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َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر ) اَلر ْنُه َنِذيٌر َوَبِشيٌر ) َألَّ  (1ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِ    (2َتْعُبُدوْا ِإلَّ ّللا َ ِإنَِّني َلُكم مِ 

قبة    وتوييهةه  مةن ى موسةىواردة فةي سةيات تيةرع  اةن الرسةول   م   امةا  ةان مةن الخةتال  الة 114 واآلية 
أي أشةةر وا   والسةةتعان  االصةةالة  ] لالسةةتقام   مةةا أمةةر هةةو ومةةن تةةاب معةةه إ واةةدي الر ةةون إلةةى الةةذين ظلمةةوا

اآليةا  هذةذاو ولقةد آتينةا موسةى الكتةاب فةاختل  ليةه إ ولةول  وتتةوارد وبالصبر الى موايه  تلك الفترة العصيب     
 إنةه   وإن  ةال لمةا ليةوفينهم ربةك أامةالهم إ 110إنهةم لفةي شةك منةه مرعة    بيةنهم إ و  لقضي كلم  سبقت من ربك

  ول  112اصةةير    تعملةةون    فاسةةتقم  مةةا أمةةر  ومةةن تةةاب معةةك ول تماةةوا إ إنةةه امةةا 111امةةا يعملةةون خبيةةر   
أقةم الصةالة   و  113مةن أوليةا, إ ثةم ل تنصةرون    هللا تر نةوا إلةى الةذين ظلمةوا فتميةذم النةار إ ومةا لكةم مةن دون 

  واصةبر فةةهللان هللا ل  114الحيةنا  يةةذهبن اليةي,ا  إ ذلةةك ذ ةرر للةةذاكرعن    إن طرفةي النهةار وفلفةةا مةن الليةة  إ
  . وواضح أن اآلي  قمع  من الييات المذي إ موضواا ويوا وعبارة   . . [ 115 ] المحينين يضيع أير

التةي نزلةت فيهةا ه وهةي  الفتةرة سةرا,   وهةذا يحةدد معةالمنزلت اليورة اجملتهةا اعةد يةون    ونزلةت يةون  اعةد اإ لقد
فقةد سةبقها مةو  أبةي طالة  وخديجة  ه ويةرأة المشةر ين  . من أحرج الفترا  وأشقها  ما قلنا في تةارع  الةداوة امذة 

وخاصة  اعةد حةادإل اإسةرا, وترابتةه إ واسةتهزا, المشةر ين  -حيةاة أبةي طالة   فةي الى ما لم يذونوا ليجرؤوا اليةه
فةي  - انهةا رضةي هللا -مةع وحشة  رسةول هللا   م   مةن خديجة   -اعة  مةن  ةانوا أسةلموا قبلةه  وارتةداد إاةه 

داوتةه أقيةى وأقصةى مةداها  والةى الوقت الذي تجرأ  ليه قرعش اليه والى داوته ه وبلات الحةرب المعلنة  اليةه
    وذلةك قبية  أن يفةتح هللا الةى  مذ  ومةا حولهةا من ه وتجمد  حر   الداوة حتى ما  اد يدخ  في اإسالي أحد

  العقب  األولى ثم الثاني      ببيع  رسوله والى القل  الميلم  معه

هللا   م    رسةةول ابةةن إسةةحاتوثم إن خديجةة  بنةةت خوعلةةد وأاةةا طالةة  هلكةةا فةةي اةةاي واحةةد إ فتتااعةةت الةةى قةةال
و ةان لةه  -امةه أبةي طالة   هلةكوب -و انت له وفعر صةدت الةى اإسةالي يشةذو إليهةا  -المصائ  بهلك خديج  

مهايرته إلةى المدينة  بةثالإل سةنين   فلمةا هلةك أبةو  قب  وذلك -اضدا وحرفا في أمره إ ومنع  وناصرا الى قومه 
مةن األذر مةا لةم تكةن تممةع اةه فةي حيةاة أبةي طالة  إ حتةى ااترضةه  [ م طالة  نالةت قةرعش مةن رسةول هللا  

  اا  فنثر الى رأسه ترا , سفيه من سفها, قرعش
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الةى رأ  رسةول هللا  اليةفيه ابن إسحاتوفحدثني هشاي بن اروة إ ان أبيه اروة بن الزبير إ قالولما نثر ذلك قال
فقامةت إليةه إحةدر بناتةه إ فجعلةت تاية   , رأسةه   م   ذلةك التةراب إ دخة  رسةول هللا   م   بيتةه والتةراب الةى

لتبذةةي يةةا بنيةة  إ فةةهللان هللا مةةانع أاةةال   قةةالووعقول بةةين لهةةاو   يقةةول انةةه التةةراب وهةةي تبذةةي   ورسةةول هللا   م  
  شي,ا أكرهه حتى ما  أبو طال      قرعش ذلكو  ما نالت مني

اةاي الحةزن  وقةالو  " وسةماه المقرعةزي فةي إمتةاأل األسةماألوفعامت المصةيب  الةى رسةول هللا   م   اموتهمةا وقال
فةي اشةيرته وأامامةه حاميةا لةه ول ذااةا انةه  يذةن ه لةممةا نالةت قةرعش منةي شةي,ا أكرهةه حتةى مةا  أبةو طالة    ألنة

  تيره  

هةذه الفتةرة ه  مةااعتحمل و لهةا هةذه الفتةرة نزلةت سةورة هةود وعةون  قبلهةا إ وقبلهمةا سةورة اإسةرا, وسةورة الفرقةان ففةي
  . وتعديها وتحدإل ان مدر تحدي قرعش

يتعلة  بتثبيةت رسةول  مةا موضةوااتها   وبااصة هذه الفترة ويوها وظاللها واضح  في يةو اليةورة وظاللهةا و  وآثار
مةةن الوحشةة  والضةةي  والاربةة  فةةي المجتمةةع  قلبةةه هللا   م   والةةذين معةةه الةةى الحةة  ه والتيةةرع  انةةه ممةةا ييةةاور

  الجاهلي  

  برف طااع هذه الفترة ومقتضياتها في اليورة في سما  ادة نشير إلى اع  منهاو وقد

إلةى  -اليةه اليةالي  - نةو  عقيدة اإسةالمي  فةي التةارع  البشةري  لةه إ مةن لةدنذلك استعراض اليورة لحر   ال فمن
أساسةي  واحةدةوهي الدينونةة  د وحةده بةةال  حقةائ  وتقرعةر أنهةا قامةةت الةى -اليةةه الصةالة واليةةالي  -اهةد محمةد 

م الةى مةدار التةارع  فةي هةذه الدينونة  والعبودية  اةن رسة  هللا وحةده والتلقي شرعك إ والعبودي  له وحده بال منافأل ه
اآلخةرة ه وأن حرعة   فةي اةنن الحيةاة الةدنيا إنمةا هةي دار ابةتال, ل دار يةزا, ه وأن الجةزا, إنمةا يذةون  الاتقةاد   مةع

  هذا البتال,   مناط الختيار التي أاماها هللا لإلنيان لياتار الهدر أو الضالل هي

أمةا مضةمون  . .(خبيةر ت آياتةه ثةم فصةلت مةن لةدن حذةيميا, محمد اليه الصالة واليالي ومعه )كتاب أحذم ولقد
وبشير   وأن استافروا ربذم ثم توبةوا إليةه يمةتعذم  نذير هذا الكتاب األساسي فهوو)أل تعبدوا إل هللا إ إنني لكم منه

كة  ذي فضة  فضةله إ وإن تولةوا فةهللاني أخةا  الةيذم اةذاب يةوي  بيةر   إلةى  وعةت  متااا حينا إلى أي  ميةمى إ
  الى    شي, قدير(      وهو مريعذم هللا

وشةعي  وموسةى  وصةالح هةذه لةم تكةن داةوة مبتداة  ول قةول تيةر ميةبوت     لقةد قالهةا مةن قبة  نةو  وهةود ولكةن
إل هللا إ إنةي أخةا  الةيذم اةذاب يةوي  تعبةدوا وتيرهمو)ولقةد أرسةلنا نوحةا إلةى قومةه إ إنةي لكةم نةذير مبةين   أن ل

اابةدوا هللا مةالكم مةن إلةه تيةره إن أنةتم إل مفتةرون   يةا قةوي ل أسةنلكم  قةوي هم هةودا قالويةاألةيم(    )وإلةى اةاد أخةا
يرسة  اليةما,  , إليةه إن أيةري إل الةى الةذي فمرنةي إ أفةال تعقلةون ق وعةا قةوي اسةتافروا ربذةم ثةم توبةوا أيةرا اليةه

ى ثمود أخةاهم صةالحا إ قالويةا قةوي اابةدوا هللا وإل) اليذم مدرارا إ وعزد م قوة إلى قوتكم     ول تتولوا مجرمين(   
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واستعمر م فيها إ فاسةتافروه ثةم توبةوا إليةه إ إن ربةي قرعة  مجية (     األرض مالكم من إله تيره إ هو أنشنكم من
إنةي أراكةم  , والميةزان شةعيبا قةال   يةا قةوي اابةدوا هللا مةا لكةم مةن إلةه تيةره إ ول تنقصةوا المذيةال أخةاهم )وإلةى مةدين

االقية  إ ول تبايةوا النةا  أشةيا,هم  والميةزان اايةر وإنةي أخةا  الةيذم اةذاب يةوي محةي    وعةا قةوي أوفةوا المذيةال
  لكم إن  نتم متمنين وما أنا اليذم احفيظ(    خير ول تعثوا في األرض مفيدين   اقي  هللا

  إذن قال هذه الكلم  الواحدة وداا بهذه الداوة الثابت      فكلهم

واليةةارع   , والتكةةذي  وهةةم يتلقةةون اإاةةراض -صةةلوا  هللا وسةةالمه الةيهم  -لةك اةةرض مواقةة  الرسة  ذ ومةن
مةن الحة  إ وفةي نصةر هللا الةذي ل شةك آ  ه ثةم  معهةم والستهزا, إ والتهديد واإيذا, إ االصبر والثق  واليقين امةا

يهم القةةادر العاةةيم إ االتةةدمير الةةى لاةةن الرسةة  الكةةراي بةةول -كةةذلك  اآلخةةرة وفةةي -تصةةدي  العواقةة  فةةي الةةدنيا 
  للمتمنينو وبالنجاة المذذبين إ

اتبعةك إل )ومةا نةرال( , مثلنةا قص  نةو  نجةد هةذا المشةهدو )فقةال المةن الةذين  فةروا مةن قومةهوما نةرال إل اشةرا ففي
أرأيةتم إن  نةةت  لكةم الينةا مةن فضة  إ بةة  ناةنكم  ةاذبين     قالويةا قةوي نةرر  الةذين هةم أراذلنةا اةادي الةرأي إ ومةا

اليةه  أسةنلكم وآتاني رحم  من انده فعميةت الةيذم إ أنلزمذموهةا وأنةتم لهةا  ةارهون ق وعةا قةوي ل ربي الى بين  من
ولكنةي أراكةم قومةا تجهلةون   وعةا قةوي  . ربهةم مال إ إن أيري إل الى هللا إ وما أنا امارد الذين آمنوا إ إنهم مالقو

ول أقةول لكةم انةدي خةزائن هللا إ ول أالةم الاية  إ ول أقةولوإني  ? تةذ رون  ق أفالمن ينصرني من هللا إن طردتهم 
الاةةالمين    لمةن للةةذين تةزدري أايةةنكمولن يةتتيهم هللا خيةةرا إ هللا أالةةم امةا فةةي أنفيةهم إ إنةةي إذن أقةول ملةك إ ول

إن شةا,  -قالوإنمةا يةنتيذم اةه هللا  . الصةادقين قالواويا نو  قد يادلتنا فنكثر  يةدالنا إ فنتنةا امةا تعةدنا إن  نةت مةن
  وهالل المذذبين ونجاة المتمنين   الموفان وما أنتم امعجزعن(    ثم يجي, مشهد -

اةن قولةك إ ومةا نحةن لةك  آلهتنةا قص  هةود نجةد هةذا المشةهدو)قالواويا هةود مةا ي,تنةا ببينة  إ ومةا نحةن بتةار ي وفي
إنةةي أشةهد هللا إ واشةةهدوا أنةي بةةري, ممةا تشةةر ون مةةن :قةال و,    امةتمنين   إن نقةةولوإل ااتةرال اعةة  آلهتنةا ايةة

إنةي تو لةت الةى هللا ربةي وربذةم إ مةا مةن دااة  إل هةو آخةذ بناصةيتها إ إن  . تنارون  دونه إ فكيدوني يميعا ثم ل
رونه ول تضة , تيةر م ربةي قومةا ل صةراط ميةتقيم إ فةهللان تولةوا فقةد أبلاةتكم مةا أرسةلت اةه إلةيذم إ وعيةتا الةى ربةي

نجينةا هةودا والةذين آمنةوا معةه برحمة   أمرنةا شةي,ا إ إن ربةي الةى  ة  شةي, حفةيظ(    ثةم تجةي, العاابة و)ولما يةا,
اآيا  ربهم واصوا رسله إ واتبعوا أمر    يبةار انيةد   وأتبعةوا  يحدوا منا ونجيناهم من اذاب تليظ   وتلك ااد

  وا ربهم إ أل اعدا لعاد قوي هود  ( وعوي القيام  إ أل إن اادا  فر  لعن  في هذه الدنيا

أن نعبةد مةا يعبةد آااؤنةا ق  أتنهانةا قص  صالح نجد هذا المشهدو)قالواويا صالح قةد  نةت فينةا مريةوا قبة  هةذا إ وفي
إن  نةت الةةى بينة  مةةن ربةي وآتةةاني منةه رحمةة  إ فمةةن  أرأيةةتم وإننةا لفةةي شةك ممةةا تةداونا إليةةه مرعة    قالويةةا قةوي

تزعةدونني تيةر تايةير(    ثةم تجةي, العاابة  اعةد اقةر الناقة  والتكةذي و فلمةةا  فمةا ن اصةيته قينصةرني مةن هللا إ
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وأخةذ الةذين  , العزعةز نجينةا صةالحا والةذين آمنةوا معةه برحمة  منةا ومةن خةزي يوم,ةذ إ إن ربةك هةو القةوي  أمرنةا يةا,
   فروا ربهم إ أل اعدا لثمود      إن ثمود  أل ظلموا الصيح  فنصبحوا في ديارهم ياثمين    نن لم يانوا فيها إ

أو أن نفعة  فةي أموالنةا  آااؤنةا قص  شعي  نجد هذا المشهدو قالواويا شعي  أصةالتك تةنمرل أن نتةرل مةا يعبةد وفي
إن  نت الةى بينة  مةن ربةي ورفقنةي منةه رفقةا حيةنا ق ومةا  أرأيتم ما نشا, ق إنك ألنت الحليم الرشيد   قالويا قوي

 وإليةه انه إ إن أرعد إل اإصال  ما استمعت إ وما توليقي إل ااهلل إ اليةه تو لةت أنهاكم لى ماأرعد أن أخالفكم إ

قةوي صةالح إ ومةا قةوي لةوط  أو أني    وعا قوي ل يجرمنكم شقاقي أن يصيبذم مث  ما أصةاب قةوي نةو  أو قةوي هةود
واويةا شةعي  مةا نفقةةه  ثيةرا ممةا تقةول إ وإنةةا ودود   قال رحةيم مةنكم ببعيةد   واسةتافروا ربذةم ثةةم توبةوا إليةه إ إن ربةي

 لريمنةةال إ ومةةا أنةةت الينةةا اعزعةةز   قالويةةا قةةوي أرهمةةي أاةةز الةةيذم مةةن هللا رهمةةك لنةةرال فينةةا ضةة يفا إ ولةةول

سةو  تعلمةون  , اامة  ورا,كم ظهرعةا ق إن ربةي امةا تعملةون محةي    وعةا قةوي ااملةوا الةى مذةانتكم إنةي واتاذتموه
تجةي, الااتمة و)ولما يةا, أمرنةا نجينةةا  ثةم ومةن هةو  ةاذب إ وارتقبةوا إنةي معذةم رقية      مةن ينتيةه اةذاب يازعةه

ظلمةوا الصةيح  إ فنصةبحوا فةي ديةارهم يةاثمين    ةنن لةم يانةوا  الةذين شعيبا والذين آمنوا معه برحمة  منةا إ وأخةذ 
  كما اعد  ثمود  (    لمدين فيها إ أل اعدا

امةا أصةاب إخوانةه الكةراي  انهوالتيةرع :دللتةه توييةه رسةول هللا   م   إلةىذلك التعقية  الةى هةذا القصة  ب ومن
 مةن راايتةه ونصةره ه وتوييهةه   م   إلةى مفاصةل  المذةذبين مةن قومةه  مةا فاصة  الرسة  هللا قبلةه ه وبمةا أولهةم

داةواه فةي  الةى صةدت ذاتةه أقةوامهم الةى الحة  الةذي أرسةلوا اةه     وذلةك إلةى التنوعةه بدللة  هةذا القصة  الكةراي
  الوحي والرسال   

أنةت ول قومةك مةن قبة   تعلمهةا نهاي  قص  نو  نجد هذا التعقي و)تلك من أنبا, الاي  نوحيها إليك إ ما  نت لبعد
  هذا إ فاصبر إ إن العااب  للمتقين( 

رر نقصةه اليةك أنبةا, القة من نهاي  القص  الوارد في اليورة نجد هذا التعقي  الموع  إلى ختاي اليورةو)ذلك وفي
انهم آلهتهم التي يداون من دون هللا مةن شةي,  أتنت منها قائم وحصيد   وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفيهم إ فما

و ذلك أخذ ربةك إذا أخةذ القةرر وهةي ظالمة  إ إن أخةذه ألةيم شةديد(     . تتبي  لما يا, أمر ربك إ وما فادوهم تير
مرعة     منةه ولةول  لمة  سةبقت مةن ربةك لقضةي بيةنهم إ وإنهةم لفةي شةكموسةى الكتةاب فةاختل  ليةه ه  آتينا   )ولقد

ومةن تةاب معةك إ ول تماةوا إ إنةه  أمةر  وإن  ةال لمةا ليةوفينهم ربةك أامةالهم إ إنةه امةا يعملةون خبيةر   فاسةتقم  مةا
م ل تنصةرون النةار إ ومةا لكةم مةن دون هللا مةن أوليةا, إ ثة فتميةذم اما تعملون اصير   ول تر نوا إلى الةذين ظلمةوا

 هللا وفلفا من اللي  إ إن الحينا  يذهبن اليي,ا  إ ذلك ذ رر للذاكرعن   واصبر فهللان النهار   وأقم الصالة طرفي
فةي هةذه الحة  إ  ويةا,ل ل يضةيع أيةر المحيةنين(     )و ةال نقة  اليةك مةن أنبةا, الرسة  مةا نثبةت اةه فةتادل إ

إنةا اةاملون   وانتاةروا إنةا منتاةرون   ود  مذةانتكم ااملةوا الةىومواا  وذ رر للمتمنين   وق  للذين ل يتمنونو
  األمر  له إ فاابده إ وتو   اليه إ وما ربك اااف  اما تعملون(    يريع تي  اليماوا  واألرض إ وإليه
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 الةداوة والحر ةة  فةي  ةة  واقةع يتجلةى لنةا الجانةة  الحر ةي فةةي التوييةه القرآنةي ق وهذةةذا نةرر القةةرآن يوايةه وهذةذا
يوايةةه مقتضةةيا  الحر ةة  والمعر ةة  مةةع  القةةرآن مرحلةة  االتوييةةه المذةةافي, للموقةة  ه وهذةةذا نجةةد القصةة  فةةي

شةننه شةنن اقية  اليةورة التةي يجةي, فيهةا ه ونجةده فةي الوقةت  , فاالة  الجاهلية  فةي مراحلهةا الماتلفة  موايهة  حية 
 مةن ا إ مصةدقا فةي اةالم الواقةع لمةا تقةررهاليةورة ويوهةا وموضةواها إ متواليةا مةع أهةدافه سةيات ذاتةه متناسةقا مةع

  توييها  وأحذاي وإيحا,ا  تقرعرع   

  يا, في التعرعف ايورة يون  من قب  في الجز, الحادي اشرو ولقد

متةةواليتين فةةي ترتيةة   األاةةرا  اةةالقرآن المذةةي سةةورة األنعةةاي وسةةورة -فةةي هةةذه الاةةالل  -ولقةد  ةةان آخةةر اهةةدنا "
األنفةةةال والتوبةةة  اجوهمةةةا وطبيعتهمةةةا  يةةةا,  ثةةةم -اليتين فةةةي ترتيةةة  النةةةزول وإن لةةةم تكونةةةا متةةةو  -المصةةةح  

القةرآن المذةي نجةد سةورتي يةون  وهةود متةواليتين فةي ترتية   إلةى فةاآلن إذ نعةود -وموضةوااتهما المدنية  الااصة  
الموضةوأل والعجي  أن هنال شةبها  بيةرا بةين هةاتين اليةورتين وهةاتين إ فةي  . . أيضا المصح  وفي ترتي  النزول

بهةا ه وتفنةد  الجاهلية  ارض هذا الموضوأل  ةذلك   فيةورة األنعةاي تتنةاول حقيقة  العقيةدة ذاتهةا وتوايةه طرعق  إ وفي
تتنةةاول حر ةة  هةةذه العقيةةدة فةةي األرض إ  األاةةرا  هةةذه الجاهليةة  إ اقيةةدة وشةةعورا إ وعبةةادة وامةةال   بينمةةا سةةورة

و ذلك نحةن هنةا مةع سةورتي يةون  وهةود     فةي شةبه  بيةر فةي  . التارع  وقصتها في موايه  الجاهلي  الى مدار
 , أيضا     إل أن سورة األنعاي تنفرد ان سورة يون  اارتفاأل وضاام  في اإيقةاأل العرض الموضوأل وفي طرعق 

إيقةاأل رخةي إ ونةب   يونيةفي وسرا  وقوة في النب  إ وألل, شديد فةي التصةوعر والحر ة      بينمةا تمضةي سةورة
هود فهي شديدة الشبه اةاألارا  موضةواا وارضةا وإيقااةا ونبضةا     ثةم تبقةى  فنما وسالس  وديع       هادئ إ 

  شاصيتها الااص  إ ومالمحها المميزة إ اعد    هذا التشااه والختال       سورة لك 

  نفص  هذه اإشارة المجمل و فاآلن

مةن اعةده إ  الرسة  إلةى قصة  نةو  إ وإشةارة إلةى سةورة يةون  تحتةوي الةى يانة  مةن القصة  مجمة      إشةارة إن
إنمةا يجةي, فةي اليةورة  القصة  وشي, من التفصي  في قص  موسةى إ وإشةارة مجملة  إلةى قصة  يةون      ولكةن

  . اليورة شاهدا ومثال لتصدي  الحقائ  الاتقاديه التي تيتهدفها

الاتقاديةه التةةي  الحقةائ  ثةةال لتصةدي سةةورة هةود فالقصةة  فيهةا هةو ييةةم اليةورة   وهةةو إن يةا, شةاهدا وم أمةا
  في التارع  البشري هو الهد  الواضح البارف   الرباني  تيتهدفها ه إل أنه يبدو ليه أن استعراض حر   العقيدة

  نجد تر ي  اليورة يحتوي الى ثالث  قمااا  متميزةو لذلك

  حدودا  األول يتضمن حقائ  العقيدة في مقدم  اليورة وعشا  حيزا م القماأل

  الثاني يتضمن حر   هذه الحقيق  في التارع  وعشا  معام سيات اليورة   والقماأل
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  الثالث يتضمن التعقي  الى هذه الحر   في حيز  ذلك محدود     والقماأل

التةي ييةتهدفها سةيات  األساسةي  أن قمااا  اليورة اجملتها تتعاون وتتناسة  فةي تقرعةر الحقةائ  الاتقادية  وواضح
وطرعقة  تناولةه لهةذه الحقةائ    وهةي تاتلة  بةين  طبيعتةه ورة  له ه وأن    قماأل منهةا يقةرر هةذه الحقةائ  وفة الي

  التقرعر والقص  والتوييه

  الحقائ  األساسي  التي تيتهد  اليورة تقرعرها هيو وهذه

وهةي تقةوي  -سةبحانه  - هللا ما يةا, اةه النبةي   م   ومةا يةا, اةه الرسة  مةن قبلةه حقيقة  واحةدة مةوحى بهةا مةن أن
اةن رسة  هللا وحةدهم  ةذلك   والمفاصةل  بةين النةا   الدينونة  الةى الدينونة  د وحةده بةال شةرعك   والتلقةي فةي هةذه

  الى أسا  هذه الحقيق و

    م  و -مقدم  اليورة تجي, هذه اآليا  ان حقيق  داوة رسول هللا  ففي

منةه نةذير وبشةير    )أي  لكةم بيةر   أل تعبةدوا إل هللا إ إننةيكتةاب أحذمةت آياتةه ثةم فصةلت مةن لةدن حذةيم خ . ألةر
اسةتمعتم مةن دون هللا إن  نةتم صةادقين   فةهللان لةم  مةن يقولةونوافتراه ق ق وفةنتوا اعشةر سةور مثلةه مفترعةا  واداةوا

  هللا إ وأن ل إله إل هو إ فه  أنتم ميلمون ق(  اعلم ييتجيبوا لكم فاالموا أنما أنزل

  العقيدةو أسا    يرد ان حقيق  داوتهم ه وان المفاصل  بينهم وبين قومهم وأهلهم الىقص  الرس وفي

  اذاب يوي أليم   اليذم أرسلنا نوحا إلى قومه إ إني لكم نذير مبين أل تعبدوا إل هللا إ إني أخا  ولقد

وأنةتم لهةا  ةارهون  أنلزمذموهةا قالويا قوي أرأيتم إن  نت الى بين  من ربي وآتاني رحم  من انده فعميت الةيذم إ)
  ق(   

إنةه لةي  مةن )يةا نةو (:قةال ونةادر نةو  ربةه فقةالورب إن ابنةي مةن أهلةي وإن واةدل الحة  وأنةت أحذةم الحةاكمين  )
  ما لي  لك اه الم إ إني أااك أن تكون من الجاهلين(  تينلن أهلك إ إنه ام  تير صالح إ فال

  . . مفترون  هللا ما لكم من إله تيره إن أنتم إل ااد أخاهم هودا قالويا قوي اابدوا وإلى

األرض واسةتعمر م فيهةا  مةن ثمةود أخةاهم صةالحا إ قالويةا قةوي اابةدوا هللا مةا لكةم مةن إلةه تيةره إ هةو أنشةنكم وإلةى
  فاستافروه ثم توبوا إليه إن ربي قرع  مجي     

اصةيته ق فمةا تزعةدونني  إن فمن ينصةرني مةن هللايا قوي أرأيتم إن  نت الى بين  من ربي وآتاني منه رحم  إ :قال
  تير تايير    
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  وإلى مدين أخاهم شعيبا إ قال يا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره      ( )

  قالويا قوي أرأيتم إن  نت الى بين  من ربي ورفقني منه رفقا حينا      ( )

  فاصل  بين النا  الى أساسهاوالتعقي  ترد هذه اآليا  ان حقيق  الداوة وان الم وفي

  تنصرون(    ل ول تر نوا إلى الذين ظلموا فتميذم النار وما لكم من دون هللا من أوليا, إ ثم)

  اما تعملون(  اااف  ربك ود تي  اليماوا  واألرض وإليه يريع األمر  له إ فاابده وتو   اليه إ وما)

  قرعر هذه الحقيق   تلتقي قمااا  اليورة الثالث  الى ت وهذذا

كةذلك أنهةم فةي ابضةته فةي  وتقةرر يةدين النةا  د وحةده االربوبية  إ فةهللان اليةورة تتةولى تعةرعفهم اةه سةبحانه إ ولكةي
األخير     وتتوافى مقاطع اليورة الثالث  فةي تقرعةر هةذه  الجزا, هذه الدنيا ه وأنهم رايعون إليه يوي القيام  ليجزعهم

  الحقيق   ذلك  

  دم  يجي,والمق في

إنةه الةيم بةذا   , يعلنةون  إنهةم يثنةون صةدورهم لييةتافوا منةه إ أل حةين ييتاشةون ثيةابهم يعلةم مةا ييةرون ومةا أل
وميةتوداها إ  ة  فةي  تةاب مبةين إ وهةو  ميةتقرها الصدور   وما من دااة  فةي األرض إل الةى هللا رفقهةا إ وععلةم

رشةه الةى المةا, ليبلةو م أيذةم أحيةن امةال إ ولة,ن قلةتوإنكم ا و ةان الذي خل  اليةماوا  واألرض فةي سةت  أيةاي إ
 الةذين  فةرواوإن هةذا إل سةحر مبةين   ولة,ن أخرنةا اةنهم العةذاب إلةى أمة  معةدودة ليقةولن مبعوثون من اعد المةو 

