوويرك ف;هووا السووعاوات واألرل والجثووال , هووذه
  الزلزلة واارتجا  .

لقود جئويم شو;ئا إ ا(ثوم ):واليثشويع ظيوعتكا  الكىعة النابية تنطىم:)وقالوا:اتخذ الور عق ولودا( يم تنطىوم كىعوة اليل وما
كىوه لثار وه . وهوو يرو  بيىو  الكىعوة تصود  كيااوه  الكوون  يهيز ك, ساكق موق  وولهم ويورتج كو, مسويقر , ويقيون

 وموا اسويقر فول كيااوه ف وتهوز القالودة اليول قوا  لى;هوا وا.عوأن إل;ها:)تكوا  ضوع;ره وفطرتوه ف وتجوافل موا وقور فول

لىور عق  ن ييخوذ  ينثقول األرل وتخور الجثوال هودا .  ن  لووا لىور عق ولودا . ومواييلطورن منوه وتنشوم  السوعاوات
  ولدا(. .

  وس  القيثة الكواية يصدر ال يان الره;ن: وفل

 تيوه يوو  القياموة فور ا  وكىهوم ك, مق فل السعاوات واألرل إا  تم الر عق ل دا . لقد   صواهم ولودهم لودا . إن
.  

  إاعا خىم ول ;د . , شري  إا ل د يأتل مع و ه خاضعا .ا عا , فع ولد وا ك, مق فل السعاوات واألرل إن
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فوع مجوال لهور,   ود وا (لودا الكيان الثشري ل;رتجف وهو ييصور مدلول هذا ال يوان . .)لقود   صواهم ولودهم وسن
أا  قأ ود وا يعيوز قأ ود فر  . وك, فر  يقد  و ;دا ا يو ك, لنسيان   د)وكىهم  تيه يو  القيامة فر ا(فع;ق ه لىم

  يجر  منها , فماا هو و ;د فريد  ما  الديان . الجعالة .  يم رو  الجعالة ومشالر

  و  الر عق::السامل وس  هذه الو دة والو شة والرهثة , إاا الع منون فل لعل ادية مق الو  وفل

  إن الذيق  منوا ولعىوا الصالرات سيجع, لهم الر عق و ا(. .)

يشووثع فوول العووأ  و  قووالو  فوول هووذا الجووو اووداوة رخيووة تعوو  القىووو, , ورو  رضووم يىعوو  النلووو  . وهووو رولىيع ;وو
  . األلىم , ثم ي يض لىم األرل والنا   يعيىم ن قه الكون كىه وي يض .

فقال:يوا ج ريو, إاول  ج ريو, لق الن ول ب ص   قوال:ن إن ه إاا   ون ل ودا  لوا -رضل ه لنه  - بل هريرة  لق
إن ه يروون فعاووا فووأ  وه . قال: يرثووه  هوو, :السووعان  وون فعاووا فأ ثووه . قال: يرثووه ج ريوو, . ثووم ينووا ي فوول  هوو, 

وسن ه إاا  ققوض ل ودا  لوا ج ريو, فقال:يوا ج ريو, إاول  ققوض فعاوا  . األرل السوعان . ثوم يوضوع لوه الق وول فول
ف;ثقيووه  هوو, :قووال  يووثقض فعاووا فأققيوووه .ف;ثقيووه ج ريوو, . ثووم ينووا ي فوول  هوو, السووعان:إن ه:قووال فأققيووه .

  السعان ف ثم يوضع له الثقيان فل األرل ن . .

  القر ن إاذار وتثش;ر وتوجيه لعصارع الساقق;ق 98 - 97السا  : الدر 

هوذا القور ن . ولقود يسوره ه  غايوة فمن هذه الثشرى لىع من;ق العيق;ق , وال  اإلاذار لىجا ديق الخصيع;ق هعوا وبعد
  عر, فأازله بىسان الرسول ب ص   ليقر وه:لى

  فماعا يسرااه بىساا  ليثشر قه العيق;ق وتنذر قه قوما لدا(. .)

 مق اسيعراضه الخيال السورة قعشهد ييأمىه القىن .ويع , ويرتعش له الوجدان .ويع ف وا ينيهل وتخيم

 
 

ق َقْرٍن َهْ, ت ِر ك ِمنْ  َوَكمْ  ْق َ َ ٍد َ وْ  َْهَىْكَنا َقْ َىه م مِ  ْم ِرْكزا  ) َتْسَعع   ه م مِ    (98َله 

  وكم  هىكنا ق ىهم مق قرن ه, تر  منهم مق   د  و تسعع لهم ركزا ?(.)

الور ى , ويقلو  لىوم  وا ي مشهد ي ودوك قالرجوة العودمرة , ثوم يقعورك قالصوعل العع;وم . وكأاعوا يأخوذ قو  إلوم وهو
خيالوو  مووع الشووخوص اليوول كااوول توود,  يسووث  كووا  يرووده الثصوور ,مصووارع القوورون ف وفوول الوو  الوووا ي الووذي ا ي

والعشالر اليل كاال تريا وتيطىوع . . ثوم إاا الصوعل يخويم  واألماال وتيررك , والرياة اليل كاال تنثض وتعر  .
 ترو  الج ل واألشعن وال ىم والدمار , ا اأموة . ا  و  . ا  ركوة . ا صووت . . )هو, وساا , والعوت يج م ,
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والصوعل الره;ون .  العع;وم هم موق   ود ?(ااظور وتىلول )هو, تسوعع لهوم ركزا(تسوعع و اصول .  ا إاوه السوكون مون
  وما مق   د إا الوا د الرل الذي ا يعوت .
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