  . . ما يحبيه ق أل يوي ينتيهم لي  مصروفا انهم إ وحات بهم ما  انوا اه ييتهزئون :ليقولن

أول,ةةك الةةذين لةةي  لهةةم فةةي  . اة الةةدنيا وفعنتهةةا نةةو  إلةةيهم أامةةالهم فيهةةا وهةةم فيهةةا ل يبايةةون مةةن  ةةان يرعةةد الحيةة)
  . .(يعملون  اآلخرة إل النار إ وحب  ما صنعوا فيها إ وباط  ما  انوا

  قص  الرس  تجي, أمثال هذه التعرعفا و وفي

ميةتقيم   فةهللان تولةوا فقةد  صةراط إن ربةي الةىإني تو لت الى هللا ربي وربذم إ ما من داا  إل هو آخذ بناصةيتها )
  تضرونه شي,ا إ إن ربي الى    شي, حفيظ(    ول أبلاتكم ما أرسلت اه إليذم إ وعيتال  ربي قوما تير م

األرض واسةتعمر م فيهةا إ  مةن ثمود أخاهم صالحا   قالويا قةوي اابةدوا هللا مةا لكةم مةن إلةه تيةره   هةو أنشةنكم وإلى
  وا إليه إ إن ربي قرع  مجي     فاستافروه ثم توب

  التعقي  يجي,و وفي
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  و ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرر وهي ظالم    إن أخذه أليم شديد(   )

  خبير(  يعملون  وإن  ال لما ليوفينهم ربك أامالهم إ إنه اما)

ل يزالةون ماتلفةين   و  , واحةدة وما  ان ربك ليهلك القرر االم وأهلها مصلحون   ولو شةا, ربةك لجعة  النةا  أمة )
مةن الجنة  والنةا  أيمعةين(    وهذةذا تتةةوافى  يهةنم إل مةن رحةم ربةك إ ولةذلك خلقهةم إ وتمةت  لمة  ربةك ألمةنن

احقيقة  األلويية  وحقيقة  اآلخةرة فةي سةياقها   وهةي ل تيةتهد  إثبةا   التعرعةف قمااا  اليورة الثالث   ةذلك الةى
الكةون      ناةاي ربوبية  هللا وحةده فةي حيةاة البشةر إ  مةا أنهةا مقةررة فةي إنمةا تيةتهد  تقرعةر -سةبحانه  - ويةود هللا

الرسةال  ه وهةي التةي  انةت  توايههةا فقضي  األلويية  لةم تكةن محة  خةال  ه إنمةا قضةي  الربوبية  هةي التةي  انةت
  ورد أمةر النةا   وحده بال شرعك ه والاضوأل د وحةده بةال منةافأل د توايهها الرسال  األخيرة   إنها قضي  الدينون 

  وشرععته وأمره    ما هو واضح من هذه المقتمفا  من قمااا  اليورة يميعا   وقضائه كلهم إلى سلمانه

فةي الكيةان البشةري إ وبةث  وتعميقهةا سبي  إنشا, تلك الحقائ  الاتقادي  في الضمائر إ وتثبيتها فةي النفةو  إ وفي
موحي  إ مذيفة  للمشةاار والتصةورا  واألامةال والحر ةا     إيجابي  وةالحياة النااض  الدافع  فيها احيث تيتحي  ق

الةةى هةةذا النحةةو وفةةي هةةذا الميةةتور يحتةةوي سةةيات اليةةورة الةةى شةةتى المةةتثرا   الحقةةائ    فةةي سةةبي  إنشةةا, تلةةك
 الحقةةائ  التةةي تلمةة  أوتةةار الكيةةان البشةةري  لهةةا فةةي امةة  واستجاشةة  إ وهةةو يعةةرض هةةذه واإيقااةةا  الموحيةة 

      وعفصلها

الدينونة  د وحةده بةال  لةدااي الكثير من الترتي  والترهي      الترتي  في خير الدنيا واآلخرة لمن ييتجي  يحتوي 
االحرمةان مةن خيةر الةدنيا أو اآلخةرة ه وبالعةذاب  والترهية  شرعك إ وما تحمله للبشةرع  مةن خيةر وصةال  ونمةا,    

دااي إ وعيلكون طرع  المواتيت حيث ييلمونهم في اآلخةرة إلةى ان هذا ال يعرضون  في الدنيا أو في اآلخرة لمن
ورضةوا االدينونة   ; الةدنيا يقةودون لهةا أتبةااهم فةي اآلخةرة يةزا, مةا استيةلم لقيةادتهم هةتل, األتبةاأل فةي التةي يهةنم إ

  :والترتي  لهم دون الدينون  د تعالى   وهذه نماذج من الترهي 

إليةه يمةتعذم متااةا حيةنا إلةى  توبةوا نةي لكةم منةه نةذير وبشةير إ وأن اسةتافروا ربذةم ثةمأل تعبةدوا إل هللا إ إن . . .)
الةيذم اةذاب يةوي  بيةر   إلةى هللا مةةريعذم إ  أخةا  أية  ميةمى إ وعةت   ة  ذي فضة  فضةله   وإن تولةوا فةةهللاني

  وهو الى    شي, قدير(   

أول,ةك الةذين لةي  لهةم فةي  . يبايةون  وهةم فيهةا لمةن  ةان يرعةد الحيةاة الةدنيا وفعنتهةا نةو  إلةيهم أامةالهم فيهةا إ )
  يعملون(    كانوا اآلخرة إل النار إ وحب  ما صنعوا فيها إ وباط  ما

يتمنةون اةه إ ومةن  أول,ةك كان الى بين  من ربه إ وعتلوه شاهد منه إ ومةن قبلةه  تةاب موسةى إمامةا ورحمة  ق أفمن
مةن ربةك إ ولكةن أكثةر النةا  ل يتمنةون    الحة  رعة  منةه إنةهيذفةر اةه مةن األحةزاب فالنةار مواةده إ فةال تةك فةي م

يعرضون الى ربهم إ وعقةول األشةهادوهتل, الةذين  ةذبوا الةى ربهةم إ  أول,ك ومن أظلم ممن افترر الى هللا  ذاا ق
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لةم  أول,ةك الاةالمين   الةذين يصةدون اةن سةبي  هللا وعباونهةا اويةا إ وهةم اةاآلخرة هةم  ةافرون   الةى أل لعنة  هللا
مةا  ةانوا ييةتميعون  , العةذاب يذونةوا معجةزعن فةي األرض إ ومةا  ةان لهةم مةن دون هللا مةن أوليةا, إ يضةاا  لهةم

اةنهم مةا  ةانوا يفتةرون   ل يةري أنهةم فةي اآلخةرة  وضة  اليمع وما  انوا يبصرون   أول,ك الةذين خيةروا أنفيةهم إ
  لىالصالحا  وأخبتوا إ واملوا هم األخيرون   إن الذين آمنوا

هة  ييةتوعان  , واليةميع أول,ةك أصةحاب الجنة  هةم فيهةا خالةدون   مثة  الفةرعقين  ةاألامى واألصةم والبصةير ربهةم
  مثال ق أفال تذ رون ق( 

قةوتكم إ ول تتولةوا مجةرمين(     إلةى وعا قوي استافروا ربذةم ثةم توبةوا إليةه إ يرسة  اليةما, الةيذم مةدرارا وعةزد م قةوة)
ربةي قومةا تيةر م إ ول تضةرونه شةي,ا إ إن ربةي الةى  ة   وعيةتال  م مةا أرسةلت اةه إلةيذم إ )فةهللان تولةوا فقةد أبلاةتك

  شي, حفيظ(   

أمةر فراةون برشةيد   يقةدي  ومةا أرسلنا موسى اآياتنا وسلمان مبين   إلةى فراةون ومل,ةه إ فةاتبعوا أمةر فراةون إ ولقد
بعوا في هذه لعن  وعوي القيامة  بة,  الرفةد المرفةود     وات . قومه يوي القيام  إ فنوردهم النار إ وب,  الورد المورود

     

  ال        ال      . . .

مةدار التةارع  ه  الةى الييات ذلك القص  الموع  الذي يصةدت ذلةك الترتية  والترهية  فةي حر ة  العقيةدة وعحتوي 
ف مشةهد الموفةان وعبةر  - المقتمفةا  الةى النحةو الةذي سةب  فةي اعة  -مةن مصةارأل المذةذبين ونجةاة المةتمنين 

  المشهد الكوني الفرعدو هذا اصف  خاص  ه وعبلغ نب  اليورة أالى ميتواه في ثنايا

واصةنع الفلةك انايننةةا  . إلةى نةةو  أنةه لةن يةةتمن مةن قومةك إل مةةن قةد آمةن إ فةةال تبتة,  امةا  ةةانوا يفعلةون  وأوحةي
مةا مةر اليةه مةن مةن قومةه سةاروا منةه إ و ل الفلةك ووحينا إ ول تااطبني فةي الةذين ظلمةوا إنهةم مارقةون   وعصةنع

فيةو  تعلمةون مةن ينتيةه اةذاب يازعةه إ وعحة  اليةه اةذاب  . تيةارون  قالوإن تيةاروا منةا فهللانةا نيةار مةنكم  مةا
 - إل مةن سةب  اليةه القةول -وفار التنور قلناواحم  فيهةا مةن  ة  فويةين اثنةين وأهلةك  أمرنا مقيم   حتى إذا يا,

لافةور رحةيم   وهةي تجةري  ربةي  قلي    وقالوار بوا فيها ااسم هللا مجراها ومرسةاها إنومن آمن إ وما آمن معه إل
بني ار ة  معنةا ول تكةن مةع الكةافرعن   قالوسةآوي  يا -و ان في معزل  -بهم في موج  الجبال إ ونادر نو  ابنه 
ينهمةةا المةةوج فكةةان مةةن اليةةوي مةةن أمةةر هللا إل مةةن رحةةم إ وحةةال ب ااصةةم إلةةى يبةة  يعصةةمني مةةن المةةا,   قةةالول

 ابلعةي مةا,ل وعةا سةما, أقلعةي ولةي  المةا, إ وقضةي األمةر واسةتو  الةى الجةودي إ أرض الماةرقين   وقي ويةا

  اعدا للقوي الاالمين       ال        ال        ال       :وقي 

للمذةذبين الميةتعجلين  فيرفةع اع  صور النف  البشرع  في موايهة  األحةداإل الجارعة  االنعمةا, والبنسةا, ه وعحتوي 
وهم في موايهة  مةا ييةتعجلون اةه حةين يحة  بهةم  صورأنفيهم االعذاب إ المتحدين للنذر في استهتار     يرفع لهم
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الةى تقلة  األحةداإل بهةم ه وفةو  النعمة  وإفالتهةا مةن أيةديهم ه وفةي البمةر  أنفيةهم ه وفةي الحيةرا  التةي تصةي 
  من يديدو اذش  الضر ولي  النعم  والناداأل والارور

اةنهم   وحةات بهةم مةا  مصةروفا أخرنا انهم العذاب إلى أمة  معةدودة ليقولنومةا يحبيةه ق أل يةوي يةنتيهم لةي  ول,ن
منةه إ إنةه لي,ةو   فةور   ولة,ن أذقنةاه نعمةا, اعةد  نزاناهةا كةانوا اةه ييةتهزئون   ولة,ن أذقنةا اإنيةان منةا رحمة  إ ثةم

 لفر  فاور   إل الذين صبروا واملوا الصالحا  إ أول,ك لهةم مافةرة اني إ إنه اليي,ا  ضرا, ميته ليقولنوذه 

  كبير       وأير

بوحيةه وتولةوا اةن رسةله ه  كةذبوا شي,ا من مشاهد القيامة  ه وصةور المذةذبين فيهةا ه ومةوايهتهم لةربهم الةذي وعحتوي 
  :شفعا, وما يجدونه يوم,ذ من خزي ه ل ينصرهم منه أرباب ول

هةتل, الةذين  ةذبوا الةى ربهةم   :األشةهاد رر الى هللا  ذاا ق أول,ك يعرضون الى ربهم إ وعقولأظلم ممن افت ومن
لةةم  أول,ةكهللا وعباونهةا اويةا إ وهةم اةاآلخرة هةم  ةةافرون   سةبي  أل لعنة  هللا اةى الاةالمين   الةذين يصةدون اةن

ييةتميعون  كةانوا م العةذاب إ مةافةي األرض إ ومةا  ةان لهةم مةن دون هللا مةن أوليةا, إ يضةاا  لهة معجةزعن يذونةوا
يفتةرون   ل يةري أنهةم فةي اآلخةرة  كةانوا اليمع وما  انوا يبصرون إ أول,ةك الةذين خيةروا أنفيةهم إ وضة  اةنهم مةا

  هم األخيرون( 

ومةا نةتخره إل ألية   . إن في ذلك آلي  لمن خا  اذاب اآلخرة إ ذلك يوي مجمةوأل لةه النةا  إ وذلةك يةوي مشةهود)
الذين شقوا ففي النار لهم فيهةا ففيةر وشةهي     فنما ين  ل تكلم نف  إل اهللاذنه إ فمنهم شقي وسعيد  معدود   يوي 

إن ربةك فعةال لمةا يرعةد   وأمةا الةذين سةعدوا ففةي  -إل مةا شةا, ربةك  - واألرض خالةدين فيهةا مةا دامةت اليةماوا 
  ا, تير مجذوذ( ام -إل ما شا, ربك  -فيها ما دامت اليماوا  واألرض  خالدين الجن 

الةى مةا يافةي البشةر  واطالاةه المتثرا  التي ترتجة  لهةا القلةوب مةا يصةوره اليةيات مةن حضةور هللا سةبحانه ومن
ول المةةه المحةةي  ه ول يحيةةون قهةةره  , سةةبحانه حضةةوره مةةن ذوا  الصةةدور ه بينمةةا هةةم تةةارون ل ييتشةةعرون 

ابضةته  يةائر الاالئة  ه مةن حيةث ل يشةعرونو)إلى  فةي -يذةذبون  الةذين -للاالئة  وإحاطتةه بهةا يميعةا إ وهةم 
 يعلةم ك  شي, قدير   أل إنهم يثنون صةدورهم لييةتافوا منةه   أل حةين ييتاشةون ثيةابهم الى هللا مريعذم إ وهو

رفقهةا إ وععلةم ميةتقرها  هللا مةا ييةرون ومةا يعلنةون إ إنةه الةيم بةذا  الصةدور   ومةا مةن دااة  فةي األرض إل الةى
  إ    في  تاب مبين(    وميتوداها

  ميتقيم(  صراط إني تو لت الى هللا ربي وربذم إ ما من داا  إل هو آخذ بناصيتها إ إن ربي الى)

الكةةراي إ الةى مةةدار  الرسة  المةةتثرا  الموحية  فةي سةةيات اليةورة  ةةذلك إ اسةتعراض مو ة  اإيمةةان   اقيةادة ومةن
الحاسةم  الجافمة  إ فةي صةراح  وفةي صةةرام  إ  الواحةدة   الحة الزمةان   و ة  مةنهم يوايةه الجاهلية  الضةال  اذلمة

مةةن هةةذا السةةتعراض فةةي المقتمفةةا  اليةةااق  إ والبقيةة  سةةتنتي فةةي  يانةة  وفةةي ثقةة  وطمننينةة  وعقةةين     وقةةد مةةر
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 بهةا وممةا ل شةك ليةه أن وحةدة موقة  الرسة  الكةراي إ ووحةدة الحقيقة  التةي يوايهةون  . اليةورة موضعها فةي تفيةير

يحمة  فةي طياتةه مةا  . . الحقيقة    الةى مةدار الزمةان ه ووحةدة ال بةارا  المحذية  اةنهم التةي تتضةمن هةذهالجاهلية
  يحم  من قوة وإيقاأل وإيحا,    

  في تقديم اليورة هذه اإشارا  المجمل  حتى نلتقي بنصوم اليورة مفصل      وحيبنا

  وهللا الميتعان     . .

  الكفار وتهديد دم  حول العقيدةواأللويي  والنبوة والبعثالموضوألومق 24 - 1األولىو الوحدة

  هللا الرحمن الرحيم ايم

  الوحدة مقدم 

وهةي تتضةمن اةرض  - التةي يتوسة  القصة  بينهةا وبةين التعقية  -الةدر  األول مةن اليةورة يمثة  المقدمة   هةذا
افأل إ وعبةةادة هللا وحةةده بةةال شةةرعك ه منةة بةةال الحقةةائ  األساسةةي  فةةي العقيةةدة اإسةةالمي وتوحيد الدينونةة  د الواحةةد

الى ما  ان من النا  مةن امة  و ية  فةي دار العمة  والبةتال,    والجزا, والاتقاد في البعث والقيام  للحياب
 حقيقةة  بةربهم الحةة  ه وصةفاته المةةتثرة فةي ويةودهم وفةةي ويةود الكةةون مةن حةةولهم ه وبيةان النةةا    مةع تعرعةف

اآلخةرة  الدينونة  لةه سةبحانه فةي  فةي قتضاهما في حيةاة البشةرع    وتو يةد الدينونة  داأللويي  وحقيق  العبودي  إ وم
  الحياة الدنيا  

للرسةول   م   فةي  وتروعحةا تتضمن هذه المقدم  بيانا لمبيع  الرسال  وطبيع  الرسول ه  ما تتضةمن تيةلي  كذلك
م   يوايههةا فةي تلةك الفتةرة العصةيب  فةي حيةاة  ] هللا ويه العناد والتكذي  إ والتحدي والمذابرة إ التةي  ةان رسةول

اعشةر  يةنتوا بهةذا القةرآن الةذي يذةذبون اةه إ أن المشةر ينااليةورة   مةع تحدي التعرعةف الةداوة امذة  إ  مةا أسةلفنا فةي
المتمنة  معةه بهةذا التحةدي مةن  [ وتثبيت الرسةول   م - ما يزامون أن هذا القرآن مفترر  -سور مثله مفترعا  

  ذلك العجز من المشر ين  هللا وب

اةه وعذةذبون   وهةم  ييةتعجلون  هةذا التحةدي تهديةد قاصةم للمذةذبين امةا ينتاةرهم فةي اآلخةرة مةن العةذاب الةذي ومةع
  الى ابتالئه فيها وهو أيير من اذاب اآلخرة   يصبرون  الذين ل يميقون أن تنزأل منهم رحم  هللا في الدنيا إ ول

مةن أحةزاب المشةر ين ه  القرآن من مشاهد القيام  ه يتمث  ليه موق  المذذبين بهذا يجيم هذا التهديد في مشهد ثم
المصةحوب اةالازي والتشةهير والتنديةد والتننية   , األلةيم وعتبين ليه اجزهم واجز أوليةائهم اةن إنقةاذهم مةن العةذاب

 . ن الثواب والن ةيم والتكةرعم  الذين آمنوا واملوا الصالحا  وما ينتارهم م . . المشهد   وفي الصفح  المقابل  من
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كةةاألامى واألصةةم  الفةرعقين و)مثةة -الةى طرعقةة  القةةرآن الكةرعم فةةي التعبيةةر االتصةوعر  -ومشةهد مصةةور للفةةرعقين 
  والبصير واليميع إ ه  ييتوعان مثال ق أفال تذ رون ق(   

  تقرعر مجموا  من الحقائ  اإاتقادي  4 - 1األولو الدر 

منةه نةذير وبشةةير إ وأن  لكةم ثةم فصةلت مةن لةدن حذةيم خبيةةر   أل تعبةدوا إل هللا إ إننةي كتةاب أحذمةت آياتةه آلةر
وعةت   ة  ذي فضة  فضةله إ وإن تولةوا فةهللاني  , ميةمى استافروا ربذم ثم توبوا إليه إ يمتعذم متااةا حيةنا إلةى أية 

  وهو الى    شي, قدير     . مريعذم أخا  اليذم اذاب يوي  بير   إلى هللا

  مل  الحقائ  الاتقاديه األساسي وي إنها

  الوحي والرسال    إثبا 

  د وحده بال شرعك   العبودي 

  هللا في الدنيا واآلخرة لمن يهتدون بهداه وعتبعون منهجه للحياة   يزا,

  هللا في اآلخرة للمذذبين إ واودة الجميع إلى هللا اصاة وطائعين   يزا,

  دود  المملق  وسلمانه تير المح قدرته

الكتةاب المتلة  مةن  وهةذا لي   را, ومبتدأ إ خبرهو )كتاب أحذمت آياته ثم فصةلت مةن لةدن حذةيم خبيةر(    . أل 
  ! اايزون  مث  هذه األحر  هو الذي يذذبون اه   وهم ان شي, من مثله

  كتاب أحذمت آياته ثم فصلت من لدن حذيم خبير(   )

و ة  معنةى فيهةا و ة   , مقصةودة قة  الدللة  إ  ة   لمة  فيهةا و ة  عبةارةآياتةه إ فجةا,  قوعة  البنةا, إ داي أحذمةت
ل اخةتال  بينهةا ول تضةارب إ ومنيةق  ذا   متناسةق  توييه مملوب إ و   إيما,ة و ة  إشةارة ذا  هةد  معلةوي  

أتراضةها إ مبوبة  وفة  موضةوااتها إ و ة  منهةا لةه حيةز امقةدار مةا  وفة  ناةاي واحةد   ثةم فصةلت   فهةي مقيةم 
  قتضيه  ي

مةن لةدن حذةيم ) :الرسةول مةن أحذمهةا إ ومةن فصةلها الةى هةذا النحةو الةدقي  ق فهةو هللا سةبحانه إ ولةي  هةو أمةا
  خبير(   

الةى الرسةول إ ل  أنةزل الكتاب ان حذم  إ وعفصله ان خبرة     هذذا يا,  مةن لدنةه إ الةى النحةو الةذي يحذم
  تايير فيها ول تبدي   
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  تضمنت ق وماذا

  ذ ر أمها  العقيدة وأصولهاوي إنه

  أن ل تعبدوا إل هللا(    فهو توحيد الدينون  والعبودي  والتباأل والماا   )

  إنني لكم منه نذير وبشير(    فهي الرسال  إ وما تضمنته من نذارة وبشارة  )

  التوحيد والدينون    ىإل وأن استافروا ربذم ثم توبوا إليه(    فهي العودة إلى هللا من الشرل والمعصي  إ)

  . الميتافرعن يمتعذم متااا حينا إلى أي  ميمى وعت     ذي فض  فضله(    فهو الجزا, للتائبين)

  وإن تولوا فهللاني أخا  اليذم اذاب يوي  بير(    فهو الوايد للمتولين  )

  إلى هللا مريعذم(    فهي الريع  إلى هللا في الدنيا واآلخرة  )

  ي, قدير(    فهي المقدرة المملق  واليلمان الشام   وهو الى    ش)

اليهةا بنةا,ه  لةه اعةد  وعقةيم هةو الكتةاب   أو هةو آيةا  الكتةاب   فهةذه هةي القضةايا الهامة  التةي يةا, ليقررهةا هةذا
  تقرعرها  

  . القوااد كان لدين أن يقوي في األرض إ وأن يقيم نااما للبشر إ قب  أن يقرر هذه وما

تحرعةر البشةرع  مةن اقةال  وبةين ينون  د وحده هو مفرت المرع  بين الفوضى والناةاي فةي اةالم العقيةدة هالد فتوحيد
ونةةزواتهم إ وللوسةةما, انةةد هللا مةةن خلقةةه    المتفرقةة  الةةوهم والارافةة  واليةةلمان الزائةة  إ أو اسةةت بادها لنربةةاب

وهةةةي الربوبيةةة  والقوامةةة  واليةةةلمان  -أخةةة  خصةةةائ  األلوييةةة   ياتصةةةبون  وللملةةةول والرؤسةةةا, والحذةةةاي الةةةذين
  لربوبيتهم الزائف  الماتصب    النا  ليعبدون  -والحاكمي  

واضةح  فاصةل   أسة  من نااي ايتمةااي أو سياسةي أو اقتصةادي أو أخالقةي أو دولةي إ يمذةن أن يقةوي الةى وما
  اييم  دايق   هذذا  التوحيد ثابت  إ ل تاضع للهور والتنوعال  المارض  إ إل حين تيتقر اقيدة

أكةرمهم بهةا هللا إ إل حةين  التةي يمذن أن يتحرر البشر مةن الةذل والاةو  والقلة  ه وعيةتمتعوا االكرامة  الحقيقة  وما
  وعتجرد منها العبيد في    صورة من الصور   , والحاكمي  يتفرد هللا سبحانه االربوبي  والقوام  واليلمان
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والمةةاتو  إ الةةى  الحةة  الجاهليةة  واإسةةالي ه ول  انةةت المعر ة  بةةين كةةان الاةةال  الةةى مةةدار التةارع  بةةين ومةا
الكونية وإنما  ةان الاةال  و انةت  والنةوامي  للكةون ه وتصةرعف أمةوره فةي اةالم األسةباب -سةبحانه  -ألويية  هللا 

  اشراه إ وعصرفهم انمره إ وعدينهم امااته ق يحذمهم المعر   الى من يذون هو رب النا  إ الذي

بهةةذا  وعةةذلونهم ن المواتيةةت المجرمةةون فةةي األرض ياتصةةبون هةةذا الحةة  وعزاولونةةه فةةي حيةةاة النةةا  إكةةا لقةةد
والرسةة  والةةداوا  اإسةةالمي   الرسةةال  التتصةةاب ليةةلمان هللا إ وعجعلةةونهم ابيةةدا لهةةم مةةن دون هللا   و انةةت

  الشراي     هللا سبحانه    المواتيت ورده إلى صاحبه  أيدي تجاهد دائما لنتزاأل هذا اليلمان الماتص  من

وليزعد فةي ملكةه  . المااة تني ان العالمين   ل ينق  في ملكه شي,ا اصيان العصاة وطغيان -سبحانه  - وهللا
الةةذين يةذلون وعصةةارون وعيةفلون حةةين  - أنفيةهم هةم -شةي,ا طااة  المةةائعين وعبةادة العابةةدين     ولكةن البشةةر 

 العبودية  منوعذرمةون وعيةتعلون حةين يةدينون د وحةده إ وعتحةررون يعةزون  الذين يدينون لاير هللا من عباده ه وهم

رسةله ليةردوا النةا  إلةى عبةادة  أرسة  يرعد ل باده العزة والكرام  والسةتعال, فقةد -سبحانه  -ولما  ان هللا  . . للعبيد
  ان العالمين  هم أنفيهم     وهللا تني  لايرهم هللا وحده   ولياريوهم من عبادة العبيد    

أن يةدينوا د وحةةده إ وأن  البشةةر الحيةةاة البشةرع  ل تبلةةغ ميةتور الكرامةة  الةذي يرعةةده هللا لإلنيةان إل اةةنن يعةزي إن
  المذل لكرام  اإنيان في أي  صورة قد  ان   النير يالعوا من رقابهم نير الدينون  لاير هللا   ذلك

وتصةرعف حيةاتهم اشةرأل  , البشةر نةا  وحةده   والربوبية  تعنةي القوامة  الةىد وحةده تتمثة  فةي ربوبيتةه لل والدينونة 
  وأمر من اند هللا إ ل من اند أحد سواه  

  ما يقرر مملع هذه اليورة الكرعم  أنه موضوأل  تاب هللا وفحواهو وهذا

  كتاب أحذمت آياته ثم فصلت من لدن حذيم خبيروأل تعبدوا إل هللا(   )

  بادة  ما يعرفه العرب في لاتهم التي نزل بها  تاب هللا الكرعم  هو معنى ال  وهذا

أن هةذا مةن انةد هللا إ  فةي الرسةال  لتقرعرهةا و ة  شةك  االرسةال  أسةا  للتصةدي  بهةذه القضةايا التةي يةا, واإقةرار
مة  محمةد مهمةا أقةروا اعا -أنهةا مةن انةد محمةد  يانةون  كفي  بتحميم احترامها الملزي فةي اةالم الضةمير   والةذين

الملةزي إ الةذي يتحريةون معةه أن يتفلتةوا منهةا فةي الكبيةر أو الصةاير      الحتةراي ل يمذن أن تنةال مةن نفوسةهم -
إلةى هللا إ وهةو  النهاية  اةنن هةذه العقيةدة مةن انةد هللا هةو الةذي يمةارد ضةمائر العصةاة حتةى يثوبةوا فةي الشةعور إن

  . تتردد ول تحيدالذي يميك اضمائر المائعين إ فال تتلجلج ول 
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البشةر فةي  ة  مةا يتعلة   يتلقةى إن اإقرار االرسال  هو الذي يجع  هنال ضااما لما يرعده هللا من البشر    ي كما
كة  يةوي طةاتو  مفتةر يقةول للنةا  قةول إ وعشةرأل  يقةوي االدينون  د من مصدر واحد إ هو هذا المصةدر   و ةي ل

  بينما هو يفترعه من اند نفيه   ! أمرهو  للنا  شراا إ ثم يزام أنه شرأل هللا

  ثم يقولوهذا من اند هللا     . ك  ياهلي   ان يقوي من يشرأل الشرائع إ ومن يقرر القيم والتقاليد والعادا    وفي

 -هةو الرسةول  - واحةد يحيةم هةذه الفوضةى وهةذا الحتيةال الةى النةا  ااسةم هللا إ إل أن يذةون هنةال مصةدر ومةا
  لقول هللا  

فةي التوبة    والتوبة   ورتبتةه مةن الشةرل والمعصةي  هةو دلية  حياسةي  القلة  وانتفاضةه إ وشةعوره اةاإثم والسةتافار
أامةال المااة    ول توبة  اايةر هةذين الةدليلين إ  فةي اعةد ذلةك هةي اإقةالأل الفعلةي اةن الةذن  إ واألخةذ فةي مقابلةه

علةي إ الةذي تريةى معةه المافةرة والقبةول     فةهللاذا فاةم فااةم يتحقة  ويودهةا الف وبهمةا فهمةا التريمة  العملية  للتوبة  إ
نبيةه ه فةال  طرعة  مةن الشةرل ودخة  فةي اإسةالي إ بينمةا هةو ل يةدين د وحةده إ ول يتلقةى منةه وحةده اةن تةاب أنةه

  ايم  لهذا الزام الذي يذذاه واقع الدينون  لاير هللا    

الترتية  والترهية  إ اللةذان الةم  انصةرا رسةال  إ وقةواي التبليةغ   وهمةاللتائبين والوايد للمتةولين همةا قةواي ال والبشرر 
  ! العمي  هللا من طبيع  البشر أنهما الحافز القوي 

تةداو إليةه الرسةال  هةو  الذي االيوي اآلخر ضروري لكتمال الشعور انن ورا, الحياة حذم  إ وأن الاير والاتقاد
فةي هةذه الحيةاة الةدنيا فجةزاؤه مضةمون فةي العةالم اآلخةر إ  يلقه ,ه ه فهللان لمتاي  الحياة ه ومن ثم ل بد أن يلقى يزا

 فهةتل, إلى الكمال المقةدر لهةا   أمةا الةذين يزعاةون اةن نهةج هللا وحذمتةه فةي الحيةاة البشرع  الذي تص  ليه الحياة

شةهوة أو اسةتبد  تهةاالبفهللان . يرتكيةون وعنتكيةون إلةى درل العةذاب     وفةي هةذا ضةمان للفمةرة اليةليم  أل تنحةر 
في العصيان   ومن ثةم تصةلح هةذه األرض لحيةاة البشةر   وتمضةي الحيةاة الةى  تلج بها ضع  ااد  تائب  إ ولم

النةا   اعة   مةا يعتقةد -الايةر   فالاتقةاد اةاليوي اآلخةر لةي  طرعقةا للثةواب فةي اآلخةرة فحية   طرع  سنتها في
الةى أن يرااةى فةي هةذا النمةا,  . وإنمائهةا   والحافز الةى إصةالحهاإنما هو الحافز الى الاير في الحياة الدنيا  -

حيةاة لئقة  ااإنيةان الةذي نفة  هللا ليةه مةن روحةه إ و رمةه الةى  لتحقية  أنةه لةي  هةدفا فةي ذاتةه إ إنمةا هةو وسةيل 
 اةن درل الحيةوان ه لتكةون أهةدا  حياتةه أالةى مةن ضةرورا  الحيةوان ه ولتكةون دوافعةه ورفعةه كثيةر مةن خلقةه إ

  أرفع من دوافع الحيوان وتاياته   وتاياته

د إ وإثبةةا   الدينونةة  ثةةم  ةةان مضةةمون الرسةةال  أو مضةةمون آيةةا  الكتةةاب المحذمةة  المفصةةل  إ اعةةد توحيةةد ومةةن
وهمةةا بةد, المرعةة  للعمة  الصةةالح   والعمةة   . . الرسةال  مةةن انةده     الةةداوة إلةى السةةتافار مةةن الشةرل والتوبةة 

تقاي   إنمةا هةو اإصةال  فةي األرض اذة  معةاني اإصةال   مفروض  ب  في النف  وشعائرالصالح لي  مجرد طي
  وإنتاج   والجزا, المشروطو ونما, إ من بنا, وامارة ونشاط
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  يمتعذم متااا حينا إلى أي  ميمى إ وعت     ذي فض  فضله(   )

فهةو اةالنوأل والكةم وبمةا لةم  اآلخةرة   أمةا فةيالحيةن قةد يذةون اةالنوأل  مةا يذةون اةالكم فةي هةذه الحيةاة الةدنيا  والمتةاأل
  . الحياة يامر الى قل  اشر   فلننار في المتاأل الحين في هذه

وضةيقا الةيهم فةي الةرفت    . . الحيةاة نشاهد  ثيرا من الميبين الصةالحين إ الميةتافرعن التةائبين إ العةاملين فةي إننا
  فنين إذن هو المتاأل الحين ق

  حرل الى ألين  الكثيرعن  ستال نعتقد أنه يت وهو

أوسةع إ ونناةر إليهةا فةي  فاوعة  بد إدرال المعنةى الكبيةر الةذي يتضةمنه الةن  القرآنةي أن نناةر إلةى الحيةاة مةن ول
  محيمها الشام  العاي إ ول نقتصر منها الى ماهر اابر  

وإفةراده االربوبية  والقوامة  إ  , وحده لهما من يماا  ييود فيها نااي صالح إ قائم الى اإيمان ااهلل إ والدينون   إنه
كةان لهةا التقةدي والرخةا, والحيةاة الميبة  اصةف  اامة   جمااة  ه  إل وقائم الى العمة  المية  المنةتج فةي الحيةاة    

 فةي الجهةد والجةزا, والرضةى والممننينة  االقيةا  إلةى األفةراد اصةف  خاصة    فةهللاذا شةاهدنا بةين وإل ساد فيها العدل

شةةاهد الةةى أن هةةذه  فةةذلك ن الميبةةين العةةاملين المنتجةةين مضةةي  الةةيهم فةةي الةةرفت والمتةةاأل الميةة  إيمااة  مةةا أ
  العدل بين الجهد والجزا,   الى الجماا  ل ييودها النااي الميتمد من اإيمان ااهلل إ القائم

و ضةي  الةيهم فةي لة حتةى أن األفةراد الميبةين الصةالحين المنتجةين فةي هةذه الجمااة  يمتعةون متااةا حيةنا إ الةى
يةةتذون القلةة  المتمنةة  إ و مةةا تةةتذي  المشةةر ون  الةةرفت إ وحتةةى لةةو  انةةت الجمااةة  تمةةاردهم وتةةتذيهم إ  مةةا  ةةان

خيةال ولةي  اداةا,   فممننينة  القلة  إلةى العاابة  إ والتصةال اةاهلل إ  هةذا الجاهليا  القل  الداعية  إلةى هللا   ولةي 
 الحة  اوض ان  ثير ه ومتاأل حين لإلنيان الذي يرتفع دري  اةن وفي إحيانه وفضله     نصره والريا, في

  المادي الاليظ  

المنالية  للعدالة     ااألوضةاأل نقول هذا لنداو المالومين الذين ل يجدون يزا, اادل الى يهدهم إلى الرضةى ول
ممالبة  اهللافالتهةا و ةذلك  والجمااة  المتمنة  . األوضةاأل فاإسالي ل يرضى بهذا إ واإيمان ل ييذت الةى مثة  تلةك

العةاملين المنتجةين   إنمةا نقولةه ألنةه حة  يحة  اةه المتمنةون المتصةلون  للميبةين األفةراد إ ليتحقة  المتةاأل الحيةن
الحيةن  المتةاأل الةيهم فةي الةرفت إ وهةم مةع هةذا يعملةون وعجاهةدون لتحقية  األوضةاأل التةي تكفة  المضةي  اةاهلل إ

  املين بهدر هللا  ل باد هللا الميتافرعن التائبين الع
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َتااةا   َوَأنِ  َفةهللِانِ َي  َتَولَّةْواْ  ِإَلةى َأَيةٍ  َمَيةموى َوُعةْتِ  ُ ة َّ ِذي َفْضةٍ  َفْضةَلُه َوِإن َحَيةنا   اْسةَتْاِفُروْا َربَُّكةْم ثُةمَّ ُتوُبةوْا ِإَلْيةِه ُيَمةتِ ْعُكم مَّ
  (4َوُهَو َاَلى ُ  ِ  َشْيٍ, َقِديٌر ) ِيُعُكمْ َمرْ  ( ِإَلى ّللا ِ 3َأَخاُ  َاَلْيُكْم َاَذاَب َيْوٍي َ ِبيٍر )

  وعت     ذي فض  فضله(   )

الةذي فيةرنا اةه المتةاأل  النحةو اعة  المفيةرعن اجةزا, اآلخةرة   وأرر أنهةا اامة  فةي الةدنيا واآلخةرة إ الةى خصصها
يبةذل فيهةا الفضة     يلقى يزا,ه فةي اللحاة  التةي الفض  الحين في الدنيا ه وهو متحق  في يميع األحوال   وذو

واتصةال اةاهلل وهةو يبةذل الفضة  امةال أو مةال متجهةا اةه إلةى هللا   أمةا يةزا,  , يجةده رضةى نفيةيا وارتياحةا شةعورعا
  ذلك فهو فض  من هللا وسماح  فوت الجزا,   اعد هللا له

  وإن تولوا فهللاني أخا  اليذم اذاب يوي  بير(   )

يملة  هذةذا ينصةر   حةين بةدر  مةا يقةول اعة  المفيةرعن   فةاليوي الكبيةراةذاب يةوي القيامة    ل اةذاب يةوي  هةو
  إلى اليوي المواود   وعقوي هذا ما اعدهو

  إلى هللا مريعذم( )

القرآنةي الةى أن  التعبيةر كةان المريةع إلةى هللا فةي الةدنيا واآلخةرة وفةي  ة  لحاة  وفةي  ة  حالة    ولكةن يةرر  وإن
      المريع هو الريع  اعد الحياة الدنيا

  وهو الى    شي, قدير(   )

ييةةتبعدونه  كةةانوا كةةذلك تقةةوي هةةذا المعنةةى إ ألن التلةةوعح االقةةدرة الةةى  ةة  شةةي, إ مناسةة  للبعةةث الةةذي وهةةذه
  وعيتصعبونه  

  استافا, الكفار من الرسول وشمول الم هللا بهم 6 - 5الثانيو الدر 

يعةرض  يةف  اليةيات لةدن حذةيم خبيةر     يمضةيإاالن خالص  الكتاب الذي أحذمةت آياتةه ثةم فصةلت مةن  وبعد
الوضةع الحيةي الةذي يتاذونةه والحر ة   وعصةور يتلقى فرع  منهم تلةك اآليةا  إ انةدما يقةدمها لهةم النةذير البشةير إ

للتافي   وعذش  ان العبةث فةي تلةك المحاولة  والةم هللا  صدورهم المادي  المصاحب  له وهي إحنا, رؤوسهم وثني
  و   داا  في األرض مثلهم يشملها العلم اللميف الدقي و ; وضااهميتااعهم في أخفى أ

يعلنةون إ إنةه الةيم بةذا   ومةا أل إنهةم يثنةون صةدورهم لييةتافوا منةه   أل حةين ييتاشةون ثيةابهم يعلةم مةا ييةرون )
  (   ميتقرها وميتوداها      في  تاب مبين وععلم الصدور   وما من داا  في األرض إل الى هللا رفقها إ

  الكرعمتان تيتحضران مشهدا فرعدا تري  له القلوب حين تتدبره وتتصوره   واآليتان
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وإحاطة  المةه وقهةره  - سةبحانه -لها من ريب  تامرة إ وروا  ااهرة إ حةين يتصةور القلة  البشةري حضةور هللا  وعا
  ا رسولهوآياته يتلوه يوايهون  ه بينما أول,ك العبيد الضعا  يحاولون الستافا, منه وهم

يعلنةون   إنةه الةيم بةذا   ومةا أل إنهم يثنةون صةدورهم لييةتافوا منةه   أل حةين ييتاشةون ثيةابهم يعلةم مةا ييةرون )
  الصدور(   

كةالي هللا ه فيثنةون  ييةمعهم ن  اآلي  إنما يصور حال  واقع   انت تصدر من المشر ين ورسول هللا   م   ولع 
فةي أامةاقهم أنةه قائة  هةذا الكةالي     وذلةك  مةا  يحيةون  ن هللا الةذي  ةانواصدورهم وعمنط,ون رؤوسهم استافا, م

  ظهر منهم في اع  األحيان  

معهةم حةين ييةتافون وحةين  , يذم  الييات اآلي  حتى يبةين ابةث هةذه الحر ة  إ وهللا إ الةذي أنةزل هةذه اآليةا  ول
رهوبةة  إ وهةةم فةةي وضةةع خفةةي دقيةة  مةةن م صةةورة فةةي -الةةى المرعقةة  القرآنيةة   -يبةةرفون   وعصةةور هةةذا المعنةةى 

فةاهلل  ذلكواللي  لهم ساتر إ وأتميتهم لهةم سةاتر   ومعة , أنفيهم أوضااهم   حين ينوون إلى فراشهم إ وعالون إلى
  هذه األستار حاضر ناظر قاهر   يعلم في هذه الالوة ما ييرون وما يعلنونو ورا, معهم من

  وما يعلنون(   أل حين ييتاشون ثيابهم يعلم ما ييرون )

مثة  هةذه الالةوة أنةه  فةي يعلم ما هو أخفةى   ولييةت أتميةتهم ايةاتر دون المةه   ولكةن اإنيةان يحة  اةادة وهللا
هزة اميق  إلى هذه الحقيقة  التةي قةد ييةهو انهةا إ  وعهزه وحيد ل يراه أحد   فالتعبير هذذا يلم  ويدانه وعوقاه إ

    تراه  اين لياي  إليه أنه لي  هنال من

  إنه اليم بذا  الصدور(   )

صةاحبه إ أو المالةك ملكةه    الصةاح  ااألسرار المصاحب  للصدور إ التي ل تفارقها إ والتي تلزمهةا  مةا يلةزي اليم
بهةا الةيم     وإذن فمةا مةن شةي, يافةى اليةه إ ومةا مةن  فاهلل   فهي لشدة خفائها سميت ذا  الصدور   ومع ذلك

  . تضيع وحر   لهم أو سذن  تذه  أ

  . .(مبين وما من داا  في األرض إل الى هللا رفقها وععلم ميتقرها وميتوداها ه    في  تاب)

فهةو دااة  مةن  األرض و ة  مةا تحةرل الةى -صورة أخرر من صور العلم الشام  المرهةوب     هةذه الةدواب  وهذه
البيةيم  إ وتكمةن فةي ااطنهةا إ وتافةى  يةهو  إنيان وحيوان وفاحف  وهام    ما من داا  من هذه الدواب التةي تمةن

التي ل يحي  بها حصر ول يذاد يلم بهةا إحصةا,     إل وانةد  الدواب في دروبها ومياربها   ما من داا  من هذه
كة  مةن  . رفقها إ وهو يعلم أين تيتقر وأين تكمةن   مةن أيةن تجةي, وأيةن تةذه      و ة  منهةا واليه هللا المها  

  هذا العلم الدقي    أفرادها مقيد في
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حةين يحةةاول تصةةورها  اإنيةةان صةةورة مفصةل  للعلةةم اإلهةةي فةي حالةة  تعلقةه االمالوقةةا  إ يرتجةة  لهةا  يةةان إنهةا
  ااياله اإنياني فال يمي   

الايةال   وهةذه درية   تصةوره الى مجرد العلم إ تقدير الرفت لكة  فةرد مةن أفةراد هةذا الحشةد الةذي يعجةز اةن وعزعد
  ال البشري انها أاجز إل اهللالهاي من هللا    أخرر إ الاي

هةذه األرض   فةنودأل  الةى الةى نفيةه ماتةارا أن يةرفت هةذا الحشةد الهائة  الةذي يةدب -سةبحانه  -أوية  هللا  وقد
هةذه المالوقةا  القةدرة الةى الحصةول الةى  وأودأل هةذه األرض القةدرة الةى تلبية  حايةا  هةذه المالوقةا  يميعةا إ

صةةوره   سةةاذيا خامةة  إ أو منتجةةا اةةالزرأل إ أو مصةةنواا إ أو  مةةن أل فةةي األرض فةةي صةةورةرفقهةةا مةةن هةةذا المةةود
إنتةاج الةةرفت وإاةةداده   حتةةى إن اعضةةها ليتنةاول رفقةةه دمةةا حيةةا مهضةةوما  المتجةةددة مر بةا     إلةةى آخةةر الصةةور

  والبرتوإل    كالبعوض  ممثال

وخلة  هةذه المالوقةا   ; بهةا ى الصةورة التةي خلقةههي الصورة الالئقة  احذمة  هللا ورحمتةه فةي خلة  الكةون الة وهذه
استال  في األرض إ وأوتةي القةدرة الةى التحلية   الذي االستعدادا  والمقدرا  التي أوتيتها   وبااص  اإنيان  

والةى تعةدي  ويةه األرض إ والةى تمةوعر أوضةاأل الحيةاة ه بينمةا هةو ييةعى  , والتر ية  إ والةى اإنتةاج واإنمةا,
 أوداهةا ل يالقه هو خلقا إ وإنما ينش,ه ممةا هةو مةذخور فةي هةذا الكةون مةن قةور وطاقةا  الذي ت إلتحصي  الرف 

  لكاف  األحيا,   وأقواته هللا ه امياادة النوامي  الكوني  اإلهي  التي تجع  هذا الكون يعمي مدخراته

يضةيع االيةلبي  والكية  إ  مةا  ول د إالمقصود أن هنال رفقا فرديةا مقةدرا ل يةنتي االيةعي إ ول يتةنخر اةالقعو  ولي 
  بها إ ويعلها يز,ا من نوامييه ق وأين حذم  ااألخذ يعتقد اع  النا    وإل فنين األسباب التي أمر هللا

 
 
ِبةةَذاِ   َاِلةةيمٌ  َوَمةا ُيْعِلُنةةوَن ِإنَّةةهُ  ِثَيةاَبُهْم َيْعَلةةُم َمةةا ُيِيةةَرونَ  َيْيَتْاُشةةونَ  ِإنَُّهةةْم َيْثُنةةوَن ُصةُدوَرُهْم ِلَيْيةةَتْاُفوْا ِمْنةةُه َأل ِحةةينَ  َأل

  (6) َمِبينٍ  ِرْفُقَها َوَعْعَلُم ُمْيَتَقرََّها َوُمْيَتْوَدَاَها ُ  ٌّ ِفي ِ َتابٍ  ّللا ِ  ( َوَما ِمن َدآاٍَّ  ِفي اأَلْرِض ِإلَّ َاَلى5الَصُدوِر )

الكمةال المقةدر لهةا فةي الةم هللا  مةدارج لحياة فةيفي إاما, المالوقا  هذه المقدرا  والماقا  ق و يف تترقى ا هللا
  ? المجال إ وقد استال  اليها اإنيان ليتدي دوره في هذا

التةي ترتة  النتةاج  سةننه لك  مالوت رفقةا   هةذا حة    وهةذا الةرفت مةذخور فةي هةذا الكةون   مقةدر مةن هللا فةي إن
ذيبةا ول فضة    ولكةن اليةةما, واألرض  ممةرت الةى الجهةد   فةال يقعةدن أحةد اةن اليةعي وقةد الةم أن اليةما, ل

تملبها هذه المالوقا  حية  سةن  هللا التةي ل تحةابي أحةدا إ ول  حين تزخران ااألرفات الكالي  لجميع المالوقا   
  تتال  أو تحيد  
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 . والوصة  هةو  ية  طية  و ية  خبيةث إ و الهمةا يحصة  مةن امة  ويهةد   إل أنةه ياتلة  فةي النةوأل إنمةا

  اب  المتاأل بهذا وذال  وتاتل  اا

األول   واليةيات القرآنةي  التبليةغ ننيى المقابل  بين ذ ر الدواب ورفقها هنا ه وبين المتاأل الحين الذي ذ ةر فةي ول
  التي تشارل في رسم الجو في الييات   , والموضوعي  المحذم المتناس  ل تفوته هذه اللفتا  األسلوبي 

وحةده   أي أن يعبةدوه وحةده  لةه بد, تعرعف النا  بةربهم الحة  الةذي الةيهم أن يةدينوا اآليتان الكرعمتان هما وهاتان
يتةرل أحةدا مةن رفقةه   وهةذه المعرفة  ضةرورع  لعقةد  ل   فهةو العةالم المحةي  المةه اذة  خلقةه إ وهةو الةرافت الةذي

  البشر للاال  الرافت العليم المحي    ولتعبيد الصل  بين البشر وخالقهم ه

  الال  وحذمته والبعث وإنكار الكفار له 7ثالثوال الدر 

واألرض  اليةماوا  يمضةي اليةيات فةي تعرعةف البشةر بةربهم إ وإطالاهةم الةى آثةار قدرتةه وحذمتةه   فةي خلة  ثةم
هنةةا مةةا يناسةة  البعةةث  اليةةيات بناةةاي خةةام فةةي أطةةوار أو آمةةاد محذمةة  ه لحذمةة   ةةذلك خاصةة    يبةةرف منهةةا

  والحياب والعم  والجزا,و

أحيةن امةال   ولة,ن  أيذةم و الةذي خلة  اليةماوا  واألرض فةي سةت  أيةاي إ و ةان ارشةه الةى المةا, إ ليبلةو موهة)
  سحر مبين(    إل قلتوإنكم مبعوثون من اعد المو  ليقولن الذين  فرواوإن هذا

ي الةذي يقةوي بةين الناةا للةرب  اليماوا  واألرض في ست  أياي تحدثنا انه في سورة يون      وهو ييات هنةا وخل 
  اليه الكون والنااي الذي تقوي اليه حياة النا   

  ليبلو م أيذم أحين امال( )

ومةا تفيةده مةن أنةه انةد (المةا, هنةا فةي خلة  اليةماوا  واألرض هةو الجملة  المعترضة و )و ةان ارشةه الةى والجديةد
ن هنةال المةا, ه و ةان اةر  هللا انتهيةا إليةه  ةا الةذي خلة  اليةماوا  واألرض أي إبرافهمةا إلةى الويةود فةي شةذلهما

  سبحانه الى الما,    

هللا الةى هةذا المةا,    اةر  كيف  ان هذا الما, إ وأين  ان إ وفي أي  حال  من حالته  ان   وأما  يةف  ةان أما
شةي,ا الةى مةدلول الةن  إ فةي هةذا الاية   يزعةد   فزعةادا  لةم يتعةرض لهةا الةن  إ ولةي  لمفيةر يةدرل حةدوده أن

  حدوده   وفي لنا من مصدر لعلمه إل هذا الن  الذي لي 

ولةةو  ةةان ظةةاهر  حتةةى -لنةةا أن نةةتلم  للنصةةوم القرآنيةة  مصةةداقا مةةن النارعةةا  التةةي تيةةمى  العلميةة     ولةةي 
  رأسا الى اق  إ  لما اهتدر لالنقالب فالنارعا   العلمي    قابل  دائما -الن  يتف  مع النارع  وعنمب  
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َماَواِ  َواأَلْرَض ِفي ِستَِّ  َأيَّاٍي َوَ انَ الَِّذي خَ  َوُهوَ   ِإنَُّكةم َاَلى اْلَما, ِلَيْبُلةَوُ ْم َأَيُكةْم َأْحَيةُن َاَمةال  َوَلةِ,ن ُقْلةتَ  َاْرُشهُ  َل  اليَّ

ْبُعوُثوَن ِمن َاْعِد اْلَمْوِ  َلَيُقوَلنَّ الَِّذيَن َ َفُرواْ  ْرَنةا َاةْنُهُم اْلَعةَذابَ ( وَ 7َهةَذا ِإلَّ ِسْحٌر َمِبيٌن ) ِإنْ  مَّ ْعةُدوَدٍة  ِإَلةى َلِ,ْن َأخَّ ةٍ  مَّ ُأمَّ
  (8َمْصُروفا  َاْنُهْم َوَحاَت ِبِهم مَّا َ اُنوْا ِاِه َيْيَتْهِزُئوَن ) َلْيَ   لََّيُقوُلنَّ َما َيْحِبُيُه َأَل َيْوَي َيْنِتيِهمْ 

الفةرض القةديم الةذي قامةت اليةه  مةن اةواهر الكونية إلى فرض يديد إ وامتحنوه فويةدوه أقةرب إلةى تفيةير ال العلما,
إلةةى الحقيقةة  التةةي يقررهةةا أي لةةم يهتةةد   وفةةرت بةةين  العلةةم النارعةة  األولةةى   والةةن  القرآنةةي صةةادت بذاتةةه إ اهتةةدر

 أمةا -وإن  انت دائما احتمالي  ولييت قم ي   -فالحقيق  العلمي  قابل  للتجرب   . العلمي  الحقيق  العلمي  والنارع 

والتبةدي  والنقةالب  للتاييةر النارع  العلمي  فهي قائم  الى فرض يفيةر ظةاهرة  ونية  أو اةدة ظةواهر إ وهةي قابلة 
فلها طرع  تير طرعة  القةرآن   ومجةال تيةر مجةال  , القرآن     ومن ثم ل يحم  القرآن اليها ول تحم  هي الى

  القرآن  

القةرآن واليقةين اصةح  مةا  بهذا م القرآني  هو هزعم  لجدي  اإيمانموافقا  من النارعا   العلمي    للنصو  وتلم 
اةةالعلم  وإامائةةه أكثةةر مةةن مجالةةه المبيعةةي الةةذي ل " ليةةه إ وأنةةه مةةن لةةدن حذةةيم خبيةةر   هزعمةة  ناشةة,  مةةن الفتنةة 

 العلةم   إلى دبي  الهزعم  في نفيه مةن يحية  أنةه بتمبية  القةرآن الةى فلينتبه يصدت ول يوث  اه إل في دائرته  
ليثبةت لهةو إيمةان  المتقلبة  وعادي العقيدة إ وعثبت اإيمان   إن اإيمان الذي ينتار  لم  العلةم البشةري  القرآن يادي

العلميةة  توافقةةه أو تاالفةةه سةةوا,   أمةةا الحقةةائ   والنارعةةا  يحتةةاج إلةةى إاةةادة الناةةر ليةةه   إن القةةرآن هةةو األصةة 
قةرآن   وقةد تر هةا القةرآن للعقة  البشةري يعمة  فيهةا اذامة  حرعتةه إ وعصة  مجةال ال تيةر العلمية  التجرعبية  فمجالهةا

وتحرعةره  , واليةالم  التةي يصة  إليهةا بتجاربةه إ وو ة  نفيةه بتربية  هةذا العقة  الةى الصةح  والسةتقام  النتةائج إلةى
إ وأن يتحةرر إ وأن لهةذا العقة  أن ييةتقيم  يذفة  من الوهم واألسمورة والاراف     ما امة  الةى إقامة  ناةاي للحيةاة

يعمة  فةي دائرتةه الااصة    وعصة  إلةى الحقةائ  الجزئية  الواق ية   ذلةك ي ةيش فةي سةالي ونشةاط     ثةم تر ةه اعةد
 المشةترل لةذ ر شةي, مةن الحقةائ  العلمية  إل نةادرا   مثة  أن المةا, أصة  الحيةاة والعنصةر يتعةرض بتجاربه   ولم

فهةةو يحتةةوي الةةى خاليةةا  نفيةةه واج حتةةى النبةةا  الةةذي يلقةةح مةةنفةةي يميةةع األحيةةا,   ومثةة  أن يميةةع األحيةةا, أف 
  النصوم القرآني    بها التذ ير والتننيث       وأمثال هذه الحقائ    التي صرحت

  وتصرعف الحياةو العقيدة من هذا الستمراد إلى الن  القرآني نتماله في مجاله األصي    مجال بنا, ونعود

  أحين امال(    أيذم ليبلو م -و ان ارشه الى الما,  -رض في ست  أياي وهو الذي خل  اليماوا  واأل)

ليانةي انهةا     خلقهةا  اعةدها اليةماوا  واألرض فةي سةت  أيةاي     وهنةا فقةرا   ثيةرة محذوفة  يشةير إليهةا مةا خلة 
د م مةن وخلقكةم وسةار لكةم األرض ومةا يفية , البشةري  فةي هةذا األمةد إ لتكةون صةالح  ومجهةزة لحيةاة هةذا الجةن 

كلةه     )ليبلةو م أيذةم أحيةن امةال(    واليةيات ياهةر  ةنن خلة   الكةون  اليماوا      وهو سبحانه مييمر الةى
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 لةيعام  ةان مةن أية  ابةتال, اإنيةان   -مةع سةيمرة هللا سةبحانه الةى مقاليةده  -سةت  أيةاي  في اليماوا  واألرض

  هذا البتال, وعشعر النا  انهميتهم وبجدي  ابتالئهم  

كةذلك ااسةتعدادا   الجةن  يهز الاال  هذه األرض وهذه اليماوا  اما يصلح لحياة هذا الجةن  إ يهةز هةذا و ما
يانبةا اختيارعةا فةي حياتةه إ يملةك معةه أن  لةه وطاقةا  ه وبنةى فمرتةه الةى ذا  القةانون الةذي يحذةم الكةون ه وتةرل

الل ليمةةد هللا لةةه ليةةه إ وتةةرل النةةا  يعملةةون إ أو أن يتجةةه إلةةى الضةة , يتجةةه إلةةى الهةةدر ليعينةةه هللا اليةةه وعهديةةه
 يةزا,هم يبلةوهم ل للعلةم فهةو يعلةم   ولكةن يبلةوهم لياهةر المذنةون مةن أفعةالهم إ فيتلقةوا . امال ليبلوهم أيهم أحين

والجةزا, اجيبةا ترعبةا فةي هةذا الجةو    والحيةاب ثةم يبةدو التكةذي  االبعةث ومةناليها  ما اقتضت إرادة هللا وادلةه  
  واألرض   أصي  في نااي الكون وسنن الويود   اليماوا  ا يذ ر أن البتال, مرتب  بتكوعناعدم

وهةم يعجبةون لهةذه الحقةائ   , المذذبون اه تير معقولين وتير مدر ين للحقائ  الكبيرة في تكوعن هذا الويود وعبدو
  وبها يفاينونو

  . اوإن هذا إل سحر مبين( ول,ن قلتوإنكم مبعوثون من اعد المو  ليقولن الذين  فرو )

  أاجبها قول  إ وما أتربها إ وما أكذبها في ظ  هذا البيان الذي تقدمها   فما

  استعجال الكفار العذاب 8الرااعو الدر 

الةةدنيوي إ فهةةم  العةةذاب فةةي التكةةذي  االبعةةث إ ويهلهةةم اارتباطةةه بنةةامو  الكةةون إ هةةو شةةننهم فةةي ميةةنل  شةةننهم
أن يتةنخر اةنهم فتةرة مةن الوقةةتو)ول,ن  األفلية  ن سةب  تةنخيره إ إذا مةةا اقتضةت الحذمة ييةتعجلونه وعتيةا,لون اة

مةا يحبيةه ق أل يةوي يةنتيهم لةي  مصةروفا اةنهم إ وحةات بهةم مةا  ةانوا :ليقةولن أخرنا انهم العذاب إلى أم  معدودة
  .(ييتهزؤون  اه

التةي يملبونهةا ثةم  اةالاوارت  ن يةنتيهم رسةولهمكانةت القةرون األولةى تهلةك اعةذاب مةن انةد هللا ييتنصةلها إ اعةد أ لقد
النةةا  إ ولجيةة  واحةةد مةةن هةةذه األمةة     مةةن يمضةةون هةةم فةةي التكةةذي    ذلةةك أنهةةا  انةةت رسةةال  متقتةة  ألمةة 

لتشةاهدها أييةال أخةرر لعلهةا تةتمن بهةا أكثةر ممةا آمةن الجية   تبقةى والمعجةزة  ةذلك ل يشةهدها إل هةذا الجية  إ ول
  الذي شهدها أول مرة  

و انةةت المعجةةزة التةةي  , الرسةةال  المحمديةة  فقةةد  انةةت خاتمةة  الرسةةال  إ ولجميةةع األقةةواي ويميةةع األييةةال فنمةةا
أييةةال وأييةال إ وتةتمن بهةةا أييةال وأييةةال إ  تتةدبرها صةاحبتها معجةزة تيةةر مادية  إ فهةي قابلةة  للبقةا, إ قابلة  ألن

ل   وأن يقع العذاب الى أفةراد منهةا فةي وقةت معلةوي اعذاب الست,صا األم  ومن ثم اقتضت الحذم  أل تتخذ هذه
  في األمم الكتابي  قبلها من اليهود والنصارر إ فلم يعم فيهم اذاب الست,صال   الحال     و ذلك  ان
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الةى الختيةار والتجةاه  القةدرة المشر ين في يهلهم بنوامي  هللا الااص  االة  اإنيةان الةى هةذا النحةو مةن ولكن
والبال, ينكرون البعةث   وفةي يهلهةم ايةنن هللا فةي  والنشاط اوا  واألرض الى نحو ييمح له االعم ه وخل  اليم

 -أي مجمواة  منهةا  -إذا مةا أخةر اةنهم إلةى أمة  مةن اليةنوا  أو األيةاي  يتيا,لون  الرسال  والمعجزا  والعذاب
بة  يحةي  بهةم إ  , يهم ل يصةر  اةنهمومةا يةتخره ق فةال يةدر ون حذمة  هللا ول رحمتةه   وهةو يةوي يةنت ? يحبيةه مةا

  يزا, لستهزائهم الذي يدل اليه ستالهم واستهتارهمو

  يوي ينتيهم لي  مصروفا انهم وحات بهم ما  انوا اه ييتهزئون   أل

ليةتمن مةن يتهيةن لإليمةان  . اذاب هللا ل تيتعجله نف  متمن  ول نف  يادة   وإذا مةا أامةن فهةي حذمة  ورحمة  إن
   

حيةن إسةالمهم وأبلةوا  ريةال فترة التنيي  التي صر  هللا العذاب فيها اةن مشةر ي قةرعش إ  ةم آمةن مةنهم مةن وفي
وهةذه وتلةك اعة  الحذةم الاةاهرة وهللا  . . اإسةالي أحيةن الةبال,   و ةم ولةد لكفةارهم مةن ذرعة  نشةن  ليمةا اعةد فةي

  ل يعلمون     العجولين يعلم ما امن   ولكن البشر القاصرعن

  اإيمان نماذج لتقل  اإنيان أماي المفايآ  التي ل يضبمها إل 11 - 9الاام و ر الد

ل يثبةةت ول  الةةذي اسةةتعجال العةةذاب يجةةول اليةةيات يولةة  فةةي نفةة  هةةذا المالةةوت اإنيةةاني العجيةة  إ وبمناسةةب 
  ييتقيم إل ااإيمانو

ضةرا, ميةته ليقولنوذهة   اعةد ولة,ن أذقنةاه نعمةا,أذقنا اإنيان منا رحمة  ثةم نزاناهةا منةه إنةه ليةتو   فةور إ  ول,ن
  أول,ك لهم مافرة وأير  بير     , الصالحا  اليي,ا  اني إ إنه لفر  فاور   إل الذين صبروا واملوا

اليةه مةا يالايةه ه  وعماةى صةورة صةادق  لهةذا اإنيةان العجةول القاصةر إ الةذي ي ةيش فةي لحاتةه الحاضةرة إ إنها
االنعمةة  امجةرد أن تنةزأل منةه   مةع أنهةةا  كفةةور يفكةر ليمةةا يلةي   فهةو يةتو  مةن الايةةر إفةال يتةذ ر مةا مضةى ول 

وعصةبر وعتمة   ةيجةاوف الشةدة إلةى الرخةا,   ل يحتمة  فةي الشةد أن كانةت يبة  مةن هللا لةه   وهةو فةر  امةر امجةرد
    ول يقتصد في فرحه وفاره االنعم  أو يحي  لزوالها حيااا   ; فريه في رحم  هللا وعريو

  إل الذين صبروا(   )

وإاةا, أن ياهةةر  تجلةدا الةى النعمة   مةةا صةبروا الةى الشةدة إ فةهللان  ثيةرا مةن النةةا  يصةبرون الةى الشةدة صةبروا
  ول تبمر     تاتر اليهم الضع  والاور إ ولكن القل  هي التي تصبر الى النعم  فال

  واملوا الصالحا (   )
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  لصبر إ وفي النعم  االشذر والبر  الحالين   في الشدة االحتمال وا في

  أول,ك لهم مافرة وأير  بير(   )

  صبروا الى الضرا, وبما شذروا في اليرا,   اما

فةي الشةدة ه  مةا  الكةافر اإيمةان الجةاد المتمثة  فةي العمة  الصةالح هةو الةذي يعصةم الةنف  البشةرع  مةن اليةن  إن
الةى سةوا, فةي البنسةا, والنعمةا, ه وعربمةه  البشةري  يم القلة يعصمها مةن البمةر الفةاير فةي الرخةا,   وهةو الةذي يقة

ممةةارت البنسةا,   ول يتةةنفج وعتعةةالى انةدما تامةةره النعمةةا,     و ةةال  تحةةت اةاهلل فةةي حاليةةه إ فةال يتهةةاور وعتهافةةت
  ولي  ذلك إل للمتمن  ما يقول رسول هللا   م     . خير حالي المتمن

  شبها  الكفار تثبيت الرسول أماي 12الياد و الدر 

اليةتو  الكفةور الفةر   الاافة  وهةم أفةراد مةن هةذا اإنيةان القاصةر -الجةاهلون احذمة  الالة  وبيةنن الكةون  أول,ةك
أن يذةون الرسةول ملكةا أو أن يصةاحبه ملةك ه  ليملبةون  الذين ل يدر ون حذم  إرسةال الرسة  مةن البشةر -الفاور 

سةةول  نةةز       أول,ةةك المذةةذبون المعانةةدون الةةذين يلجةةون فةةي يذةةون للر  أن ول يقةةدرون ايمةة  الرسةةال  ليملبةةون 
  ما ترال صانعا معهم أيها الرسول ق . . التكذي  والعناد

معةه ملةك   إنمةا أنةت  يةا, فلعلك تارل اع  ما يوحى إليك وضائ  اةه صةدرل أن يقولواولةول أنةزل اليةه  نةز أو)
  نذير وهللا الى    شي, و ي (   

مةن الةنف  البشةرع  أن  المتوقةع السةتفهاي   وهةو لةي  اسةتفهاما خالصةا إ إنمةا يتلةب  اةه أن هنا تحمة  معنةى ولع 
اليةةايف  التةةي تكشةة  اةةن اعةةد  امةة  اةةن إدرال  القتراحةةا  تضةةي  صةةدرا بهةةذا الجهةة  إ وبهةةذا التعنةةت إ وبهةةذه

تتةرل اعة  مةا  وه  سيحملك هذا الضي  الةى أن -يا محمد  -صدرل  سيضي  طبيع  الرسال  ووظيفتها   فه 
  لهم إ  ي ل يقابلوه اما ااتادوا أن يقابلوا اه ناائره ليما أخبرتهم من قب  ق تبلاه أنزل إليك فال

  لن تترل اع  ما يوحى إليك ولن يضي  اه صدرل من قولهم هذاو . كال

  إنما أنت نذير(   )

 
 

ةْتهُ 9َكُفوٌر ) َلَيُتوٌ   َها ِمْنُه ِإنَّهُ َأَذْقَنا اِإْنَياَن ِمنَّا َرْحَم   ُثمَّ َنَزْاَنا َوَلِ,نْ  َذَهةَ   َلَيُقةوَلنَّ  ( َوَلِ,ْن َأَذْقَناُه َنْعَما, َاْعَد َضرَّا, َميَّ
يِ َ,اُ  َانِ ي ِإنَُّه َلَفِرٌ  َفُاوٌر ) ْاِفَرةٌ  الَِّذينَ  ( ِإلَّ 10اليَّ اِلَحاِ  ُأْوَلةِ,َك َلُهم مَّ   (11َكِبيٌر ) رٌ َوَأيْ  َصَبُروْا َوَاِمُلوْا الصَّ
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فةند وايبةكو )وهللا الةى  - هةتل, وأبةرف صةف  النةذير هنةا ألن المقةاي ييةتويبها مةع أمثةال -كلةه أن تنةذرهم  فوايبةك
  ك  شي, و ي (   

أنةت مةةو ال  وليةت المو ة  بهةم إ يصةرفهم  يةف يشةا, وفة  سةنته إ وعحاسةبهم اعةد ذلةك الةى مةا يذيةبون   فهةو
  ت نذير  اذفرهم أو إيمانهم   إنما أن

م   مةن الضةي     ] هللا اآلي  تشي اجو تلك الفترة الحري  في تارع  الداوة ه وما  ةان يعتةور صةدر رسةول وهذه
الذي هلك ليةه العشةير والنصةير ه وتمةر  الوحشة   الوقت كما تشي بثق  الموايه  للجاهلي  المتمردة المعاندة إ في

  تمنين القالئ  في هذه الجاهلي  المحيم     قلوب الم الى قل  رسول هللا   م   وتشى الكرب

ليةه الممننينة  إ وتةرعح  وتيةذ  بين  لما  اآلي  نح  يوا مذروبا تتنزل ليه هذه الكلما  الرباني  االبشاش  إ ومن
  األاصاب والقلوب  

  النار تحدي الكفار إثبا  مصدر القرآن وإسالمهم وإل فهي 16 - 13اليااعو الدر 

اشةةر سةةور  يةةوره إ  يفتةةروا قولونهةةا   وقةةد قالوهةةا مةةراراوإن هةةذا القةةرآن مفتةةرر   فتحةةدهم إذن أنأخةةرر ي وقولةة 
  ولييتعينوا امن يشا,ون في هذا الفترا,و

  إن  نتم صادقين(    هللا أي يقولون افتراه ق ق وفنتوا اعشر سور مثله مفترعا    واداوا من استمعتم من دون )

  حدة في سورة يون  إ فما التحدي اعد ذلك اعشر سور قسب  أن تحداهم ايورة وا ولقد

واحةدة   ولكةن هةذا  ايةورة المفيةرون القةدامىوإن التحةدي  ةان الةى الترتي واةالقرآن  لةه إ ثةم اعشةر سةور إ ثةم قةال
فيهةةا ايةةورة واحةةدة إ وسةةورة هةةود لحقةة   والتحةةدي الترتيةة  لةةي  اليةةه دليةة    بةة  الاةةاهر أن سةةورة يةةون  سةةااق 

اآليةا  فةي النةزول لةي  مةن الضةروري أن يتبةع ترتية  اليةور   فقةد  ترتية  يها اعشر سور   وحقيقة  إنوالتحدي ف
 أسةباب ايةورة سةااق  أو لحقة  فةي النةزول   إل أن هةذا يحتةاج إلةى مةا يثبتةه   ولةي  فةي فتلحة  كانت تنةزل اآلية 

  يجوف   ل مث  هذاالنزول ما يثبت أن آي  يون   انت اعد آي  هود   والترتي  التحذمي في 

رحمة   -نفيةه طةوعال  فنيهةد حاول الييد رشيد رضا في تفيةير المنةار أن يجةد لهةذا العةدد )اشةر سةور(ال  إ ولقد
وأنةه االسةتقرا, ياهةر أن اليةور التةي  ةان قةد  , القرآنةي ليقولوإن المقصود االتحةدي هنةا هةو القصة  -هللا اليه 

د  انةت اشةرا   فتحةداهم اعشةر     ألن تحةديهم ايةورة واحةدة ليةه سورة هةو  نزول نزل بها قص  ممول إلى وقت
ورد  كةالتي من تحديهم اعشر نارا لتفرت القص  وتعدد أساليبه إ واحتياج المتحةدي إلةى اشةر سةور أكثر يعجزهم

  فيها ليتمذن من المحاكاة إن  ان سيحاكى     ال 
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القةائلين وظةرو   حالة  د   وأن التحةدي  ةان يالحةظأن الميةنل  أييةر مةن  ة  هةذا التعقية -وهللا أالةم  - ونحية 
ليقةول مرةوائتةوا امثة  هةذا القةرآن   أو  . محةددة القول إ ألن القةرآن  ةان يوايةه حةال  واقعة  محةددة موايهة  واقعة 

فمنةي   ألن الاةرض  ةان هةو التحةدي فةي ذاتةه االنيةب  ألي شةي, مةن  ترتية  ائتوا ايةورة إ أو اعشةر سةور   دون 
اةن  كةان اعضه أو سورة منه الى اليوا,   فالتحدي  ان بنوأل هذا القرآن ل امقداره   والعجز أو    له هذا القرآن

 هو إنما النوأل ل ان المقدار   واندئذ ييتوي الك  والبع  واليورة   ول يلزي ترتي  إ

 
 

 َلةْوَل ُأنةِزَل َاَلْيةِه َ نةٌز َأْو َيةا, َمَعةُه َمَلةٌك ِإنََّمةا َأنةتَ  ُقوُلةواْ يَ  تَةاِرٌل َاْعةَ  َمةا ُيةوَحى ِإَلْيةَك َوَضةآِئٌ  ِاةِه َصةْدُرَل َأن َفَلَعلَّةكَ 

ْثِلِه ُمْفَتَرَعةاٍ  َواْدُاةوْا َمةِن اْسةَتَمْعُتم َفْنُتواْ  ( َأْي َيُقوُلوَن اْفَتَراهُ ُق ْ 12َوّللا ُ َاَلى ُ  ِ  َشْيٍ, َوِ يٌ  ) َنِذيرٌ  ةن ِاَعْشِر ُسَوٍر مِ   مِ 

  (13ِإن ُ نُتْم َصاِدِقيَن ) ُدوِن ّللا ِ 

هةذه الحالة    فهةو الةذي يجعة   فةي الحال  التي يذون اليهةا الماةاطبون إ ونةوأل مةا يقولةون اةن هةذا القةرآن مقتضى
اليةوي ل نملةك تحديةد المالايةا  التةي لةم يةذ رها  ونحةن من المناس  أن يقال سةورة أو اشةر سةور أو هةذا القةرآن  

  لنا القرآن  

  استمعتم من دون هللا إن  نتم صادقين(   واداوا من )

إن  نةتم صةادقين  , مفترعا  شر ا,كم وفصحا,كم وبلاا,كم وشعرا,كم وينكم وإنيذم   وأتوا اعشر سور فق  اداوا
  في أن هذا القرآن مفترر من دون هللا  

  فهللان لم ييتجيبوا لكم(   )

المتعةذرة   واجةزتم  المهمة  قةدموا لكةم اونةا فةي هةذهيقةدروا الةى افتةرا, اشةر سةور إ ألنهةم اةايزون اةن أن ي ولةم
  اجز م   اعد أنتم امبيع  الحال إ ألنكم لم تداوهم لتيتعينوا بهم إل

  فاالموا أنما أنزل اعلم هللا(   )

الةذي نةزل اةه إ متضةمنا مةا  النحةو وحده القادر الى أن ينزله إ والةم هللا وحةده هةو الكفية  اةنن ينزلةه الةى هةذا فهو
وماضةيهم وحاضةرهم وميةتقبلهم إ ومةا يصةلح لهةم فةي  , البشر ه من دلئ  العلم الشام  اينن الكون وأحوالتضمن

  نفوسهم وفي معاشهم      

  ل إله إل هو     وأن
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فال بةد أن يذةون هنةال إلةه  . ميتفاد  ذلك من اجز آلهتكم ان تلبيتكم في تنليف اشر سور  التي أنزلها هللا فهذا
  ادر وحده الى تنزع  هذا القرآن  واحد هو الق

انةةد تيةةر المذةةابرعن  واحةةدا الةةى هةةذا التقرعةةر الةةذي ل مفةةر مةةن اإقةةرار اةةه ايةةتال ل يحتمةة  إل يوااةةا وععقةة 
  المتعنتين   ستالو

  فه  أنتم ميلمون ق(   )

  هذا التحدي والعجز ودللته التي ل سبي  إلى موايهتها ااير التيليم ق   اعد

  وا اعدها يذابرون    ظل ولكنهم

منةافع وسةلمان إ وتعبيةد  مةن كان الح  واضحا ولكنهم  انوا ياافون الى ما يتمتعون اةه فةي هةذه الحيةاة الةدنيا لقد
دااةي ل إلةه إل هللا     لهةذا يعقة  اليةيات امةا  . . والعةزة للنةا   ةي ل ييةتجيبوا لةدااي الحرعة  والكرامة  والعةدل

  أمرهم ليقولو اب اا يناس  حالهم وعصور لهم

أول,ةةك الةةذين لةةي  لهةةم فةةي  . مةةن  ةةان يرعةةد الحيةةاة الةةدنيا وفعنتهةةا نةةو  إلةةيهم أامةةالهم فيهةةا وهةةم فيهةةا ل يبايةةون )
  . .(يعملون  اآلخرة إل النار إ وحب  ما صنعوا فيها إ وباط  ما  انوا

القرعبةة  وذاتةةه  منافعةةه إلةةى للجهةةد فةةي هةةذه األرض ثمرتةةه   سةةوا, تملةةع صةةاحبه إلةةى أفةة  أالةةى أو تويةةه اةةه إن
فهللانةه يلقةى نتيجة  املةه فةي هةذه الةدنيا ه وعتمتةع  , وحةدها المحدودة   فمةن  ةان يرعةد الحيةاة الةدنيا وفعنتهةا فعمة  لهةا

 ولكن لي  له في اآلخرة إل النار إ ألنةه لةم يقةدي لةخةرة شةي,ا إ ولةم يحية  لهةا - في أي  محدود -بها  ما يرعد 

وحةاا    مةن حبمةت الناقة   وفن  نيا يلقةاه فةي الةدنيا   ولكنةه ااطة  فةي اآلخةرة ل يقةاي لةه فيهةافك  ام  الد , حيااا
  المتوري في الدنيا وهو متد إلى الهالل   المنتف  إذا انتف  امنها من المرض   وهي صورة مناسب  للعم 

  فيها   ولدنياها يزا,ها نشهد في هذه األرض أفرادا اليوي وشعوبا وأمما تعم  لهذه الدنيا إ وتنال ونحن

 
 

  (14لَّ ِإَلةَه ِإلَّ ُهَو َفَهْ  َأنُتم َمْيِلُموَن ) َوَأن لَّْم َيْيَتِجيُبوْا َلُكْم َفاْاَلُموْا َأنََّما ُأنِزِل ِاِعْلِم ّللا ِ  َفهللِان

هةذه األرضو)مةن  ةان سن  هللا في  هي ولدنياها انتفاخ   فال يجوف أن نعج  ول أن نينلولماذا ق ألن هذه , فعن 
  وهم فيها ل يبايون(  فيها يرعد الحياة الدنيا وفعنتها نو  إليهم أامالهم
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ونفوسةهم  -نفة  مةا املةوه  يعملةوا التيةليم بهةذه اليةن  ونتائجهةا ل يجةوف أن ينيةينا أن هةتل,  ةان يمذةن أن ولكةن
الدنيا ل يبايون منها شةي,ا إ وعنةالوا  ةذلك متةاأل فعن  الحياة  فينالوا -تتملع لةخرة وتراق  هللا في الكي  والمتاأل 

  . الحياة األخرر 

إلةى هللا ليةه   ومراابة   التجةاه العم  للحياة األخرر ل يق  في سبي  العمة  للحيةاة الةدنيا   بة  إنةه هةو هةو مةع إن
عةة  الكيةة  طيبةةا بةة  تزعةةد وتبةةارل الجهةةد والثمةةر إ وتج ; هللا فةةي العمةة  ل تقلةة  مةةن مقةةداره ول تةةنق  مةةن آثةةاره

الةدنيا متةاأل اآلخةرة   إل أن يذةون الاةرض مةن متةاأل الةدنيا هةو الشةهوا   متةاأل والمتةاأل اةه طيبةا إ ثةم تضةيف إلةى
وفةي  األمةم مردي  ل في األخرر فحي  إ ب   ذلك فةي الةدنيا ولةو اعةد حةين   وهةي ظةاهرة فةي حيةاة وهذه الحراي  

  القرون   مدار    أم  اتبعت الشهوا  الى حياة األفراد   وابر التارع  شاهدة الى مصير

  تثبيت النبي الى الح  وشاهد الى الح  17الثامنو الدر 

هةذا القةرآن الةذي  وإلةى ذلةك يلتفةت اليةيات إلةى موقة  المشةر ين مةن رسةول هللا   م   ومةا يةا,ه مةن الحة  ه اعةد
تةاب موسةى مةن قبلةه   يلتفةت اليةيات إلةى ك لةه يشهد له اننه الى بين  من ربه إ وأنه مرس  من انةده ه  مةا يشةهد

ورسةالته   ذلةك ليثبةت بهةذه اللتفاتة  قلة  رسةول هللا   م  وبداوتةه هذا الحشد من األدل  المحيمة  اةالنبي   م  
 مشةاهد ثم ليواد الذين يذفرون اه مةن أحةزاب المشةر ين االنةار ه وليعرضةهم فةي مشةهد مةن . معه   والقل  المتمن 

المتبجحةين االباطة  إ المعانةدين  هةتل,   يجلله الازي والعار يزا, العتةو والسةتكبار ه وليقةرر أنالعذاب يوي القيام
مةن أن يجةدوا لهةم مةن دون هللا أوليةا,    )ل يةري أنهةم فةي  وأاجةز في الحة  أاجةز مةن أن يفلتةوا مةن اةذاب هللا ه

 حيي  مشهودة ه تصةور الفةارت البعيةد بةين وليعقد بينهم وبين المتمنين موافن  في صورة . اآلخرة هم األخيرون( 

  في طبيعتهما إ وفي موقفهما وحالهما في الدنيا وفي اآلخرة سوا,و الفرعقين

أول,ةك يتمنةون اةه إ ومةن  ? أفمن  ان الى بين  من ربه إ وعتلوه شاهد منه إ ومن قبله  تاب موسى إماما ورحمة )
  الح  من ربك إ ولكن أكثر النا  ل يتمنون(  إنه ع  منه إيذفر اه من األحزاب فالنار مواده إ فال تك في مر 

هةتل, الةذين  ةذبوا الةى ربهةم إ :األشهاد ومن أظلم ممن افترر الى هللا  ذاا ه أول,ك يعرضون الى ربهم ه وعقول)
,ةك لةم هللا وعباونهةا اويةا إ وهةم اةاآلخرة هةم  ةافرون   أول سةبي  أل لعنة  هللا الةى الاةالمين   الةذين يصةدون اةن

 ومةا  ةان لهةم مةن دون هللا مةن أوليةا, إ يضةاا  لهةم العةذاب   مةا  ةانوا ييةتميعون  , األرض يذونوا معجزعن في

يةري أنهةم فةي اآلخةرة  ل وما  انوا يبصرون   أول,ك الذين خيروا أنفيهم إ وض  انهم ما  ةانوا يفتةرون   , اليمع
  هم األخيرون( 

  (خالدون  خبتوا إلى ربهم أول,ك أصحاب الجن  هم فيهاإن الذين آمنوا واملوا الصالحا  وأ)

  . .(? مث  الفرعقين  األامى واألصم والبصير واليميع إ ه  ييتوعان مثال ق أفال تذ رون )
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إن هةذا  لةه يشةي امةا  . . أيضا طول هذه الجمل  إ وتنوأل اإشارا  واإيحا,ا  فيها إ وتنوأل اللفتا  واإيقااا  إن
الةةداوة ه وعصةةور لنةةا حايةة  الموقةة  إلةةى هةةذه  تةةارع    المتمنةة  إ فةةي تلةةك الفتةةرة الحريةة  مةةنكانةةت توايهةةه القلةة

لنةا طبيعة  هةذا القةرآن الحر ية  ه وهةو يوايةه ذلةك الواقةع وعجاهةده يهةادا  يصةور المعر ة  التقرعرعة  اإيحائية  ه  مةا
  كبيرا  

 
 

َلُهةْم ِفةي  َلةْيَ   ( ُأْوَلةةِ,َك الَّةِذينَ 15ِفيَهةا َوُهةْم ِفيَهةا َل ُيْبَاُيةوَن ) َأْاَمةاَلُهمْ   ِإَلةْيِهمْ َكةاَن ُيِرعةُد اْلَحَيةاَة الةَدْنَيا َوِفعَنَتَهةا ُنةَو  ِ  َمةن
  (16مَّا َ اُنوْا َيْعَمُلوَن ) َوَباِط ٌ  اآلِخَرِة ِإلَّ النَّاُر َوَحِبَ  َما َصَنُعوْا ِفيَها

تنةزل فيهةا ليوايههةا  التةي  ة  ه وعوايةه مثة  تلةك المواقة هةذا القةرآن ل يتذوقةه إل مةن ياةوض مثة  هةذه المعر  إن
يدرسةةونه دراسة  بيانيةة  أو فنية  ل يملكةةون أن  . قااةدون  وعويههةا   والةذين يتلميةةون معةاني القةةرآن ودللتةه وهةةم

 االبةاردة اليةاكن  ه اعيةدا اةن المعر ة  وبعيةدا اةن الحر ة      إن حقيقة  هةذ القعةدة يجدوا من حقيقته شي,ا في هذه
لايةر هللا إ والدينونة   العبودية  ل تتكش  للقاادين أبدا إ وإن سره ل يتجلى لمن يتثرون اليالم  والراحة  مةع القرآن

  للماتو  من دون هللا  

أول,ةك يتمنةون اةه إ ومةن  ? أفمن  ان الى بين  من ربه إ وعتلوه شاهد منه إ ومن قبله  تاب موسى إماما ورحمة )
  الح  من ربك إ ولكن أكثر النا  ل يتمنون(    إنه النار مواده إ فال تك في مرع  منه إيذفر اه من األحزاب ف

قولةه تعةالىو )وعتلةوه  وفةي روايةا  شةتى ليمةا هةو المقصةود اقولةه تعةالىو )أفمةن  ةان الةى بينة  مةن ربةه(    ورد 
هةةةو أن  -مةةةا يبةةةدو لةةةي   -ربه(وفي)يتلوه(وفي)منةةةه(    وأريحهةةةا ):فةةةي شةةةاهد منةةةه(  وفةةةي اائةةةد هةةةذه الضةةةمائر

 أفمن  ان الى بين  من ربه(هو رسول هللا   م   وبالتب ي  له    من يتمن اما يةا, اةه) المقصود اقوله تعالىو

وهةو هةذا القةرآن  . ورسةالته وأن المقصةود اقولةه تعةالىو )وعتلةوه شةاهد منةه(أي وعتبعةه شةاهد مةن ربةه الةى نبوتةه -
أي مةن قبة  هةذا الشةاهد وهةو القةرآن ه  كتةاب  -(قبلةه يقدر اليه اشةر   )ومةنالذي يشهد بذاته أنه وحي من هللا ل 

امةا تضةمنه مةن البشةارة اةه ه أو اموافقة  أصةله لمةا يةا, اةه محمةد  سوا, موسى   يشهد  ذلك اصدت النبي   م  
  من اعده  

وربهةم إ مةن بينة   كةرايال فةي تصةوعر مةا بةين الرسة  -يريح هذا اندي هو وحةدة التعبيةر القرآنةي فةي اليةورة  والذي
وعجةدون بهةا ربهةم فةي قلةوبهم ويةودا ميةتيقنا  , إلةيهم يجةدونها فةي أنفيةهم إ ييةتيقنون معهةا أن هللا هةو الةذي يةوحي

يقةول لقومةهو يةا قةوي أرأيةتم إن  نةت الةى بينة  مةن  -اليةه اليةالي  -فنةو   . واضحا ل ياالجهم معه شك ول رعبة 
الكلمة   يقةول لةيذم إ أنلزمذموهةا وأنةتم لهةا  ةارهون ق     وصةالح اليةه اليةاليمن انده فعميةت ا رحم  ربي وآتاني

مةةن هللا إن اصةةيته ق فمةةا  ينصةةرني ذاتهةاو الويةةا قةةوي أرأيةةتم إن  نةت الةةى بينةة  مةةن ربةي وآتةةاني منةةه رحمةة  فمةةن
مةةن ربةةي إ  قالويةةا قةةوي أرأيةتم إن  نةةت الةةى بينة ) :كةةذلك تزعةدونني تيةةر تايةير     وشةةعي  اليةةه اليةالي يقولهةةا
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اةةن حةةال واحةةدة للرسةة  الكةةراي مةةع ربهةةم إ تصةةور حقيقةة  مةةا يجدونةةه فةةي  موحةةد ورفقنةي منةةه رفقةةا(    فهةةو تعبيةةر
 . . أيضا ميتيقن  لحقيق  األلويي  في نفوسهم ه ولصدت اتصال ربهم بهم ان طرع  الوحي قلبي  أنفيهم من رؤع 

 -أسةةلفنا فةةي التعرعةةف بهةةا  كمةا -ا فةةي سةةيات اليةةورة وهةذا التوحيةةد فةةي التعبيةةر اةن الحةةال الواحةةدة مقصةةود قصةد
شةةنن سةةائر الرسةة  الكةةراي قبلةةه ه ممةةا يبمةة   اليةةه إثبةةا  أن شةةنن النبةةي   م   مةةع ربةةه ومةةع الةةوحي الةةذي تنةةزل

لتثبيتةه هةو والقلة  المتمنة  معةه الةى الحة  الةذي معهةم ه فهةو الحة   و ةذلك دااور المشر ين المفتراة اليه   م  
  اه الرس  يميعا إ والذي أسلم اليه الميلمون من أتباأل الرس  يميعا   يا, الواحد الذي

إيمانةه وعقينةه     حيةث  وصةح  المعنى الكلي لةي وأفهةذا النبةي الةذي تتضةافر األدلة  والشةواهد الةى صةدقه وعذون 
هةو هةذا القةرآن شةاهد مةن ربةه  -يتبةع يقينةه هةذا  أو -يجد في نفيه بينة  واضةح  ميةتيقن  مةن ربةه   وحيةث يتبعةه 

يقةوي الةى تصةديقه شةاهد آخةر قبلةه إ هةو  تةاب موسةى الةذي يةا,  وحيةث الدال ااصائصه الى مصدره الرباني  
  ورحم  من هللا تنزلت اليهم   وهو يصدت رسول هللا   م   إسرائي  إماما لقيادة بني

 
 

نْ  َأَفَمن بِ ِه َوَعْتُلوُه َشاِهٌد مِ  ِاةِه  َيْكُفةرْ  ِكَتاُب ُموَسةى َإَمامةا  َوَرْحَمة   ُأْوَلةةِ,َك ُيْتِمُنةوَن ِاةِه َوَمةن َقْبِلهِ  ُه َوِمنَكاَن َاَلى َبيِ َنٍ  مِ ن رَّ
ْنهُ  ِمَن اأَلْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِاُدُه َفاَل َتُك ِفي ِمْرَع ٍ  بِ َك َوَلةِكنَّ َأْكَثَر النَّاِ  لَ  مِ    (17) ُيْتِمُنونَ  ِإنَُّه اْلَحَ  ِمن رَّ

  التي يقوي اليها دين هللا  له     الاتقادي  تضمنه من التبشير اه إ  ما يصدقه اما ليه من ممااق  لنصول ماا

تناوئةه مةن شةتى ف,ةةا   التةي أفمةن  ةان هةذا شةننه يذةون موضةعا للتكةذي  والكفةر والعنةاد  مةا تفعة  األحةةزاب:يقةول
  من شتى الجها      المتضافرة المشر ين ق إنه ألمر ميتنكر إذن في موايه  هذه الشواهد

هةتل, مةةن يةزا, فةةي  ينتاةر يعةرض مواقةة  الةذين يتمنةون بهةةذا القةرآن والةةذين يذفةرون اةه مةةن األحةزاب إ ومةا ثةم
معةه مةن الحة  ه فةال يقلقهةم شةنن المذةذبين  امةا والةذين يتمنةون  -  م    -اآلخةرة   وععةرج الةى تثبيةت الرسةول 
  :الحين الكافرعن إ وهم  ثرة النا  في ذلك

الحة  مةن ربةك إ ولكةن  إنةه أول,ك يتمنون اه إ ومن يذفر اه من األحزاب فالنار مواةده إ فةال تةك فةي مرعة  منةه إ)
  أكثر النا  ل يتمنون(   

تعةالىو )أفمةن  ةان  اقولةه ويةد اعة  المفيةرعن إشةذال فةي قولةه تعةالىو )أول,ةك يتمنةون اةه(إذا  ةان المقصةود وقةد
أسلفنا     فهللان أول,ةك  تعنةي يمااة  يتمنةون  كما شاهد منه(هو شا  رسول هللا   م   الى بين  من ربه وعتلوه

هنال   فالضمير في قوله تعالى )أول,ك يتمنون اه(يعود الةى  شةاهد  وهةو  إشذال بهذا الوحي وبتلك البين      ول
فةي أن يقةولو  إشةذال نا     فةالالضمير في قوله تعالى )ومن قبله(فهللانه يعةود الةى القةرآن  مةا أسةلف و ذلك القرآن  

هو أول من آمن اما أنةزل إليةه إ ثةم تبعةه  [ والرسول   م -أي بهذا الشاهد أي بهذا القرآن  -)أول,ك يتمنون اه(
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والمتمنةون    ة  آمةن اةاهلل ومالئكتةه و تبةه ورسةله      (كمةا يةا,  ربةه المتمنونو )آمةن الرسةول امةا أنةزل إليةه مةن
وبلاهةم  هةو ي  هنا تشير إلى رسول هللا   م   وتةدمج معةه المةتمنين الةذين آمنةوا امةا آمةن اةهواآل . في آي  البقرة  

  إياه     وهو أمر منلو  في التعبير القرآني إ ول إشذال ليه  

  ومن يذفر اه من األحزاب فالنار مواده(   )

  مواد ل يال  إ وهللا سبحانه هو الذي قدره ودبره   وهو

    منه إ إنه الح  من ربك إ ولكن أكثر النا  ل يتمنون(   فال تك في مرع)

هةذا التوييةه الربةاني  ولكةن -وهةو الةى بينة  مةن ربةه  -شةك رسةول هللا   م   ليمةا أوحةي إليةه إ ول امتةرر  ومةا
م   مةن ضةي  وتعة  ووحشة  مةن يةرا,  ] هللا اق  حشد هذه الدلئ  والشواهد يشي اما  ةان ياةالج نفة  رسةول

التيةرع  انةه بهةذا التوييةه والتثبيةت   و ةذلك مةا  ةان ياةالج قلةوب  إلةى داوة و ثرة المعاندين إ تحتاج  لهةاتجمد ال
  و رب يحتاج إلى برد اليقين يتنزل اليهم من ربهم الرحيم   ضي  القل  الميلم  من

الصةد واإاةراض إ  اليهةا أحوج طالئع البعث اإسالمي ه وهي توايه مث  تلك الحةال فةي  ة  مذةان ه وعتةآفر وما
المادية  والمعنوعة  ه وتتضةافر اليهةا  ة  قةةور  صةةورها واليةارع  والسةتهزا, إ والتعةذي  واإيةذا, ه والممةاردة اذة 

وتيةل  اليهةا أاشةع ألةوان الحةرب وأنكةدها ه ثةم تةدت المبةول وتنصة   ; واالمية  الجاهلية  فةي األرض مةن محلية 
  دونها هذه المماردة      هذه الحرب ومن يمار  يحاربونها الرايا  لمن

و ة  إيمةا,ة   مةا أحويهةا  فيهةا أحوج هذه المالئع إلى تدبر هذه اآلي  اذ  فقرة فيها إ وبذ  إشارة إ وبذة  لمحة  ما
  إلى اليقين الذي يحمله التو يد الرباني الحذيمو

  فال تك في مرع  منه إ إنه الح  من ربك إ ولكن أكثر النا  ل يتمنون(   )

وسةالمه مةن بينة  مةن  الةيهم ويهةا إلةى أن تجةد فةي نفوسةها ظةالل لمةا  ةان يجةده الرسة  الكةراي صةلوا  هللاأح ومةا
االمضةةي فةةي المرعةة  مهمةةا تكةةن اقبةةا   التةةزاي ربهةةم إ ومةةن رحمةة  ل يام,ونهةةا ول يشةةذون فيهةةا لحاةة  ه ومةةن

  المرع و

اصةيته ق فمةا تزعةدونني  إن ينصةرني مةن هللايا قوي أرأيتم إن  نت الةى بينة  مةن ربةي وآتةاني منةه رحمة  فمةن :قال
  تير تايير    

وسةالمه الةةيهم  هللا صةلوا  -هةذه المالئةع تتصةدر لمثةة  مةا  ةان يتصةدر لةه ذلةك الةةره  الكةرعم مةن الرسة   إن
كهي,تةه يةوي يةةا, رسةول هللا   م   إلةةى  الزمةان وتجةد مةةن الجاهلية  مثلمةا  ةةانوا يجةدون     لقةد اسةةتدار -يميعةا 
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التةةي صةةار  إليهةةا اعةةد اإسةةالي الةةذي يا,هةةا اةةه مةةن قبةة  إبةةراييم  اجاهليتهةةا  لهةةا بهةةذا الةةدين ه فوايهتةةهالبشةةرع  
  ! النبيين وععقوب واألسباط وعوس  وموسى وهارون وداود وسليمان وعحيى وعييى إ وسائر وإسحات وإسمااي 

فةي األرض يحذمةونهم  أربااةا تقةيم النةا أول تعتةر    ولكنهةا  -سةبحانه  -الجاهلية  التةي تعتةر  بويةود هللا  إنهةا
مةا يجعة  دينةونتهم لهةذه األربةاب ل د     ثةم هةي  واألوضةاأل ااير ما أنةزل هللا ه وعشةراون لهةم مةن القةيم والتقاليةد

أن ينحةةةوا هةةذه األربةةةاب األرضةةي  اةةةن حيةةاتهم وأوضةةةااهم ومجتمعةةاتهم واةةةيمهم  كافةة  الةةداوة اإسةةالمي  للنةةةا 
إل شةراه ونهجةه  يتبعةون  وا إلى هللا وحده يتاذونه ربا ل أرباب معه ه وعدينون لةه وحةده   فةالوأن يعود , وشرائعهم

بةةين الشةةرل والتوحيةةد إ وبةةين الجاهليةة   القاسةةي  إ ول يميعةةون إل أمةةره ونهيةةه     ثةةم هةةي اعةةد هةةذه وتلةةك المعر ةة 
  واألصناي  المواتيت في أريا, األرض  وهذه واإسالي   وبين طالئع البعث اإسالمي

األوان     وهةذا اعة  مةا  هةذا ثم ل بد لهذه المالئع من أن تجد نفيها وموقفها  لةه فةي هةذا القةرآن فةي مثة  ومن
هذه المعر     وعوايه مث  تلةك المواقة  التةي تنةزل  مث  نعنيه حين نقولو)إن هذا القرآن ل يتذوقه إل من ياوض

 ون معاني القرآن ودللته وهم قااةدون يدرسةونه دراسة  بيانية  أو فنية  ليتلمي الذين فيها ليوايهها وعويهها إ وإن

وبعيةدا اةن الحر ة       , أن يجةدوا مةن حقيقتةه شةي,ا فةي هةذه القعةدة البةاردة اليةاكن  إ اعيةدا اةن المعر ة  يملكةون 
 )   

  المتمنين مشهد خيارة وخزي الكفار في اآلخرة في مقاب  فوف 24 - 18التاسعو الدر 

الةى هللا سةبحانه والةى  وعذةذبون  يمضةي اليةيات يوايةه الةذين يذفةرون اةه ه وعزامةون أنةه مفتةرر مةن دون هللا إ ثةم
يفترون الى هللا الكةذب   سةوا, اقةولهموإن هللا  الذين رسوله   م   وذلك في مشهد من مشاهد القيام  يعرض ليه

 الربوبي  األرضةي  وهةي مةن خصةائ  األلويية      شر ا, د   أو بداواهم في ااداائهم لم ينزل هذا الكتاب إ أو

  الن  هنا اإشارة لتشم     ما يوص  اننه  ذب الى هللا   يجم 

اآلخةةر  الجانةة  يعرضةةون فةةي مشةةهد يةةوي القيامةة  للتشةةهير بهةةم وفضةةيحتهم الةةى رؤو  األشةةهاد   وفةةي هةةتل,
  األامى واألصم والبصير واليميعو:مثال ينالمتمنون الممم,نون إلى ربهم وما ينتارهم من ن يم   وعضرب للفرعق

هةتل, الةذين  ةذبوا الةى ربهةم :األشةهاد ومن أظلم ممن افترر الى هللا  ذاا ق أول,ك يعرضون الةى ربهةم إ وعقةول)
هللا وعباونهةا اويةا إ وهةم اةاآلخرة هةم  ةافرون   أول,ةك لةم  سةبي    أل لعن  هللا الى الاالمين   الذين يصدون ان

  كانوا وما  ان لهم من دون هللا من أوليا, إ يضاا  لهم العذاب إ ما , األرض زعن فييذونوا معج

 
 

ِ َ ةِذاا  ُأْوَلةةِ,َك ُيْعَرُضةونَ  َوَمةنْ  ةِن اْفتَةَرر َاَلةى ّللا  َأَل  َربِ ِهةمْ  َربِ ِهةْم َوَعُقةوُل اأَلْشةَهاُد َهةةتُل, الَّةِذيَن َ ةَذُبوْا َاَلةى َاَلةى َأْظَلةُم ِممَّ
ِ َاَلى الاَّاِلِميَن )َلْعَن ُ  ِ َوَعْبُاوَنَها ِاَويا  َوُهم ِااآلِخَرِة ُهْم َ اِفُروَن ) َان ( الَِّذيَن َيُصَدونَ 18 ّللا    (19َسِبيِ  ّللا 
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يفترون إ ل يةري أنهةم فةي  كانوا اليمع وما  انوا يبصرون   أول,ك الذين خيروا أنفيهم وض  انهم ما ييتميعون 
وأخبتةةوا إلةةى ربهةةم إ أول,ةةك أصةةحاب الجنةة  هةةم فيهةةا  الصةةالحا    إن الةةذين آمنةةوا واملةةوا اآلخةةرة هةةم األخيةةرون 
  واألصم والبصير واليميع   ه  ييتوعان مثال ق أفال تذ رون ق(  كاألامى خالدون   مث  الفرعقين

يذةون هةذا الفتةرا, اةال حةين  فمةا افترا, الكذب في ذاته يرعم  نكرا, إ وظلم للحقيق  ولمن يفتري اليه الكةذب   إن
  الى هللا ق

  أول,ك يعرضون الى ربهم إ وعقول األشهادوهتل, الذين  ذبوا الى ربهم( )

الةى ربهةم(ل الةى أحةد آخةر   ) التشةهير والتشةنيع   ااإشةارةو)هتل,(    )هةتل, الةذين  ةذبوا(    والةى مةن ق إنه
  المناسب  لشناا  الجرعم و عن الل إن يو الفضيح  هو الذي يرتيم في هذا المشهد إ تعقبها

  أل لعن  هللا الى الاالمين(   )

 -فهةو الاةزي والتشةهير  . أيمعةون  األشهاد  ذلك   واألشهاد هم المالئك  والرس  والمتمنون إ أو هم النةا  يقولها
الةةى  فةةي شةةننهم إلةةى يانةة  ذلةةك الاةةزي والتشةةهير سةةبحانه فةي سةةاح  العةةرض الحاشةةدة   أو هةةو قةةرار هللا -إذن 

  رؤو  األشهادو

  أل لعن  هللا الى الاالمين(   )

  هم المشر ون   وهم الذين يفترون الكذب الى ربهم ليصدوا ان سبي  هللا   والاالمون 

  وعباونها اويا(   )

 يرعةدون المرعة  أو يرعةةدون  . وانحرافةا يرعةدون السةةتقام  ول الامة  الميةتقيم  إ إنمةةا يرعةدونها اويةا والتةةوا, فةال
وهةم اةةاآلخرة هةم  ةافرون(وعذرر)هم(مرتين للتو يةةد وتثبيةت الجرعمةة  ) الحيةاة أوعرعةدون األمةةور      لهةا امعنةى    

  . التشهير وإبرافها في مقاي

يعةةدلون اةةن اسةةتقام   حةةين إنمةةا يرعةةدون الحيةةاة  لهةةا اويةةا -وهةةم الاةةالمون  -سةةبحانه  -يشةةر ون اةةاهلل  والةةذين
كة  يانة  مةن يوانة  الةنف  إ وفةي  ة  يانة   فةي إل العةوج -سةبحانه  -لايةر هللا  اإسةالي   ومةا تنةتج الدينونة 

  من يوان  الحياة  

الكرام    وتنشةئ فةي الحيةاة  الى ابودي  النا  لاير هللا سبحانه تنشئ في نفوسهم الذل  وقد أراد هللا أن يقيمها إن
تحةةول يهةةود النةةا  إلةةى ابةةث فةةي تنليةةه األربةةاب و  . والعةةدل الالةةم والباةةي وقةةد أراد هللا أن يقيمهةةا الةةى القيةة 

فيها دائما لتكبر حتى تمن مذان الةرب الحقيقةي   ولمةا  انةت هةذه األربةاب  والنف  األرضي  والمب  حولها والزمر إ
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نصة  دائة  إ وهةم  في صايرة هزعل  ل يمذن أن تمن فراغ الرب الحقيقي إ فهللان عبادها المياكين يالون  ذاتها في
وعضةةربون حولهةا االةةدفو  والمزاميةةر  , واألناةار ينفاةون فيهةةا ليةة  نهةار إ وعيةةلمون اليهةةا األضةوا, مقعةد مقةةيم

البشةري  لةه مةن اإنتةاج المثمةر للحيةاة إلةى هةذا الكةد البةائ  النكةد وإلةى  الجهةد والتةرانيم والتيةابيح إ حتةى ييةتحي 
  ا, ق المقعد المقيم     فه  ورا, ذلك اوج وه  ورا, ذلك التو  الهم هذا

  أول,ك(   )

  المبعدون الملعونون   البعدا,

  لم يذونوا معجزعن في األرض(   )

  يذن أمرهم معجزا د إ ولو شا, ألخذهم االعذاب في الدنيا     فلم

  وما  ان لهم من دون هللا من أوليا,(   )

  اآلخرةو واذاب الدنياأو يمنعونهم من هللا   إنما تر هم لعذاب اآلخرة إ لييتوفوا اذاب  ينصرونهم

  يضاا  لهم العذاب(   )

  ااشوا معملي المدارل مالقي البصائر ه  نن لم يذن لهم سمع ول اصرو فقد

  ما  انوا ييتميعون اليمع وما  انوا يبصرون(   )

  أول,ك الذين خيروا أنفيهم(   )

فنضةااوها فةي الةدنيا  أنفيةهم ول,ةك خيةرواأفد  الايارة إ فالذي ياير نفيه ل يفيد شي,ا مما  ية  تيرهةا وأ وهي
لايةر هللا مةن العبيةد    مةا تتمثة  فةي الرتفةاأل  الدينونة  إ لةم يحيةوا اذةرامتهم اآلدمية  التةي تتمثة  فةي الرتفةاأل اةن

إلةى مةا هةو أرقةى وأسةمى   وذلةك حةين  فةروا اةاآلخرة إ وحةين  ةذبوا  -المتةاأل بهةا  مةع -ان الحياة الةدنيا والتملةع 
الةذي ينتاةرهم  العةذاب ير متوقعين لقا,ه   وخيروا أنفيهم في اآلخرة بهةذا الاةزي الةذي ينةالهم إ وبهةذات ربهم الى
     

  وض  انهم ما  انوا يفترون(   )

  تبدد وذه  وضاأل   فقد انهم فلم يهتد إليهم ولم يجتمع اليهم ما  انوا يفترونه من الكذب الى هللا   تاب

  ألخيرون(   ل يري أنهم في اآلخرة هم ا)
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  ل تعدل خيارتهم خيارة   وقد أضااوا أنفيهم دنيا وأخرر   الذين

إليةه ل يشةذون ول  اليةاكنون  الجانة  اآلخةر أهة  اإيمةان والعمة  الصةالح إ الممم,نةون إلةى ربهةم الواثقةون اةه وفةي
  يقلقونو

  خالدون(    فيها   همإن الذين آمنوا واملوا الصالحا    وأخبتوا إلى ربهم إ أول,ك أصحاب الجن)

ور ونةه إليةه واطم,نانةه لكة   , الممننين  والستقرار والثقة  والتيةليم     وهةي تصةور حةال المةتمن مةع ربةه واإخبا 
  :ورضاه ما ينتي اه إ وهدو, نفيه وسذون قلبه إ وأمنه واستقراره

  مث  الفرعقين  األامى واألصم والبصير واليميع   ه  ييتوعان مثال ق(   )

والةةذي يعمةة   - ييةةمع حيةةي  تتجيةةم فيهةةا حالةة  الفةةرعقين   والفرعةة  األول  ةةاألامى ل يةةرر و األصةةم ل صةةورة
والعقة  إ ليةدرل وعتةدبر فكننمةا هةو  للقلة  حواسه ويوارحه اةن الااية  الكبةرر منهةا إ وهةي أن تكةون أدوا  موصةل 

   اليميع ييمع إ فيهديه اصره وسمعه  كالبصير يرر و  الثاني والفرع  -محروي من تلك الجوار  والحوا  

  ه  ييتوعان مثال ق(     )

  اعد الصورة المجيم  ل يحتاج إلى إياا  ألنها إياا  مقررة   ستال

  أفال تذ رون(   )

  . . التفكير في وضعها هذا ل تحتاج إلى أكثر من التذ ر   فهي بديهي  ل تقتضي فالقضي 

التةي تحتةاج لجةدل فكةري  القضةايا فةي األسةلوب القرآنةي فةي التعبيةر     أن ينقة  وظيفة  التصةوعر الةذي يالة  وتلك
  . . والتذ ير إلى بديهيا  مقررة ل تحتاج إلى أكثر من توييه النار

ةةن ُدونِ  ُأوَلةةةِ,كَ   اْلَعةةَذاُب َمةةا َ ةةاُنوْا ِمةةْن َأْوِلَيةةا, ُيَضةةاَاُ  َلُهةةمُ  ّللا ِ  َلةةْم َيُكوُنةةوْا ُمْعِجةةِزعَن ِفةةي اأَلْرِض َوَمةةا َ ةةاَن َلُهةةم مِ 
ْمعَ  َيْيَتِميُعونَ  ( َل َيةَرَي 21َوَض َّ َاْنُهم مَّا َ اُنوْا َيْفتَةُروَن ) َأنُفَيُهمْ  ( ُأْوَلةِ,َك الَِّذيَن َخِيُرواْ 20َوَما َ اُنوْا ُيْبِصُروَن ) اليَّ

اِلَحا ِ   َوَاِمُلواْ ( ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ 22اآلِخَرِة ُهُم اأَلْخَيُروَن ) ِفي َأنَُّهمْ   َوَأْخَبُتوْا ِإَلى َربِ ِهْم ُأْوَلةِ,َك َأْصةَحاُب الَجنَّةِ  ُهةمْ  الصَّ

ِميِع َهْ  َيْيَتِوَعاِن َمَثال  َأَفاَل َتَذكَُّروَن ) َواْلَبِصيرِ  ( َمَثُ  اْلَفِرعَقْيِن َ اأَلْاَمى َواأَلَصم ِ 23َخاِلُدوَن ) ِفيَها   (24َواليَّ

  الموضوألومشاهد ولقما  من قص  نو  اليه اليالي 49 - 25ي والثان الوحدة
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  (25َأْرَسْلَنا ُنوحا  ِإَلى َقْوِمِه ِإنِ ي َلُكْم َنِذيٌر َمِبيٌن ) َوَلَقدْ 

  الوحدة مقدم 

الكبةرر التةي يةا,   للحقةائ  في هذه اليورة هو قوامها ه ولكنه لم يجي, فيها ميتقال إ إنما يا, مصةداقا القص 
كتةاب أحذمةت آياتةه ثةم فصةلت مةن لةدن حذةيم خبيةر إ ) ورة لتقرعرهةا   والتةي أيملهةا اليةيات فةي مملةع اليةورةوالية

وبشةةير إ وأن اسةةتافروا ربذةةم ثةةم توبةةوا إليةةه إ يمةةتعذم متااةةا حيةةنا إلةةى أيةة   نةةذير أل تعبةدوا إل هللا إننةةي لكةةم منةةه
وهةو الةى  . اذاب يوي  بير إ إلى هللا مةريعذم ك  ذي فض  فضله إ وإن تولوا فهللاني أخا  اليذم وعت  ميمى إ

  ك  شي, قدير(   

وفةي ينبةا   , واألرض تضمن مملع اليورة يول  متعددة حول هذه الحقائ    يةول  فةي ملكةو  اليةماوا  وقد
األرض وأطةوا, التةارع  مةع قصةة   ينبةا  الةنف  إ وفةي سةاح  الحشةر     ثةم أخةذ فةي هةذه الجولة  الجديةدة فةي

  الجاهلي  الى مدار القرون   موايه      ييتعرض حر   العقيدة اإسالمي  فيالماضين 

العقيةدة  حقةائ  وهةو يتضةمن الجةدل حةول -وبااصة  قصة  نةو  والموفةان  -هنةا مفصة  اعة  الشةي,  والقص 
يعةتهم هةم المذةذبون إ و ننمةا طب المذةذبون  التي ورد  في مملع اليورة إ والتي يجةي,  ة  رسةول لتقرعرهةا إ و ننمةا

  واحدة إ واقليتهم واحدة الى مدار التارع   

اةهللابراييم فةي المرعة  إلةى  وعلةم القص  في هذه اليورة خ  سير التارع  إ فيبدأ بنو  إ ثةم هةود إ ثةم صةالح إ وعتبع
ألنةه يةذ ر التةالين امصةير اليةالفين الةى  , التةارعاي لوط إ ثم شعي  إ ثم إشارة إلةى موسةى     وعشةير إلةى الاة 

  والي بهذا الترتي والت

  اقص  نو  مع قومه   أول هذا القص  في الييات   وأوله في التارع و ونبدأ

  بين نو  وقومه اندما بلاهم داوته 34 - 25األولو الدر 

  اليذم اذاب يوي أليم     أخا  أرسلنا نوحا إلى قومه   إني لكم نذير مبين   أل تعبدوا إل هللا إ إني ولقد

أحذمةت آياتةه ثةم فصةلت  الةذي تكةون األلفةاذ ذاتهةا التةي أرسة  بهةا محمةد   م   والتةي تضةمنها الكتةاب تكةاد إنهةا
الرئييةي الواحةد مقصةةودة فةي اليةيات لتقرعةةر  المعنةى مةن لةدن حذةيم خبيةةر   وهةذه المقاربة  فةةي ألفةاذ التعبيةر اةةن

وذلةك مةع تقةدير أن المحذةي هنةا هةو معنةى ألفاذ التعبير ان معانيهةا    لتتوحد وحدة الرسال  ووحدة العقيدة إ حتى
  . ل ألفاظه   وهو األريح   فنحن ل ندري اني  لا   ان نو  يعبر -اليه اليالي  - نو  ما قاله

  ولقد أرسلنا نوحا إلى قومهوإني لكم نذير مبين(   )
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حذاية  ماضةي    و ننمةا هةو  ل يق  قالوإني       ألن التعبير القرآني يحيةي المشةهد فكننمةا هةو واقعة  حاضةرة ولم
أخةرر أنةه يلاة  وظيفة  الرسةال   لهةا وعتريمهةا  ناحية  يقول لهم اآلن ونحن نشهد ونيمع   هذا من ناحي  إ ومةن

  إلى حقيق  واحدةو

  إني لكم نذير مبين(   )

  أقور في تحديد هد  الرسال  وإبرافه في ويدان اليامعين   وهو

  حقيق  يديدةو أخرر يبلور مضمون الرسال  في ومرة

  تعبدوا إل هللا     أل

  هو قواي الرسال  إ وقواي اإنذار   ولماذا ق فهذا

  إني أخا  اليذم اذاب يوي أليم(   )

  اإبالغ وعتم اإنذار إ في هذه الكلما  القصار     فيتم

فةي ذلةك اليةةوي    المةنلومون  إنمةا هةم -اسةم مفعةول أصةلهومنلوي    -لةي  أليمةا   إنمةا هةو مةةتلم   واأللةيم  واليةوي
  محم  ااأللم إ شاار اه إ فما اال من ليه ق اننه ولكن التعبير ياتار هذه الصيا  هنا إ لتصوعر اليوي ذاته

هةم أراذلنةا اةادي الةرأي إ ومةا  الةذين فقال المن الذين  فةروا مةن قومةهوما نةرال إل اشةرا مثلنةا إ ومةا نةرال اتبعةك إل)
  إ ب  نانكم  اذبين(    نرر لكم الينا من فض 

المةن مةن قرعشومةا نةرال إل  رد رد العلي  المتكبرعن     المن      بةار القةوي المتصةدرعن     وهةو يذةاد يذةون  ذلك
ومةةا نةةرر لكةةم الينةةا مةةن فضةة  إ بةة  ناةةنكم  -الةةرأي  اةةادي -اشةةرا مثلنةةا إ ومةةا نةةرال اتبعةةك إل الةةذين هةةم أراذلنةةا 

  كاذبين  

  ! المتعافي والتهاما  ذاتها إ والكبرعا, ذاتها إ والستقبال الابي الجاه ذاتها إ  الشبها 

فةهللان تكةن رسةال   ; هللا الشةبه  التةي وقةر  فةي نفةو  يهةال البشةروأن الجةن  البشةري أصةار مةن حمة  رسةال  إنهةا
هللا فةةي  بهةةذا المالةةوت الةةذي اسةةتالفه الثقةة  فليحملهةةا ملةةك أو مالةةوت آخةةر   وهةةي شةةبهه ياهلةة  إ مصةةدرها اةةدي

الاةال  قةد أودأل فةي هةذا اإنيةان مةا يذاف,هةا مةن السةتعداد  يذةون  أرضه إ وهةي وظيفة  خميةرة ضةام  إ ل بةد أن
أالةم  وهةو القدرة الى أن يذون من بينه أفراد مهينون لحمة  الرسةال  إ ااختيةار هللا لهةم إ ينيه والماق  إ وأودأل في

    في امومه  اما أودأل في  يانهم الاام من خصائ  هذا الجن
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  (26) َأِليمٍ  لَّ َتْعُبُدوْا ِإلَّ ّللا َ ِإنِ َي َأَخاُ  َاَلْيُكْم َاَذاَب َيْويٍ  َأن

بةةين هةةتل, المةن الكبةةرا, فةةي  مةةن أخةرر ياهلةة   ةذلك   هةةي أنةةه إذا  ةان هللا ياتةةار رسةةول إ فلةم ل يذةةون  وشةبه 
لهذا المالوت اإنياني إ والتي من أيلهةا اسةتح  الاالفة   ي الحقيق قومهم إ المتيلمين العالين ق وهو يه  االقيم

 حم  رسال  هللا ااصوصيته في الماتارعن مةن صةفوفه   وهةذه القةيم ل االقة  لهةا واستح  في األرض اعمومه إ

األالةى إ امةا فيهةا  اةالمن أو ياه أو استمال  في األرض إ إنما هي في صميم الةنف  إ واسةتعدادها لالتصةال امال
أدائهةا ومقةدرة الةةى إبالتهةا       إلةى آخةةر  الةةى ن صةفا, وتفةتح وقةةدرة الةى التلقةي إ واحتمةةال لنمانة  وصةبرمة

  لها امال أو ياه أو استعال,   االق  صفا  النبوة الكرعم      وهي صفا  ل

  العلوعة  إ فةال الاصةائ هذه المن من قوي نو  إ  المن من قوي    نبي تعميهم مذانتهم الدنيوع  ان رؤع  ولكن
لبشةةر   فةةهللان  انةةت فهةةي ألمثةةالهم مةةن  تكةةون  يةةدر ون مبةةررا لختصةةام الرسةة  االرسةةال    وهةةي فةةي فامهةةم ل

  الويها, العالين في األرض  

  ما نرال إل اشرا مثلنا(   )

  واحدة     أما األخرر فندهىو هذه

  وما نرال اتبعك إل الذين هم أراذلنا إ اادي الرأي(  )

يتتةوا المةال واليةلمان    لةم يةمون الفقةرا, مةن النةا )أراذل(     مةا يناةر الكبةرا, دائمةا إلةى اآلخةرعن الةذيني وهةم
إلةةى السةةتجاا  للةةداوة التةةي تحةةرر النةةا  مةةن  أقةةرب وأول,ةةك هةةم أتبةةاأل الرسةة  اليةةااقون تالبةةا ه ألنهةةم افمةةرتهم

يا,   وألن فمرتهم لم يفيدها البمةر والتةر  إ ولةم قاهر اال الى األال واحد العبودي  للكبرا, إ وتص  القلوب اهللاله
مذانة  ميةروق   الةيهم والمااهر اةن السةتجاا  ه وألنهةم ل ياةافون مةن العقيةدة فةي هللا أن تضةيع المصالح تعوقها

صةور الوثنيةة  الدينونة  والعبوديةة  والمااةة   وأول لافلة  الجمةةاهير واسةت بادها للارافةةا  الوثنية  فةةي شةةتى صةورها  
بهذا  له د وحةده دون شةرعك   فرسةال  التوحيةد هةي حر ةا  التحرعةر  التجاه باأل لنشاام الزائل  بدل منوالت

 ; الجمةاهير فةي  ة  طةور وفةي  ة  أرض   ومةن ثةم  ةان يقاومهةا الماةاة دائمةا إ وعصةدون انهةا للبشةر الحقيقية 

    وعحاولون تشوعهها واتهاي الدااة إليها اشر التهم للتشوعش والتنفير

  وما نرال اتبعك إل الذين هم أراذلنا اادي الرأي(   )

أنهةا ل تتةرور ول  . . المةتمنين دون تةرو ول تفكيةر     وهةذه تهمة   ةذلك تويةه دائمةا مةن المةن العةالين لجمةوأل أي
جهةا إ ول أن وانةدفااها إ ول يلية  اةالكبرا, أن ينهجةوا نه اتبااها تفكر في اتباأل الداوا    ومن ثم فهي متهم  في
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األراذل  يةداوا كةان األراذل يتمنةون إ فمةا يلية  إذن اةالكبرا, أن يتمنةوا إيمةان األراذل ه ول أن فةهللاذا ييلكوا طرعقهةا  
  يتمنون  

  وما نرر لكم الينا من فض (   )

  أو أاةةر  , الهةةدر الةةدااي امةةن تبعةةوه مةةن األراذل   مةةا نةةرر لكةةم الينةةا مةةن فضةة  يجعلكةةم أقةةرب إلةةى يةةدمجون 
أنتم إليه   وهم يقييةون األمةور ذلةك القيةا   تيبقونا االصواب   فلو  ان ما معذم خيرا وصوااا لهتدينا إليه إ ولم

االمةال إ والفهةم االجةاه إ والمعرفة  االيةلمان     فةذو المةال أفضة     الفضة  الاةاطي, الةذي تحةدثنا انةه   ايةا 
التوحيةد اةن  اقيةدة اييم وتلك القيم التي تيةود دائمةا حةين تاية وذو اليلمان أار      هذه المف . أفهم وذو الجاه

 تقاليد الوثني  في صورة وإلى المجتمع إ أو تضع  آثارها إ فترتد البشرع  إلى اهود الجاهلي  إ

 
 

ْثَلَنةا اْلَمُن الَّةِذيَن َ َفةُروْا ِمةن ِقْوِمةِه َمةا َنةَراَل ِإلَّ َاَشةرا   َفَقالَ  َوَمةا َنةَرر  الةرَّْأيِ  َعةَك ِإلَّ الَّةِذيَن ُهةْم َأَراِذُلَنةا َاةاِديَ َوَمةا َنةَراَل اتَّبَ  مِ 
بِ ةيَ  (27) َلُكْم َاَلْيَنا ِمن َفْضٍ  َبْ  َنُاَنُكْم َ اِذِبينَ  ةن رَّ ةْن ِانةِدِه  َوآتَةاِني َقاَل َيةا َقةْوِي َأَرَأْيةُتْم ِإن ُ نةُت َاَلةى َبيِ َنةٍ  مِ  َرْحَمة   مِ 

َيْت َاَلْيُكمْ    (28َلَها َ اِرُهوَن ) َوَأنُتمْ   َأُنْلِزُمُكُموَهاَفُعمِ 

للبشةرع  مةن تيةر شةك إ ألنهةا  انتكاسة  صورها الكثيرة   وإن بد  في ثوب من الحضارة المادية  قشةي    وهةي من
الاالفةة  فةةي األرض إ وتلقةةى الرسةةال  مةةن اليةةما, ه  واسةةتح  تصةةار مةةن القةةيم التةةي بهةةا صةةار اإنيةةان إنيةةانا إ

  العضلي  الفيزعقي    الحيواني  إلى ايم أقرب إلى وتريع اه

  ب  نانكم  اذبين(     )

األرسةتقراطي        " . . التهمة  األخيةرة يقةذفون بهةا فةي ويةه الرسةول وأتبااةه   ولكةنهم الةى طرعقة  طبقةتهم وهةي
القةول والتجةاه مةن طبيعة  ألن اليقةين الجةافي فةي (! ناةنكم يلقونها فةي أسةلوب الةتحفظ الالئة   ااألرسةتقراط     )بة 

  التي يترفع انها اليادة المفكرون المتحفاون   - الرأي اادي -الجماهير المندفع  

المدعية  المنتفاة   المتعاظمة  النمةوذج المتكةرر مةن اهةد نةو  إ لهةذه المبقة  الملي,ة  الجيةوب الفارتة  القلةوب إ إنةه
  األوداج واألمااخ   

وفةي ثقتةه اةالح   اسةتعالئه تهةاي واإاةراض والسةتكبار إ فةي سةماح  النبةي وفةيال -اليةه اليةالي  -نةو   وعتلقةى
أمامةه واسةتقام  منهجةه فةي شةعوره   فةال يشةتم  طرعقةه الذي يا, اه إ واطم,نانه إلى ربه الذي أرسله ه وفةي وضةو 

هةرا تيةر حقيقتةه ول يةداي  مةا اداةوا إ ول يحةاول أن يالةع الةى نفيةه ما ول كمةا شةتموا إ ول يةتهم  مةا اتهمةوا إ
  تير طبيعتها     شي,ا الى رسالته
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وأنةةتم لهةةا  أنلزمذموهةةا يةةا قةةوي أرأيةةتم إن  نةةت الةةى بينةة  مةةن ربةةي إ وآتةةاني رحمةة  مةةن انةةده فعميةةت الةةيذم  :قةةال
أن امةارد الةذين آمنةوا إ إنهةم مالقةو ربهةم إ  ومةا كةارهون ق وعةا قةوي ل أسةنلكم اليةه مةال إن أيةري إل الةى هللا إ

ينصةرني مةن هللا إن طةردتهم أفةال تةذ رون ق ول أقةول لكموانةدي خةزائن  مةن لكنةي أراكةم قومةا تجهلةون   وعةا قةويو 
أالةةم امةا فةةي  هللا الاية  إ ول أقةةولوإني ملةك إ ولأقةةول للةذين تةةزدري أايةنكمولن يةةتتيهم هللا خيةرا   أالةةم هللا إ ول

  أنفيهم إ إني إذن لمن الاالمين    

فتقولةونو )مةا نةرال إل  تعترضةون  ي سةماح  ومةودة بنةدائهم ونيةبتهم إليةه إ ونيةب  نفيةه إلةيهم   إنكةميةا قةوي(    فة)
بةين فةي نفيةي ميةتيقن فةي شةعوري   وهةي خاصةي  لةم  , بربي اشرا مثلنا(    فما يذون رأيذم إن  نت الى اتصال

ي مةةن الاصةائ  مةا أسةةتح  اةه حمةة  مةةن انةده ااختيةاري للرسةةال  إ أو آتةان رحمةة  توهبوهةا   وإن  ةان هللا آتةةاني
تيةر  ألنكةم مارأيذم رأيذم إن  انت هذه وتلك فافيت اليذم خفا, اماية  إ -رحم  ول شك اايم   وهذه -الرسال  

لةي ومةا أنةا اميةتميع أن ألةزمذم  كةان متهي,ةين إدراكهةا إ وتيةر مفتةوحي البصةائر لرؤعتهةا  )أنلزمذموهةا ق (إنةه مةا
  ا )وأنتم لها  ارهون( اإذاان لها واإيمان به

الةيهم إ والاصةائ   الافية  يتلمة  نةو  فةي توييةه أناةارهم ولمة  ويةدانهم وإثةارة حياسةيتهم إدرال القةيم وهذذا
التةةي  اليةةمحي األمةةر لةةي  مو ةةول إلةةى الاواهر  اةةنن التةي يافلةةون انهةةا فةةي أمةةر الرسةةال  والختيةةار لهاووعبصةةرهم

 اةالنار م المبةدأ العاةيم القةوعم   مبةدأ الختيةار فةي العقيةةدة إ والقتنةاألذاتةه يقةرر لهة الوقةت يقييةون بهةا   وفةي

  والتدبر إ ل االقهر واليلمان والستعال,  

إنهةم مالقةو ربهةم إ ولكنةي أراكةم  , آمنةوا قوي ل أسنلكم اليه مال إ إن أيري إل الى هللا إ وما أنةا امةارد الةذين وعا
  قوما تجهلون  

إننةي ل أطلة  مةال الةى  . يتمنةوا اونهم أراذل قد داةوتهم فةآمنوا إ ولةي  لةي انةد النةا  إل أنقوي إن الذين تد يا
فالنا   لهم اندي سةوا,     ومةن ييةتان اةن مةال النةا   ; الداوة إ حتى أكون حفيا ااألثرعا, تير حفي االفقرا,

  . . يتياو انده الفقرا, واألتنيا,

  إن أيري إل الى هللا(   )

  ده دون سواه  وح اليه

  وما أنا امارد الذين آمنوا(   )

اةه إ ألنهةم ييةتنكفون  اإيمةان من هذا الرد أنهم طلبةوا أو لوحةوا لةه امةردهم مةن حولةه إ حتةى يفكةروا هةم فةي ونفهم
ليةةت امةاردهم إ فهةةذا ل يذةون منةةي   لقةةد  -واحةد    طرعةة  أن يلتقةوا انةةده اةاألراذل إ أو أن يذونةةوا وإيةاهم الةةى

  ليو ل وأمرهم اعد ذلك إلى هللا آمنوا
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  مالقوا ربهم     )ولكني أراكم قوما تجهلون(    إنهم

  كلهم إلى هللا   النا  القيم الحقيقي  التي يقدر بها النا  في ميزان هللا   وتجهلون أن مرد تجهلون 

  وعا قوي من ينصرني من هللا إن طردتهم   أفال تذ رون ق(   )

اقةيم أخةرر   وعةزنهم اميةةزان  النةا  فقةرا, واألتنيةا,   رب الضةعفا, واألقوعةا,   هنةال هللا يقةويهللا   رب ال فهنةال
  وراايته   هللا واحد   هو اإيمان   فهتل, المتمنون في حماي 

  وعا قوي من ينصرني من هللا إن طردتهم ق(   )

وأقةرر  القةيم  -اليةه  أكةري وهةم -عبةاده  يعصمني من هللا إن أنا أخللت اموافعنه إ وبايت الةى المةتمنين مةن من
  األرضي  الزائف  التي أرسلني هللا ألادلها ل ألتبعها ق

  أفال تذ رون ق(   )

  أنياكم ما أنتم ليه ميزان الفمرة اليليم  القوعم  ق وقد

    الزائفةة العرضةي  يقةدي لهةةم شاصةه ورسةةالته مجةةردين اةن  ةة  فخةر  و ةة  طةال, و ةة  ايمة  مةةن تلةك القةةيم ثةم
القةةيم الااهرعةة  إ بتاليةةه انهةةا إ  أمةةامهم يقةةدمها لهةةم فةةي معةةرض التةةذ ير إ ليقةةرر لهةةم القةةيم الحقيقيةة  إ وعةةزدري 

  بدون فخر  إ بدون اداا, إ فليتقدي إليها مجردة خالص  دو , اقيمها وتجرده منها   فمن شا, الرسال   ما هي إ

  ول أقول لكم اندي خزائن هللا    ()

  ا, أو القدرة الى اإثرا,      الثر  فنداي

  ول أالم الاي (   )

  قدرة لييت للبشر أو صل  ااهلل تير صل  الرسال      فنداي

  ول أقولوإني ملك(   )

 
 

َأَراُكةْم َقْومةا   َوَلةةِكنِ يَ  نَُّهةم َماَلُقةو َربِ ِهةمْ َأَنةْا ِاَمةاِرِد الَّةِذيَن آَمُنةوْا إِ  َوَمةا َقةْوِي ل َأْسةَنُلُكْم َاَلْيةِه َمةال  ِإْن َأْيةِرَي ِإلَّ َاَلةى ّللا ِ  َوَعةا
  (30ِإن َطَردَتُهْم َأَفاَل َتَذكَُّروَن ) ّللا ِ  ( َوَعا َقْوِي َمن َينُصُرِني ِمنَ 29َتْجَهُلوَن )
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  اليذم     بذاتي صف  أالى من صف  اإنياني  في ظنكم ألرتفع في أاينكم إ وأفض  نفيي فنداي

  للذين تزدري أاينكم لن يتتيهم هللا خيرا(    ول أقول)

  لكبرعائكم إ أو ميايرة لتقدير م األرضي وايمذم العرضي    إرضا,

  هللا أالم اما في أنفيهم(   )

  . . خيرا لي إل ظاهرهم إ وظاهرهم يداو إلى التكرعم إ وإلى الريا, في أن يتتيهم هللا فلي 

  إذن لمن الاالمين     إني

فنارضةها لاضة  هللا  لنفيةي ايت أي  داور من هذه الدااوي   الاالمين للح  وقد ي,ت أبلاه ه والاةالميناد إن
  ه والاالمين للنا  فننزلهم تير ما أنزلهم هللا  

يتملبهةا المةن مةن  مصةمنع  اةن نفيةه واةن رسةالته  ة  ايمة  فائفة  و ة  هالة  -اليةه اليةالي  -ينفةي نةو   وهذةذا
العايمة  التةي ل تحتةاج إلةى مزعةد مةن تلةك  حقيقتهةا لرسةال    وعتقةدي إلةيهم بهةا مجةردة إل مةنقومةه فةي الرسةول وا

وقوتةه إ مةع سةماح  القةول ووده إلةى الحقيقة  المجةردة ليوايهوهةا إ  الحة  األاراض اليمحي    وعردهم في نصةاا 
 يةةاب الرسةةال  وحقيقتهةةاالةةى هةةداها   بةةال ملةة  ول فعةةف ول محاولةة  استرضةةا, الةةى ح خمةة  وعتاةةذوا ألنفيةةهم

اليةلمان  أصةحاب ليعمةي أصةحاب الةداوة فةي أييالهةا يميعةا إ نموذيةا للداعية  إ ودرسةا فةي موايهة  . البيةيم 
  ل تنحني معها الرؤو    التي االح  المجرد إ دون استرضا, لتصوراتهم إ ودون مماألة لهم إ مع المودة

قةد  -الةى اةادة طبقةتهم  - مةن مناهضة  الحجة  االحجة  ه فةهللاذا هةمهذا الحد  ان المن من قوي نو  قد ي,يةوا  واند
للبرهةان العقلةي والفمةري   وإذا هةم يتر ةون الجةدل  يةذانوا أخةذتهم العةزة اةاإثم إ واسةتكبروا أن تالةبهم الحجة  إ وأن

  إلى التحديو

  . .(الصادقين قالواويا نو  قد يادلتنا إ فنكثر  يدالنا إ فنتنا اما تعدنا إن  نت من)

شةةذ  السةةتهان   ينخةةذ العجةةز يلةةب  ثةةوب القةةدرة إ والضةةع  يرتةةدي ردا, القةةوة ه والاةةو  مةةن تلبةة  الحةة  إنةةه
  والتحديو

  فنتنا اما تعدنا إن  نت من الصادقين(   )

  بنا العذاب األليم الذي أنذرتنا اه فلينا نصدقك إ ولينا نبالي وايدل   وأنزل
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لهةم إ وإرشةادهم إلةى  الحة  حةدي اةن سةمت النبةي الكةرعم إ ول يقعةده اةن بيةاننو  فال ياريه هذا التكذي  والت أما
أواةدهم إ وردهةم إلةى هةذه الحقيقة  وهةي أنةه لةي   امةا الحقيقة  التةي تفلةوا انهةا ويهلوهةا فةي طلةبهم منةه أن يةنتيهم

وعقةدر المصةلح  فةي العذاب فمن أمر هللا إ وهو الذي يدبر األمةر  لةه إ  أما سور رسول إ ولي  اليه إل البالغ إ
واليةه أن  . رسةول أو تنييله إ وسةنته هةي التةي تنفةذ     ومةا يملةك هةو أن يردهةا أو يحولهةا     إنةه العذاب تعجي 

  يذذبونه وعتحدونهو القوي يذش  ان الح  حتى اللحا  األخيرة إ فال يقعده ان إبالته وبيانه أن

إن  ةان  -أن أنصةح لكةم  أرد  إن -زعن   ول يةنفعذم نصةحي قالوإنمةا يةنتيذم اةه هللا إن شةا, إ ومةا أنةتم امعجة)
  هللا يرعد أن ياوعذم إ هو ربذم وإليه تريعون(   

لكةم مةن النصةح   ل  بةذلت كانت سن  هللا تقتضةي أن تهلكةوا ااةوايتكم إ فةهللان هةذه اليةن  ستمضةي لةيذم إ مهمةا فهللاذا
  يجع  سن  هللا تقتضي أن تضلوا إ اننفيذم كمألن هللا سيصد م ان النتفاأل بهذا النصح إ ولكن ألن تصرف

 
 
ِ َوَل َأْاَلةُم اْلَاْيةَ  َولَ  َولَ  ّللا ُ َخْيةرا   ُيةْتِتَيُهمُ  ِإنِ ةي َمَلةٌك َوَل َأُقةوُل ِللَّةِذيَن تَةْزَدِري َأْاُيةُنُكْم َلةن َأُقةولُ  َأُقوُل َلُكةْم ِانةِدي َخةَزآِئُن ّللا 

ُ َأْاَلُم ِاَما ِفي َأنُفيِ  َفْنَتِنةا ِاَمةا َتِعةُدَنا ِإن ُ نةَت  ِيةَداَلَنا ( َقاُلوْا َيا ُنوُ  َقةْد َياَدْلَتَنةا َفةَنْكَثْر َ 31الاَّاِلِميَن ) لَِّمنَ  ِهْم ِإنِ ي ِإذا  ّللا 
اِدِقيَن )   (33َيْنِتيُذم ِاِه ّللا ُ ِإن َشا, َوَما َأنُتم ِاُمْعِجِزعَن ) ِإنََّما ( َقالَ 32ِمَن الصَّ

المةدبر والمقةدر ألمةر م  لةه ه ول  وهةو معجزعن د ان أن ينةالكم مةا يقةدر لكةم إ فةننتم دائمةا فةي ابضةته إأنتم ا وما
  مفر لكم من لقائه وحيااه ويزائهو

  هو ربذم وإليه تريعون(   )

  التفا  لنقا   فار قرعش 35الثانيو الدر 

هةذه القصة  إ التةي  لمثة  استقبال مشةر ي قةرعشهذا المقمع من قص  نو  إ يلتفت الييات لفت  اجيب  إ إلى  واند
القصةة    فيةةرد هةةذا القةةول قبةة  أن  هةةذا تشةةبه أن تكةةون قصةةتهم مةةع الرسةةول   م   وداةةواهم أن محمةةدا يفتةةري 

  يمضي في استكمال قص  نو و

  أي يقولون افتراه ق ق وإن افترعته فعلي إيرامي إ وأنا بري, مما تجرمون(   )

أن أرتكبةه إ وأنةا بةري, ممةا  فميةتبعد موإن  نةت فعلتةه فعلةي تبعتةه إ وأنةا أاةر  إنةه إيةرايإيةراي إ قة  لهة فةالفترا,
  والتكذي    الشرل تجرمون من تهم  الفترا, إلى يوار تيرها من

  في الييات   هذا الاتراض ل ياال  سيات القص  في القرآن إ ألنها إنما يا,  لتندي  ترض من وهذا
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  أمر نو  اصنع اليفين  37 - 36الثالثو الدر 

  يمضي الييات في قص  نو  ه يعرض مشهدا ثانيا   مشهد نو  يتلقى وحي ربه وأمرهو ثم

واصةنع الفلةك انايننةةا  , إلةةى نةو  انةه لةن يةتمن مةةن قومةك إل مةن قةد آمةن   فةةال تبتة,  امةا  ةانوا يفعلةون  وأوحةي
  ووحينا إ ول تااطبني في الذين ظلموا إ إنهم مارقون    

  انتهى اإنذار إ وانتهت الداوة إ وانتهى الجدل   دفق

  وأوحي إلى نو  أنه لن يتمن من قومك إل من قد آمن(   )

أوحى هللا إلةى نةو  إ وهةو أالةم  هذذا الميتعدة لإليمان قد آمنت إ أما البقي  فلي  فيها استعداد ول اتجاه   فالقلوب
فةي داةوة ل تفيةد   ول اليةك ممةا  ةانوا يفعلونةه مةن  فةر  للمضي مجالا باده إ وأالم االممذن والممتنع إ فلم يب  

  وتكذي  وتحد واستهزا,و

  فال تبت,  اما  انوا يفعلون(   )

هةم اضةارعك اشةي, إ ول  فمةا ل تح  االبت  والقل  إ ول تحف  ول تهتم بهذا الذي  ان منهم إ ل الةى نفيةك أر
  اليهم فهللانهم ل خير فيهم  

  فقد انتهى     أمرهم دأل

  واصنع الفلك انايننا ووحينا(   )

  وتعليمنا   براايتنا

  ول تااطبني في الذين ظلموا إ إنهم مارقون(   )

وقةد ورد فةي  -داةا, الةيهم  ول تقرر مصيرهم وانتهى األمر فيهم   فال تااطبني فيهم     ل داةا, بهةدايتهم إ فقد
فمتةةى انتهةى القضةةا,  -كةان اعةةد هةذا الةوحي  اليةةن  إ والمفهةةوي أن موضةع آخةر أنةةه حةين ية,  مةةنهم داةا الةيهم

  امتنع الداا,    

 
 
 َيُقوُلةونَ  ( َأيْ 34َأن ُيْاةِوَعُكْم ُهةَو َرَبُكةْم َوِإَلْيةِه ُتْرَيُعةوَن ) ُيِرعةدُ  َيةنَفُعُكْم ُنْصةِحي ِإْن َأَردَ  َأْن َأنَصةَح َلُكةْم ِإن َ ةاَن ّللا ُ  َولَ 

مَّا ُتْجَرُموَن ) َبِري,ٌ  ِإِن اْفَتَرْعُتُه َفَعَليَّ ِإْيَراِمي َوَأَناْ اْفَتَراهُ ُقْ   ِإلَّ َمةن َقةْد  َقْوِمةكَ  ( َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍ  َأنَُّه َلن ُيةْتِمَن ِمةن35مِ 
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ِإنَُّهةم َمْاَرُقةوَن  َظَلُمةواْ  َل ُتَاةاِطْبِني ِفةي الَّةِذينَ اْلُفْلةَك ِاَنْاُيِنَنةا َوَوْحِيَنةا وَ  َواْصةَنعِ  (36آَمةَن َفةاَل َتْبتَةِ,ْ  ِاَمةا َ ةاُنوْا َيْفَعُلةوَن )
(37)  

  بين نو  وقومه أثنا, صنع اليفين  39 - 38الرااعو الدر 

  ويدالهمو داوتهم الثالث من مشاهد القص ومشهد نو  يصنع الفلك إ وقد ااتزل القوي وترل والمشهد

كمةا تيةةارون    مةنكم وا منةهوقالوإن تيةاروا منةا فهللانةةا نيةاروعصةنع الفلةك و لمةا مةر اليةةه مةن مةن قومةه سةةار )
  فيو  تعلمون من ينتيه اذاب يازعه وعح  اليه اذاب مقيم(   

مةاثال لايالنةا مةن ورا,  نةراه  االمضارأل   فع  الحاضر     هو الةذي يعمةي المشةهد حيوعتةه ويدتةه   فةنحن والتعبير
يمةرون اةةه لييةةارون   ييةارون مةةن الريةة   المتكبةةرعن قومةةههةذا التعبيةةر   يصةةنع الفلةك   ونةةرر الجمااةةا  مةن 

وعجادلهم ليمية  يةدالهم ه ثةم إذا هةو ينقلة  نجةارا يصةنع مر بةا     إنهةم  , الذي  ان يقول لهموإنه رسول وعداوهم
 الاةواهر يرون إل ظاهر األمر إ ول يعلمةون مةا ورا,ه مةن وحةي وأمةر   شةننهم دائمةا فةي إدرال ل ييارون ألنهم

فةي ااتةزاف وثقة  وطمننينة   يابةرهم لعجز ان إدرال ما ورا,ها من حذم  وتقدير   فنما نو  فهو واث  اار  وهووا
  واستعال, أنه يبادلهم سارع  ايارع و

  قال إن تياروا منا فهللانا نيار منكم  ما تيارون(   )

  :مصير نمنكم ألنكم ل تدر ون ما ورا, هذا العم  من تدبير هللا وما ينتار م م نيار

  فيو  تعلمون من ينتيه اذاب يازعه وعح  اليه اذاب مقيم(   )

  أي أنتم   يوي ينكش  الميتور إ ان المحذور   أنحن

  بداي  الموفان وتحمي  اليفين  41 - 40الاام و الدر 

  مشهد التعب,  اندما حلت اللحا  المرتقب و ثم

ومةن  -من سةب  اليةه القةول  إل -ا من    فويين اثنين إ وأهلك إذا يا, أمرنا وفار التنور إ قلناواحم  فيه حتى
  مجرعها ومرساها إ إن ربي لافور رحيم   هللا آمن إ وما آمن معه إل قلي    وقالوار بوا فيها ااسم

فيهةا وفةةي قصةة   اإسةةرائيليا  األقةةوال حةول فةةوران التنةور إ وعةةذه  الايةال ببعضةةها اعيةدا إ وتبةةدو رائحة  وتتفةرت 
في هذا الاي  الةذي ل نعلةم منةه إل مةا يقدمةه  , دلي  فان  لها واضح    أما نحن فال نضرب في متاه  اايرالمو 

  . فعادة لنا الن  إ وفي حدود مدلوله بال
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أو افةوارة بر انية    وأن  , ليةه قةد يذةون اعةين فةار  -والتنةور الموقةد  -ما نملك أن نقولهوإن فوران التنةور  وأقصى
مجةةرد مصةةاحب  لمجةةي, األمةةر إ وبةةد,ا لنفةةاذ هةةذا  مصةةاحبا ربمةةا  ةةان االمةة  مةةن هللا لنةةو  إ أو  ةةانهةةذا الفةةوران 

  من اليما,   الواب  األمر افوران األرض االما,   وسح

أن يةتمر نةو  امراحلهةا  يقتضةي حدإل هذا )قلناواحم  فيها مةن  ة  فويةين اثنةين      (كةنن ناةاي العملية   ةان لما
ولةم يةذ ر لنةا اليةيات الاةرض مةن صةنعه إ ولةم يةذ ر  , ها   فقد أمر أول اصنع الفلةك فصةنعهواحدة واحدة في حين

  حتى إذا يا, أمرنا وفار التنور(    أمر االمرحل  التالي     ) . أنه أطلع نوحا الى هذا الارض  ذلك

  قلناواحم  فيها من    فويين اثنين إ وأهلك إل من سب  اليه القول ومن آمن(   )

قوع    أما نحةن فةال نةدأل  اإسرائيليا  أخرر تتفرت األقوال حول )من    فويين اثنين(وتشيع في الجو رائح  مرةو 
كةة  فويةةين اثنةةين(    ممةةا يملةةك نةةو  أن يميةةك وأن  مةةن الايةةال يلعةة  بنةةا وعشةةت  حةةول الةةن و )احمةة  فيهةةا

  اشوا,     خب  ييتصح  من األحيا,   وما ورا, ذلك

  (   -سب  اليه القول إل من  -وأهلك )

 
 

ن َقْوِمِه َسِاُرواْ  َوَعْصَنعُ   (38) َقةاَل ِإن َتْيةَاُروْا ِمنَّةا َفهللِانَّةا َنْيةَاُر ِمةنُكْم َ َمةا َتْيةَاُرونَ  ِمْنةهُ  اْلُفْلَك َوُ لََّما َمرَّ َاَلْيِه َمٌن مِ 

  (39َمِقيٌم ) َاَذابٌ  َفَيْوَ  َتْعَلُموَن َمن َيْنِتيِه َاَذاٌب ُيْاِزعِه َوَعِحَ  َاَلْيهِ 

  من استح  اذاب هللا حي  سنته   أي

  ومن آمن(   )

  تير أهلك   من

  وما آمن معه إل قلي (   )

  ار بوا فيها ااسم هللا مجرعها ومرساها    :وقال

  األمر وحشر من حشر وما حشر   فنفذ

يرعانهةا ورسةوها إ فهةي فةي  فةي تيةليمها للمشةي, ار بةوا فيهةا ااسةم هللا مجرعهةا ومرسةاها     وهةذا تعبيةر اةن :وقةال
  المالي  بله الموفان ق  اللج  رااي  هللا وحماه     وماذا يملك البشر من أمر الفلك في
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  بين نو  وابنه الذي أخذه الموفان 43 - 42الياد   الدر 

  ينتي المشهد الهائ  المرهوبومشهد الموفانو ثم

ول تكةن مةع الكةافرعن  معنةا يةا بنةي ار ة  -و ةان فةي معةزل  -ونادر نو  ابنةه تجري بهم في موج  الجبال إ  وهي
أمةر هللا إل مةن رحةم   وحةال بينهمةا المةوج  مةن إ قالوسةآور إلةى يبة  يعصةمني مةن المةا,   قةالول ااصةم اليةوي

  فكان من المارقين    

  يلتقيانو الهول هنا هولن   هول في المبيع  الصامت  إ وهول في النف  البشرع  إن

  وهي تجري بهم في موج  الجبال(   )

وتيةتيقظ فةي  يانةه  , معهةم هذه اللحا  الرهيبة  الحاسةم  يبصةر نةو  إ فةهللاذا أحةد أبنائةه فةي معةزل اةنهم ولةي  وفي
  األبوة الملهوف  إ وعرو  يهت  االولد الشاردو

  يا بني ار   معنا ول تكن مع الكافرعن(   )

  الشام و الهول حف  ااألبوة الملهوف  إ والفتوة المارورة ل تقدر مدرالبنوة العاق  ل ت ولكن

  قالوسآوي إلى يب  يعصمني من الما,(   )

  ها هي ذي األبوة المدر   لحقيق  الهول وحقيق  األمر ترس  الندا, األخيرو ثم

  قالول ااصم اليوي من أمر هللا إل من رحم( )

  ت   إل من رحم هللا  يبال ول ماابئ ولحاي ول وا ل

  لحا  تتاير صفح  المشهد   فها هو ذا الموج الاامر يبتلع    شي,و وفي

  وحال بينهما الموج فكان من المارقين(   )

نشةهد المشةهد   وهةي تجةري  كنننةا والهةول ينخةذنا -ونحةن نتةااع اليةيات  -اعد آل  الينين إ لنميك أنفاسةنا  وإننا
تلةو النةدا,   وابنةه الفتةى الماةرور يةنبى إيااة  الةداا, إ  االنةدا, نةو  الوالةد الملهةو  يبعةثبهم فةي مةوج  الجبةال إ و 

  الموق  في سرا  خاطف  رايف  وعنتهي    شي, إ و نن لم يذن داا, ول يواب   تحيم والموي  الاامرة
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فةي المبيعة  إ والمةوج يماةى  ه امةدا   مةا يقةا  -بين الوالةد والمولةود  -الهول هنا ليقا  امداه في النف  الحي   وإن
الصةةامت  وفةةي نفةة  اإنيةةان   وتلةةك سةةم  اةةارفة فةةي  المبيعةة  الةةى الةةذرر اعةةد الوديةةان   وإنهمةةا لمتكاف,ةةان إ فةةي

  تصوعر القرآن  

 
 
 
 

َوَمةا  آَمةنَ   ِإلَّ َمةن َسةَبَ  َاَلْيةِه اْلَقةْوُل َوَمةنْ اْثَنْيِن َوأَْهَلكَ  َفْوَيْينِ  ِإَذا َيا, َأْمُرَنا َوَفاَر التََّنوُر ُقْلَنا اْحِمْ  ِفيَها ِمن ُ   ٍ  َحتَّى
ِبِهةْم ِفةي  َتْجةِري  ( َوِهةيَ 41َمْجَراَها َوُمْرَسةاَها ِإنَّ َربِ ةي َلَاُفةوٌر رَِّحةيٌم ) ّللا ِ  ( َوَقاَل اْرَكُبوْا ِفيَها ِاْيمِ 40آَمَن َمَعُه ِإلَّ َقِليٌ  )

ةَع اْلَكةاِفِرعَن ) َمْعةِزلٍ  َنةُه َوَ ةاَن ِفةيَمْوٍج َ اْلِجَباِل َوَناَدر ُنوٌ  ابْ  َعَنةا َوَل َتُكةن مَّ ِإَلةى َيَبةٍ   َسةآِوي  ( َقةالَ 42َيةا ُبَنةيَّ اْرَكة  مَّ
ِ ِإلَّ َمن رَِّحَم َوَحاَل َبْيَنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمنَ  َأْمرِ  َيْعِصُمِني ِمَن اْلَما, َقاَل َل َااِصَم اْلَيْوَي ِمنْ    (43) ْاَرِقينَ اْلمُ  ّللا 

  إنتها, الموفان واستقرار اليفين 44اليااعو الدر 

إيقااهةا فةي الةنف   وفةي العاصةف  إ وعاةيم اليةذون إ وعقضةى األمةر إ وعتمشةى السةتقرار  ةذلك فةي األلفةاذ وتهةدأ
  واألذنو

دي إ وقية  الجةو  الةى وقي ويةا أرض ابلعةي مةا,ل إ وعةا سةما, أقلعةي إ ولةي  المةا, إ وقضةي األمةر إ واسةتو )
  اعدا للقوي الاالمين(   

فتبلةع األرض إ وتكة   الفاصة  الاماب إلى األرض وإلى اليما, اصيا  العاق  إ فتيتجي   لتاهمةا لنمةر وعويه
  اليما,و

  وقي ويا أرض ابلعي ما,ل وعا سما, أقلعي( )

  ولي  الما,(   )

  األرض في يوفها وتار من سمحها   ابتلعته

  وقضي األمر(   )

  القضا, ونفذ

  واستو  الى الجودي(   )
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  رسو استقرار الى يب  الجودي     ورست

  وقي  اعدا للقوي الاالمين(   )

مةن قةال إ مةن  يةذ ر يمل  ماتصرة حاسم  معبرة ان يوهةا أامة  تعبيةر    )قية (الى صةيا  المجهةول فةال وهي
  قبي  ل  موضواهم ومواراتهو

  وقي  اعدا للقوي الاالمين(   )

الةذاكرة فقةد انتهةوا     ومةا اةادوا  مةن لهم من الحياة فقد ذهبوا إ وبعدا لهم من رحم  هللا فقد لعنوا إ وبعةدا لهةم اعدا
  ييتحقون ذ را ول ذ رر  

  الى األرض يديد اتاب نو  ليتاله ان ابنه الارع  واست,نا  الحياة من 48 - 45الثامنو الدر 

لهفةة  الوالةةد  نةةو  الهةةول إ واسةةتو  الةةى الجةةودي   اآلن تيةةتيقظ فةةي نفةة وقةةد هةةدأ  العاصةةف  إ وسةةذن  واآلن
  المفجوألو

  .(الحاكمين ونادر نو  ربه إ فقالورب إن ابني من أهلي إ وإن وادل الح  إ وأنت أحذم)

فةال تقضةي إل اةن  . الحةاكمين إن ابني من أهلي إ وقةد واةدتني بنجةاة أهلةي إ وإن واةدل الحة  إ وأنةت أحذةم رب
  وتدبير     حذم 

  ييتنجز ربه واده في نجاة أهله إ وعيتنجزه حذمته في الواد والقضا,     قالها

قرااة  الةدي إ إنمةا هةم قرااة   لييةوا -انةد هللا وفةي دينةه وميزانةه  -الةرد االحقيقة  التةي تفة  انهةا   فاألهة   ويةا,ه
المةتمن     يةا,ه الةرد هذةذا فةي قةوة وتقرعةر وهةو النبةي  أهلةه العقيةدة   وهةذا الولةد لةم يذةن متمنةا إ فلةي  إذن مةن

  والتنني  والتهديدو التقرعع وتو يد ه وليما يشبه

أااةك أن تكةون مةن  إنةي قالويا نو  إنه لي  من أهلك إ إنه ام  تير صالح إ فال تينلن ما لي  لك اه الةم  )
  الجاهلين(   

 
 

 اأَلْمةُر َواْسةَتَوْ  َاَلةى اْلُجةوِديِ  َوِقيةَ  ُاْعةدا  لِ ْلَقةْويِ  َوُقِضةيَ  ِعةي َوِلةيَ  اْلَمةا,َيةا َأْرُض اْبَلِعةي َمةا,ِل َوَعةا َسةَما, َأْقلِ  َوِقي َ 

بَُّه َفَقاَل َربِ  ِإنَّ اُبِني ِمنْ  (44) الاَّاِلِمينَ    (45َوِإنَّ َوْاَدَل اْلَحَ  َوَأنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِميَن ) أَْهِلي َوَناَدر ُنوٌ  رَّ
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اةروة العقيةدة التةي تةرب  بةين  . لكبيةرة فةي هةذا الةدين   حقيقة  العةروة التةي تريةع إليهةا الايةوط يميعةاالحقيقة  ا إنهةا
  الفرد والفرد مال يربمه الني  والقراا و

  إنه لي  من أهلك   إنه ام  تير صالح(   )

اامة  اعةد ذلةك ول ر  فةال منبةت منةك وأنةت منبةت منةه إ ولةو  ةان ابنةك مةن صةلبك إ فةالعروة األولةى مقمواة  إ فهةو
  وشيج   

  التنني  والتهديدو رائح  نوحا داا داا, من ييتنجز وادا ل يراه قد تحق       ان الرد اليه يحم  وألن

  فال تينلن ما لي  لك اه الم   إني أااك أن تكون من الجاهلين(   )

فواةد هللا قةد أول  , وتنوعلةه واةد هللا أااك خشي  أن تكون مةن الجةاهلين احقيقة  الوشةائج والةرواا  إ أو حقيقة  إني
  وتحق  إ ونجا أهلك الذين هم أهلك الى التحقي   

اةه إ وعملة  تفرانةه  يعةوذ نةو  ارتجافة  العبةد المةتمن ياشةى أن يذةون قةد فل فةي حة  ربةه إ فيلجةن إليةه إ وعرتجة 
  ورحمتهو

  . .(الااسرعن حمني أكن منقالورب إني أاوذ اك أن أسنلك ما لي  لي اه الم إ وإل تافر لي وتر )

  ليميهم اذاب أليمو اآلخرون  رحم  هللا نوحا إ تمم,ن قلبه إ وتبار ه هو والصالح من نيله إ فنما وأدر ت

منةا اةذاب ألةيم(   يميةهم قي  ه يا نو  ايب  ايالي منا إ وبر ا  اليك والى أمةم ممةن معةك   وأمةم سةنمتعهم ثةم)
   

يرعةدون مةنهم متةاأل الحيةاة  لمةن بشةرر لةه ولمةن يةتمن مةن ذرعتةه ه والوايةد والتهديةدخاتم  المما والنجاة وال و انت
اللةةذان مةةرا فةةي مقدمةة  اليةةورة   فجةةا, القصةة   , الوايةةد الةةدنيا ثةةم يميةةهم العةةذاب األلةةيم     ذا  البشةةرر وذا 

  ليتريمهما في الواقع المشهود    

  من أهدا  القص  القرآني 49التاسعو الدر 

  , التعقي وثم يجي ومن

  العااب  للمتقين(  إن تلك من أنبا, الاي  نوحيها إليك ما  نت تعلمها أنت ول قومك من قب  هذا إ فاصبر)

  هذا التعقي  من أهدا  القص  القرآني في هذه اليورةو ليحق 
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ان معلومةا ومةا  ة , النبةي الةوحي التةي ينكرهةا المشةر ون   فهةذا القصة  تية  مةن الاية  إ مةا  ةان يعلمةه حقيقة 
  . خبير لقومه إ ول متداول في محيمه   إنما هو الوحي من لدن حذيم

  هو التعبير   يذون  وحدة العقيدة من لدن نو  أبي البشر الثاني   فهي هي   والتعبير انها يذاد وحقيق 

لتةي ل تمنةع يةيال أن ا والبينةا  تكرار الاتراضا  والتهاما  من المذذبين الى الرتم مةن اآليةا  والعبةر وحقيق 
  يرددها وقد بد  ااطل  في يي   

  تحق  البشرر والوايد إ  ما يبشر النبي وعنذر إ وهذا شاهد من التارع    وحقيق 

  النايون وهم الميتالفون   فهم الينن الجارع  التي ل تتال  ول تحابي ول تحيدو )والعااب  للمتقين(    وحقيق 

 
 

 َمةا َلةْيَ  َلةَك ِاةِه ِاْلةٌم ِإنِ ةي َأِاُاةَك َأن َتُكةوَن ِمةنَ  َتْيةَنْلنِ  ُه َلةْيَ  ِمةْن أَْهِلةَك ِإنَّةُه َاَمةٌ  َتْيةُر َصةاِلٍح َفةالَ َيةا ُنةوُ  ِإنَّة َقةالَ 

ةَن اْلَااِسةِرعنَ ِاةِه ِاْلةٌم َوِإلَّ َتْاِفةْر ِلةي َوَتْرحَ  ِلةي َقةاَل َربِ  ِإنِ ةي َأُاةوُذ ِاةَك َأْن َأْسةَنَلَك َمةا َلةْيَ   (46) اْلَجةاِهِلينَ   ْمِنةي َأُكةن مِ 

نَّةا َوَبرَ ةاٍ  َاَلْيةَك َوَاَلةى (47) نَّةا َاةَذابٌ  ُأَمةمٍ  ِقيةَ  َيةا ُنةوُ  اْيةِبْ  ِاَيةاَلٍي مِ  َعةَك َوُأَمةٌم َسةُنَمتِ ُعُهْم ثُةمَّ َيَمَيةُهم مِ  مَّةن مَّ  َأِلةيمٌ  مِ 

(48)  

تةرب  المةتمنين  لهةم فةي إلةه  التي   إنها العقيدة الواحدة الراام  التي ترب  بين فرد وفرد وبين يي  ويي    وحقيق 
  . شرعك واحد ورب واحد يلتقون في الدينون  له بال منافأل ول

  الى قص  نو ودرو  وابر ودلل  منها تعقي 

وأيةن  انةت هةذه  ? نةو  أكةان الموفةان اامةا فةي األرض ق أي إنةه  ةان فةي تاةوي األرض التةي اعةث فيهةا . . وبعةد
ل يةواب اليهةا إل الاةن الةذي ل يانةي مةن  أسة,ل  ض ق وأين تاومها في العالم القديم وفةي العةالم الحةديث قاألر 

تيةةتند إلةى دلية  صةةحيح     ولةي  لهةا اعةةد ذلةك ايمة  فةةي تحقية  أهةةدا   ل الحة  شةي,ا ه وإل اإسةةرائيليا  التةي
  ول قلي    كثير القص  القرآني في

البشةرع  فةي ذلةك  مجمةوأل اةنن ظةاهر النصةوم القرآنية  يلهةم أن قةوي نةو   ةانوا هةم هةذا ل يمنةع مةن القةول ولكةن
الحةين   وأن الموفةان قةد اةم هةذه الرقعة   ذلك الزمان   وأن األرض التي ييذنونها  انت هي األرض المعمورة في

  ادا ر   اليفين  النايين   ليما -إ وقضى الى يميع الاالئ  التي تقمنها 

اةن ذلةك العهةد  الوثية  إدرال طبيعة  ذلةك الحةادإل الكةوني الةذي يا,نةا خبةره مةن المصةدر الوحيةدحيةبنا فةي  وهةذا
التارع   ق  إن التارع  مولةود حةدإل لةم ييةج  " كان اليحي  إ الذي ل يعر   التارع   انه شي,ا   وإل فيومها أين
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ت والكةذب إ والتجةرعح والتعةدي    ومةا سجله قاب  للامن والصواب إ والصد ما من أحداإل البشرع  إل القلي    و  
 قلة  ذا  يةوي فةي شةنن يا,نةا اةه الابةر الصةادت   ومجةرد اسةتفتائه فةي مثة  هةذا الشةنن ييةتفتي ينباةي قة  أن

  لنوضاأل إ وانتكاس  ل تصي  اقال قد استقر  ليه حقيق  هذا الدين  

مجهةول إ ايةب   قةديم أرضها في تارع حفلت أساطير شتى الشعوب وذ رعاتها الاامض  بذ ر طوفان أصاب  ولقد
المدونة  ليمةا ييةمونه  العهةد القةديم   إسةرائي  معصي  ذلك الجية  الةذي شةهد ذلةك الحةادإل الكبيةر     وأسةاطير بنةي

شةةي, ل ينباةةي أن يةةذ ر فةةي معةةرض الحةةديث القرآنةةي اةةن  كلةةه تحةةوي  ةةذلك ذ ةةرر طوفةةان نةةو      ولكةةن هةةذا
الصةةادت الوثية    امثةة  هةةذه الروايةا  الاامضةة  وهةذه األسةةاطير المجهولةة   رالابةة الموفةان ه ول ينباةةي أن يالة 

الموفةان  أن وإن  ان لويود هذه األخبار الاامضة  اةن الموفةان انةد شةعوب شةتى دللتةه فةي . واألسانيد المصدر
رض اعةد حةين تفرقةوا فةي األ النةايين قةد  ةان فةي أرض هةذه األقةواي ه أو الةى األقة  قةد رحلةت ذ رعاتةه مةع ذراري 

  ذلك وامروا األرض من يديد    

الةى  تة  اليهةود أو  المحتةوي  سةوا, فةي ذلةك  العهةد القةديم  -أن نةذ ر أن مةا ييةمى  االكتةاب المقةد    وعنباةي
نةزل مةن انةد هللا   فةالتوراة التةي أنزلهةا هللا الةى  الةذي لةي  هةو - العهةد الجديةد  المحتةوي الةى أنايية  النصةارر 

 قبي  -يد البابليين اند سبي اليهود   ولم تعد  تابتها إل اعد قرون اديدة  الى ا األصلي موسى قد حرقت نياه

مةن التةوراة   أمةا  اقايةا ويمةع فيهةا -وقةد يذةون هةو ازعةر  -وقةد  تبهةا اةزرا  -الميةيح بنحةو خمية  قةرون  مةيالد
اكةرة تالمةذة الميةيح وتالمةذتهم مةا حفاتةه ذ إل سةائرها فهةو مجةرد تةنليف   و ةذلك األنايية  فهةي يميعةا ل تحةوي 

ثةم خلمةت اةه حذايةا   ثيةرة وأسةاطير       ومةن ثةم ل يجةوف أن  - اليةالي اليه -اعد نحو قرن من وفاة المييح 
  يميعها يقين في أمر من األمور   الكت  يمل  اند تلك

ابةر شةتى إ ل  - حقيقة ال فةي -من هذه القضي  العرضي  إلى ابرة هذا الحادإل الكوني العايم     وهي  ونال 
  قب  أن ننتق  من قص  نو  إلى قص  هودو , ابرة واحدة   وسنحاول أن نلم اشي, منها في الصفحا  التالي 

ومةدر اسةتنكارهم  , ااطلهم هتل, الذين شهدنا مدر ياهليتهم إ ومدر إصرارهم الى -اليه اليالي  -قوي نو   إن
 -وخالصةتهاوالتوحيد الاةال  الةذي يفةرد هللا  , إلةيهم -اليةه اليةالي  -لةداوة اإسةالي الاةال  التةي حملهةا نةو  

  يجع  ألحد معه صف  الربوبي      ول االدينون  والعبودي  ه -سبحانه 

وفةي سةورة البقةرة  -قبة   مةن  ما نعلم من قصته في سورة األارا  -قوي نو  هتل,     هم ذرع  آدي     وآدي  إن
التةةي خلقةةه هللا لهةةا وفوده االكفايةةا   المهمةة  وهةةي -ليقةةوي امهمةة  الاالفةة  فيهةةا  قةةد يةةب  إلةةى األرض -كةةذلك 

كيف يتوب من الزل  التةي فلهةا إ و يةف تلقةى مةن ربةه  لمةا  فتةاب  ربه اعد أن المه -والستعدادا  الالفمه لها 
يتبةع  ول ن هةدر هللا إأن)يتبع(مةا ينتيةه مة -هةو وفويةه وبنةوه  -اليةه ربةه العهةد والميثةات  أخةذ اليةه بهةا   و يةف

  الشيمان وهو ادوه وادو بنيه إلى يوي الدين  
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يةيال اعةد يية  ه وأن  اإسةالي فقد يب  آدي إلةى األرض ميةلما د متبعةا هةداه     ومةا مةن شةك أنةه الةم بنيةه وإذن
رأينةا قةوي  لةم تكةن معهةا اقيةدة أخةرر   فةهللاذا نحةن حيةث اإسةالي  ةان هةو أول اقيةدة ارفتهةا البشةرع  فةي األرض ه

التةي وصةفتها القصة   -قةد صةاروا إلةى هةذه الجاهلية   -يعلم اددها إل هللا  ل وهم من ذرع  آدي اعد أييال -نو  
وأصةةنامها  وخرافاتهةةا فلنةةا أن نجةزي أن هةةذه الجاهليةة  طارئة  الةةى البشةرع  بوثنيتهةةا وأسةةاطيرها - اليةةورة فةي هةةذه

الشةةيمان الميةةل  الةةى بنةةي آدي ه وبفعةة   افعةة  اةةن اإسةةالي إليهةةاوتصةةوراتها وتقاليةةدها يميعةةا   وأنهةةا انحرفةةت 
التةةي ينفةةذ منهةةا اةةدو هللا واةةدو النةةا  إ  لمةةا تراخةةوا اةةن  الثاةةرا  الثاةةرا  المبي يةة  فةةي الةةنف  البشةةرع    تلةةك

 اناإنية واتبااةه وحةده إ واةدي اتبةاأل تيةره معةه فةي  بيةرة ول صةايرة     ولقةد خلة  هللا , الستميةال بهةدر هللا

هللا وحةده فةال يذةون لعةدوه  بهةدي وبهةذا القةدر يملةك أن ييتميةك -هةو منةاط البةتال,  -ومنحةه قةدرا مةن الختيةار 
هةدر هللا إلةى تعةةاليم تيةره ه ليجتالةه الشةةيمان  اةن -ولةو قيةةد شةعرة  -مةن سةلمان اليةه إ  مةةا يملةك أن ينحةر  

اعةد  -النبةي الميةلم  -التةي انتهةت إليهةا ذراري آدي الجاهلي  الكالحة   تلك إلى مث  -اعد أشواط  -حتى يقذ  اه 
  ل يعلمها إل هللا   التي تلك األييال

والربوبية  والقوامة   الدينونة  الحقيق      حقيق  أن أول اقيدة ارفت في األرض هي اإسالي القائم الى توحيد وهذه
ديةان المقارنة    وتيةرهم مةن التمةورعين المةا, األ" ييةمونهم د وحةده     تقودنةا إلةى رفة   ة  مةا ياةب  ليةه مةن

طورا متنخرا من أطةوار العقيةدة   سةبقته أطةوار شةتى مةن التعةدد والتثنية  لةلهة   بوصفه الذين يتحدثون ان التوحيد
ليةه هةذه  البحةوإل   تاةب  تنليةه القةور المبي ية  وتنليةه األروا  إ وتنليةه الشةمو  والكواكة      إلةى آخةر مةا ومةن  

معينةة  ه يهةةد  إلةةى تحمةةيم قااةةدة األديةةان  وسياسةةي  بتةةدا, الةةى مةةنهج مويةةه اعوامةة  تارعايةة  ونفيةةي التةي تقةةوي ا
هللا وإثبا  أن األديان من صةنع البشةر ه وأنهةا مةن ثةم تمةور  بتمةور  اند اليماوع  والوحي اإلهي والرسال  من

  مدار الزمان   الى الفكر البشري 

فةي تةارع  األديةان  البةاحثون  فعين ه فيتةااعون تلةك النارعةا  التةي يقررهةااع  من يذتبون ان اإسةالي مةدا وعنزل 
يةةدافعون اةةن اإسةةالي متحميةةين يحممةةون  هةةم مةةن حيةةث ل يشةةعرون   وبينمةةا -وفةة  ذلةةك المةةنهج المويةةه    -

يةب   -اليةه اليةالي  -فةي وضةو  حاسةم   حةين يقةرر أن آدي  الكةرعم أص  الاتقةاد اإسةالمي الةذي يقةرره القةرآن
إلةى  اإسةالي وايه ذراري آدي الذين ايتالهم الشةيمان اةن -اليه اليالي  -وأن نوحا  . اإسالي إلى األرض اعقيدة

الةدورة تجةدد  اعةد نةو  فاةرج النةا   وأن الجاهلي  الوثني  بذلك اإسةالي نفيةه     القةائم الةى التوحيةد المملة     
اعد ذلك ااإسالي     القائم الى التوحيد المملة      وأنةه لةم  اأرسلو  من اإسالي إلى الجاهلي  ه وأن الرس  يميعا

الشةرائع المصةاحب   والتوسةعفي إنمةا  ةان الترقةي والتر ية  -اليماوع  في أصة  الاتقةاد  العقيدة يذن ق  تمور في
 وحيةد بنةا,ذلةك التمةور فةي العقائةد الجاهلية  ل يةدل الةى أن النةا  صةاروا إلةى الت مالحاة  وأن - احةدةللعقيةدة الو 

فةةي  رواسةة  تمةةور فةةي أصةة  العقيةةدة   إنمةةا يةةدل الةةى أن اقيةةدة التوحيةةد الةةى يةةد  ةة  رسةةول  انةةت تتةةرل الةةى
حتةى تصةير أقةرب إلةى أصة   ; ذاتهةا ترقةي اقائةدهم الجاهلية  -حتى اعد انحرا  األييال انهةا  -األييال التالي  

تارع  البشرع  مةن العقائةد الوثنية  يميعةا   وقةد ويةد   في أقدي التوحيد الرباني   أما اقيدة التوحيد في أصلها فهي
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 هللا لييت نااع  من أفكار البشر ومعلوماتهم المتراية  ه إنمةا هةي آتية  لهةم مةن انةد ألنها هذذا  امل  منذ ويد  إ
  سبحانه   فهي ح  منذ اللحا  األولى إ وهي  امل  منذ اللحا  األولى    

وبااصة  إذا  -ميةلم  لباحةث -إذن  -قةوي اليةه التصةور اإسةالمي   فةال مجةال مةا يقةرره القةرآن الكةرعم ه وع هةذا
الكةرعم فةي وضةو  حاسةم إ إلةى شةي, ممةا تاةب   القةرآن أن يعدل اةن هةذا الةذي يقةرره -كان يدافع ان اإسالي   

  النارعا  النااع  من منهج مويه  ما أسلفنا   تلك ليه نارعا  الم األديان المقارن   

إذ أن  -اةن اإسةالي  تكتة  ل ننةاقش األخمةا, والمزالة  فةي الكتااةا  التةي -فةي ظةالل القةرآن  -هنةا أننةا  ومةع
نعرضةةه فةةي موايهةة  المةةنهج القرآنةةي  , واحةةد     ولكننةةا نلةةم بنمةةوذج -مجةةال هةةذه المناقشةة  احةةث آخةةر ميةةتق  
  والتقرعرا  القرآني  في هذه القضي     

    في فص  أص  العقيدةواألستاذ العقاد في  تااهو هللا كت 

  ترقى اإنيان في العقائد    ما ترقى في العلوي والصنااا   " . .

العلةم والصةناا   أوائة  فكانةت اقائةده األولةى ميةاوع  لحياتةه األولةى إ و ةذلك  انةت الومةه وصةناااته   فلييةت"
نوفر مةةن اناصةةر الحقيقةة  فةةي منهةةا اةة واحةةدة اةةنرقى مةةن أوائةة  الةةديانا  وال بةةادا  إ ولييةةت اناصةةر الحقيقةة  فةةي

  األخرر  

والصةنااا       العلةوي وعنباي أن تكةون محةاول  اإنيةان فةي سةبي  الةدين أشة  وأطةول مةن محاولتةه فةي سةبي "
المتفرقةة  التةةي يعالجهةةا العلةةم تةةارة  األشةةيا, ألن حقيقةة  الكةةون الكبةةرر أشةة  مملبةةا وأطةةول طرعقةةا مةةن حقيقةة  هةةذه

  والصناا  تارة أخرر  

إلةةى فمةةن قرعةة   ولبثةةوا د يهةة  النةةا  شةةنن الشةةم  اليةةاطع  إ وهةةي أظهةةر مةةا تةةراه العيةةون وتحيةةه األبةةدان إوقةة"
األلاةاف واألحةالي   ولةم يامةر ألحةد أن  تفيةر يقولةون بةدورانها حةول األرض إ وعفيةرون حر اتهةا واوارضةها  مةا

  ل تزال   أمرها فوت ظالي   ولعلها من ينكر ويود الشم  ألن العقول  انت في ظالي

الةى أنهةا تبحةث اةن  ول فةالريوأل إلةى أصةول األديةان فةي اصةور الجاهلية  األولةى ل يةدل الةى امةالن التةدين إ"
كاملةة  شةةامل  فةةي اصةةر واحةةد ه وأن  للنةةا  محةةال   و ةة  مةةا يةةدل اليةةه أن الحقيقةة  الكبةةرر أكبةةر مةةن أن تتجلةةى

وأسةةلوبا اعةةد أسةةلوب إ  مةةا ييةةتعدون لعرفةةان  طةةور   اعةةد النةةا  ييةةتعدون لعرفانهةةا اصةةرا اعةةد اصةةر إ وطةةورا
وأاجةة  مةةن اسةةتعدادهم لعرفةةان هةةذه الحقةةائ  التةةي يحةةي  بهةةا العقةة   أصةةع  الحقةةائ  الصةةارر إ بةة  الةةى نحةةو

  . وال يان وعتناولها الح 
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زال األول إ ول تة اإنيةان وقد أسفر الم المقابلة  بةين األديةان اةن  ثيةر مةن الضةالل  واألسةاطير التةي آمةن بهةا"
العرعق    ولم يذن مةن المناةور أن ييةفر هةذا العلةم اةن  الحضارة لها اقي  شائع  بين القبائ  البدائي  إ أو بين أمم

 الةةديانا  األولةةى الةةى تيةةر مةةا  انةةت اليةةه مةةن الضةةالل  والجهالةة    فهةةذه هةةي تكةةون  شةةي, تيةةر ذلةةك إ ول أن

ولةي  فةي هةةذه النتيجة  يديةد ييةتاربه العلمةةا, إ أو  . اتيرهة المعقولة  التةي ل يترقة  العقةة  نتيجة  وحدهاالنتيجة 
يةوهر الةدين   فةهللان العةالم الةذي يامةر لةه أن يبحةث فةي األديةان البدائية  ليثبةت  الةى يبنون اليه يديدا فةي الحذةم

  ان محال       يبحث قد ارفوا الحقيق  الكوني  الكامل  منزه  ان شوائ  اليا  والغبا, إ إنما األولين أن

  كت  في فص و أطوار العقيدة اإلهي    في الكتاب نفيهو كذلك

  ااآلله  واألربابو ااتقادها يعر  الما, المقابل  بين األديان ثالث  أطوار اام  مر  بها األمم البدائي  في"

  دور التعدد وهي

  التمييز والترييح ودور

  الوحداني  ودور

إلةى الم,ةا    وعوشةك  العشةرا  أربااةا تعةد االعشةرا  إ وقةد تتجةاوف ففي دور التعدد  انت القبائ  األولى تتاذ لها"
تنةوب اةةن الةرب فةي الحضةور إ وتقبة  الصةةلوا   تعوعةذة فةي هةذا الةدور أن يذةون لكة  أسةةرة  بيةرة رب تعبةده إ أو

  والقرابين  

البةروف والريحةان فةي  منهةا وفةي الةدور الثةاني وهةو دور التمييةز والتةرييح تبقةى األربةاب الةى  ثرتهةا إ وعنخةذ رب"
األخةةرر االزاامةة  إ وتعتمةةد اليهةةا فةةي شةةتون  القبائةة  الةةى سةةائرها   إمةةا ألنةةه رب القبيلةة  الكبةةرر التةةي تةةدين لهةةا

يميعةةا مملبةةا أااةةم وألةةزي مةةن سةةائر الممالةة  التةةي تحققهةةا األربةةاب  ل بةةاده الةةدفاأل والمعةةا  إ وإمةةا ألنةةه يحقةة 
يعلةو  خشةي  حاي  إليه إ أو رب الزوااع والرعا  وهي موضع ريةا, أورب الممر واإقليم في  يذون  الماتلف  إ  نن

  . المبي ي  الى موضع الريا, والاشي  اند األرباب القائم  الى تييير تيرها من العناصر

فةي  ة  إقلةيم مةن األقةاليم  األربةاب وفي الدور الثالث تتوحد األم  إ فتتجمع إلى عبادة واحدة تتل  بينها مع تعةدد"
الةى تيرهةا  مةا تفةرض اليهةا سةيادة تايهةا وصةاح   عبادتهةا قة    وعحةدإل فةي هةذا الةدور أن تفةرض األمة المتفر 

األمة  المالوبة  االاضةوأل إلههةا إ مةع اقائةه وبقةا, عبادتةه  بقةا, التةااع  إلةه ارشةها إ وعحةدإل أيضةا أن ترضةى مةن
  للملك المماأل   والحاشي  للمتبوأل إ

وعتعةذر فيهةا الةى  , المعرفة    الناقصة  إل اعةد أطةوارا مةن الحضةارة تشةيع فيهةاول تصة  األمة  إلةى هةذه الوحدانية"
الجاهلية  إ فتصة  هللا امةا هةو أقةرب إلةى الكمةال  وابائة  العق  قبول الارافةا  التةي  انةت سةائا  فةي اقةول الهمةج
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 اةهللارادة رار الكون واالقتهافي أطوارها اليااق  إ وتقترن ال بادة االتفكير في أس المتعددة والقداس  من صفا  اآلله 

وتنةزل األربةاب األخةرر إلةى مرتبة   , الحق  هللا وحذمته العالي  إ و ثيرا ما يتفرد اإله األكبر في هذه األمم االربوبي 
  ال    " . . . اليماوع  المالئك  أو األرباب الممرودين من الحايرة

البشةر هةم الةذين ينشة,ون  أن را, الما, الةدين المقةارن سوا, من رأي الكات  نفيه أو مما نقله ملاصا من آ وواضح
والحضةارع  واليياسةي    وأن التمةور مةن التعةدد  والعلمية  اقائةدهم اننفيةهم ه ومةن ثةم تاهةر فيهةا أطةوارهم العقلية 

  ممرد الى اإيمال     فمني إلى التثني  إلى التوحيد تمور

اإلهية  إ منةذ أن اتاةذ  العقيةدة هو موضةوأل هةذا الكتةاب نشةنةواضح مةن الجملة  األولةى فةي تقةديم المتلة  لكتاا وهذا
  التوحيد        نزاه  اإنيان ربا إ إلى أن ار  هللا األحد إ واهتدر إلى

آخةر تيةر مةا يقةرره صةاح   شةي,ا ل شك ليه أن هللا سبحانه يقةرر فةي  تااةه الكةرعم إ تقرعةرا واضةحا يافمةا إ والذي
أول البشةر  وهةوأن آدم -سةبحانه  -وأن الةذي يقةرره هللا  . المةا, األديةان المقارنة    كتةابو هللا  متةنثرا ليةه امةنهج

وحةده  د وار  نزاه  التوحيد تير مشوب  اشائب  من التعدد والتثني  إ واةر  الدينونة  , كامل  ار  حقيق  التوحيد
فةي أقةدي تةارع  البشةرع  ل تعةر   الأيية ااتباأل مةا يتلقةى منةه وحةده   وأنةه اةر  بنيةه بهةذه العقيةدة إ فكانةت هنالةك

لمةا طةال األمةد الةى األييةال المتتااعة  مةن ذرعة  آدي انحرفةت اةن  وأنةه إل اإسةالي دينةا إ وإل التوحيةد اقيةدة    
اليةالي  اليةه التثني  وربما إلى التعدد     ودانت لشتى األربةاب الزائفة        حتةى يا,هةا نةو  إلى التوحيد     ربما

ولم يةنج إل الميةلمون الموحةدون الةذين  ; من يديد   وأن الذين اقوا الى الجاهلي  أترقهم الموفان يميعااالتوحيد 
وسةائر األربةاب وال بةادا  الجاهلية    ولنةا أن نجةزي أن أييةال مةن  والتثنية  يعرفون  نزاهة  التوحيةد  وعنكةرون التعةدد

وععةودوا إلةى  , األمد لتوحيد الممل    قب  أن يمول اليهمالنايين ااشت  ذلك ااإسالي القائم الى ا هتل, ذراري 
وما أرسلنا من قبلك من رسةول إل نةوحي إليةه ):رسول النحرا  ان التوحيد من يديد     وأنه هذذا  ان شنن   

  أنه ل إله إل أنا فاابدون(   

كتةابو هللا  شةي, آخةر    متلة  م ليةهلشك ليه أن هذا شي, إ والةذي يقةرره المةا, األديةان المقارنة  وعتةااعه والذي
إليهةا     وآرا, البةاحثين فةي تةارع  األديةان لييةت سةور  ينتهةي وبينهما تقاب  تاي في منهج النار وفةي النتةائج التةي

  فهي لييت الكلم  النهاي  حتى في مباحث البشر الفانين   , نارعا  يعارض اعضها اعضا

وعقةرر تيةره أمةرا آخةر  , القةاطع أمرا يبينةه فةي  تااةه الكةرعم هةذا البيةان -سبحانه  -من شك أنه حين يقرر هللا  وما
وبااصة  ممةن يةدافعون اةن اإسةالي ه وعذتبةون مةا  . االتبةاأل ماةايرا لةه تمةاي الماةايرة إ فةهللان قةول هللا يذةون أولةى

الاتقادية  فةي  وان أص  الدين يمل      وأن هذا الةدين ل ياةدي بةنق  قاادتةه انه يذتبون اقصد دفع الشبها 
أقةدي العصةور ولةم  منةذ يةا, وحيةا مةن انةد هللا إ ولةم يبتداةه البشةر مةن انةد أنفيةهم ه وإنةه يةا, االتوحيةد الةدين أن

كمةةا أنةةه ل ياةةدي بتةةرل تقرعراتةةه إلةةى  . رسةةال  يجةةي, اايةةر التوحيةةد فةةي أيةة  فتةةرة مةةن فتةةرا  التةةارع  إ ول فةةي أيةةه
يعلةةم أن هةةتل, إنمةةا يعملةةون وفةة  مةةنهج مويةةه لتةةدمير القااةةدة  حةةين  تقرعةةرا  المةةا, األديةةان المقارنةة  وبااصةة
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 وهةي أنةه وحةي مةن هللا إ ولةي  مةن وحةي الفكةر البشةري المترقةي المتمةور   ولةي  وقفةا ; كلةه األساسةي  لةدين هللا

  ترقي العق  البشري في العلم المادي والابرة التجرعبي    الى

ان مةدر الامةورة فةي  لنا تكش  -ملك الستمراد فيها في  تاب الاالل التي ل ن -هذه اللمح  الماتصرة  ولع 
إسةالمي    مةا تكشة  لنةا اةن مةدر  تيةر اةن مصةدر -فةي أي يانة  مةن يوانبهةا  -تلقةي مفهوماتنةا اإسةالمي  

ى ي يشون الى هذه المنةاهج والمقةررا  وعيةتقون منهةا   حتة الذين تالا  مناهج الفكر الاربي  ومقرراتها في أذهان
  ان اإسالي من أادائه     )إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوي(    الفترا,ا  وهم يتصدون لرد

  وقف  أخرر مع قص  نو      نق  مع نو  وابنه الذي لي  من أهله   ونق 

الةى مفةرت المرعة   وقفة  وقفة  الةى معلةم واضةح اةارف فةي طبيعة  هةذه العقيةدة وفةي خمهةا الحر ةي أيضةا     إنهةا
  ش  معالم المرع     تك

واصةنع الفلةك انايننةةا  . وأوحةي إلةى نةو  أنةه لةن يةتمن مةن قومةك إل مةةن قةد آمةن إ فةال تبتة,  امةا  ةانوا يفعلةون )
  ووحينا إ ول تااطبني في الذين ظلموا إنهم مارقون      (

ومةن  -سةب  اليةه القةول  مةن إل -حتى إذا يا, أمرنةا وفةار التنةور قلناواحمة  فيهةا مةن  ة  فويةين اثنةين وأهلةك )
  آمن إ وما آمن معه إل قلي       (

تكةن مةع الكةافرعن    ول ويةا بنةي ار ة  معنةا إ-وهي تجري بهم في موج  الجبال ونادر نو  ابنه و ان في معةزل )
 هللا إل مةن رحةم إ وحةال بينهمةا المةوج فكةان أمر قالوسآوي إلى يب  يعصمني من الما, إ قالول ااصم اليوي من

  من المارقين    (

قالويةا نةو  إنةه لةي   . ونةادر نةو  ربةه إ فقةالورب إن ابنةي مةن أهلةي إ وإن واةدل الحة  إ وأنةت أحذةم الحةاكمين)
أااةك أن تكةون مةن الجةاهلين   قةالورب  إنةي من أهلك إ إنه ام  تير صالح إ فال تينلن ما لةي  لةك اةه الةم إ

  تافر لي وترحمني أكن من الااسرعن(    لوإ إني أاوذ اك أن أسنلك ما لي  لي اه الم إ

الةدين إ وتتعلة  اآفةةات  هةذا الوشةيج  التةي يتجمةع اليهةا النةا  فةي هةذا الةدين وشةيج  فرعةدة تتميةةز بهةا طبيعة  إن
  . وآماد وأاعاد وأهدا  يات  بها ذلك المنهج الرباني الكرعم

القةوي والعشةيرة إ  وشةيج  والةوطن إ ولييةتهةذه الوشةيج  لييةت وشةيج  الةدي والنية  ه ولييةت وشةيج  األرض  إن
وشةةيج  الحرفةة  والمبقةة      إن هةةذه  ولييةةت ولييةةت وشةةيج  اللةةون واللاةة  إ ولييةةت وشةةيج  الجةةن  والعنصةةر إ

اليةةه  -الفةةرد والفةةرد ه  مةةا قةةال هللا سةةبحانه وتعةةالى لعبةةده نةةو   بةةين الوشةةائج يميعهةةا قةةد تويةةد ثةةم تنقمةةع العالقةة 
لةي   . . إن ابنةي مةن أهلةي(    )يةا نةو  إنةه لةي  مةن أهلةك(ثم بةين لةه لمةاذا يذةون ابنةه رب) :يقةول وهةو -اليةالي 
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فةال تيةنلن مةا لةي  لةك اةه ) :نةو  من أهله     )إنه ام  تير صالح(    إن وشيج  اإيمان قد انقمعةت بينكمةا يةا
أنةه لةي  مةن أهلةك إ ولةو المعلةوي الميةتيقن فهةو  أما الم(فننت تحي  أنه من أهلك إ ولكن هذا الحيبان خاطئ  

  كان هو ابنك من صلبك  

وبةين ناةةرا   , والةرواا  هةو المعلةةم الواضةح البةارف الةى مفةرت المرعة  بةين ناةةرة هةذا الةدين إلةى الوشةائج وهةذا
والني  ه وآنا هي األرض والةوطن إ وآنةا هةي القةوي  الدي الجاهلي  المتفرق      إن الجاهليا  تجع  الراام  آنا هي

 وآنا هي الجن  والعنصر إ وآنا هي الحرف  والمبقة    تجعلهةا آنةا هةي المصةالح , واللا  ة إ وآنا هي اللون والعشير 

 -أو تجمعهةا  تفرقهةا الةى -أو التةارع  المشةترل   أو المصةير المشةترل     و لهةا تصةورا  ياهلية   , المشةتر  
  تاال  ماالف  أصيل  اميق  ان أص  التصور اإسالمي  

الرسةول   م   وهةي مةن  توييهةا  ممثال في هذا القرآن الذي يهدي للتةي هةي أقةوي وفةي -الرباني القوعم  والمنهج
الةى ذلةك األصة  الكبيةر     والمعلةم الواضةح  االتربية  قةد أخةذ األمة  الميةلم  -هةذا القةرآن والةى نيةقه واتجاهةه 

  البارف في مفرت المرع     

ضةرب أمثالةه لشةتى الوشةائج  , مةن نةو  وابنةه ليمةا يذةون بةين الوالةد والولةدالمث  الذي يضربه فةي هةذه اليةورة  وهذا
  الوشيج  الوحيدة التي يعتبرها     حقيق  والرواا  الجاهلي  األخرر إ ليقرر من ورا, هذه األمثال

   ذلكووأبيه وقومه  - اليالي اليه -لها المث  ليما يذون بين الولد والوالد وذلك ليما  ان بين إبراييم  ضرب

ل ييةمع ول يبصةر ول يانةي  مةا واذ ةر فةي الكتةاب إبةراييم إ إنةه  ةان صةديقا نبيةا   إذ قةال ألبيةهويا أبةت لةم تعبةد)
فةاتبعني أهةدل صةراطا سةوعا   يةا أبةت ل تعبةد الشةيمان  , انك شي,ا ق يا أبت إني قد يا,ني من العلم ما لم ينتةك

 . . ولياأخةا  أن يميةك اةذاب مةن الةرحمن فتكةون للشةيمانيةا أبةت إنةي  . إ إن الشةيمان  ةان للةرحمن اصةيا

سةالي اليةك سنسةتافر لةك ربةي :قةال أرات  أنت ان آلهتي يا إبراييم ق ل,ن لم تنته ألريمنك   واهجرني مليا  :قال
ربةةي إ ايةةى أل أكةةون بةةداا, ربةةي شةةقيا   فلمةةا  وأداةةو إ إنةةه  ةةان بةةي حفيةةا إ وأاتةةزلكم ومةةا تةةداون مةةن دون هللا

لةه إسةحات وععقةوب و ةال يعلنةا نبيةا ه ووهبنةا لهةم مةن رحمتنةا إ ويعلنةا لهةم  وهبنةا م وما يعبدون من دون هللاااتزله
      50 - 41اليا(        مرعمو صدت ليان

اهةده وميثاقةه   وعبشةره  يعميةه لها المثة  ليمةا  ةان بةين إبةراييم وذرعتةه  مةا المةه هللا سةبحانه ولقنةه إ وهةو وضرب
  متداد الرسال  في اقبهوببقا, ذ ره وا

قةالول ينةال اهةدي  ? ذرعتةي ابتلةى إبةراييم ربةه اذلمةا  إ فةنتمهن إ قةالوإني ياالةك للنةا  إمامةا إ قةالوومن وإذا
  الاالمين    
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واليةوي اآلخةر   قةالوومن  اةاهلل مةن آمةن مةنهم -قةال إبةراييمورب ايعة  هةذا بلةدا آمنةا وارفت أهلةه مةن الثمةرا   وإذ
    126 - 124البقرةو ] . . المصير يال ثم اضمره إلى اذاب النار وب, كفر فنمتعه قل

وامرأتةه   وفةي الجانة   ولةوط لها المثة  ليمةا يذةون بةين الةزوج وفويةه إ وذلةك ليمةا  ةان بةين نةو  وامرأتةه إ وضرب
  اآلخر ما  ان بين امرأة فراون وفراونو

فاانتاهمةا إ فلةم يانيةا  , الصةالحين نتا تحت ابدين مةن عبادنةاهللا مثال للذين  فروا امرأة نو  وامرأة لوط إ  ا ضرب
  . . . الداخلين انهما من هللا شي,ا إ وقي وادخال النار مع

ونجنةي مةن فراةون واملةه  , الجنة  وضرب هللا مثال للذين آمنوا امرأة فراون إ إذ قالتورب ابن لي اندل بيتةا فةي)
    11 - 10موإ ونجني من القوي الاالمين(        التحرع

ومصةةالحهم  , وأمةةوالهم لهةةا المثةة  ليمةةا يذةةون بةةين المةةتمنين وأهلهةةم وقةةومهم ووطةةنهم وأرضةةهم وديةةارهم وضةةرب
ومةا  ةان مةن الفتية  أصةحاب الكهة   . قةومهم وماضيهم ومصيرهم   وذلك ليما  ةان بةين إبةراييم والمةتمنين اةه مةع

  مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم      

تعبةدون مةن دون هللا إ  فرنةا  وممةا سوة حين  في إبراييم والذين معه إ إذ قالوا لقومهموإنا برآ, منكمقد  انت لكم أ)
      4ااهلل وحده      (      الممتحن و تتمنوا اذم وبدا بيننا وبينكم العداوة والباضا, أبدا حتى

ربنةا آتنةا مةن لةدنك :فقةالوا إلةى الكهة  حيةبت أن أصةحاب الكهة  والةرايم  ةانوا مةن آياتنةا اجبةا ق إذ أور الفتية  أي
سةةنين اةةددا   ثةةم اعثنةةاهم لةةنعلم أي الحةةزبين  الكهةة  رحمةة  وهيةةئ لنةةا مةةن أمرنةةا رشةةدا إ فضةةربنا الةةى آذانهةةم فةةي

االح  إ إنهم فتي  آمنةوا بةربهم وفدنةاهم هةدر إ وربمنةا الةى قلةوبهم  نبنهم أحصى لما لبثوا أمدا   نحن نق  اليك
اتاةذوا مةن  قومنةا رب اليةماوا  واألرض لةن نةداو مةن دونةه إلهةا لقةد قلنةا إذن شةمما   هةتل, ربنةا:فقةالوا إذ قةاموا

 -كةذاا ق وإذ ااتزلتمةوهم ومةا يعبةدون  هللا دونه آله    لول ينتون اليهم ايلمان بين   فمن أظلم ممن افتةرر الةى
   9 - 16مةر م مرفقةا         الكهة ورحمتةه إ وعهيةى , لكةم مةن أ مةن فنووا إلى الكه  ينشر لكم ربذةم -إل هللا 

   

الةذين سةبقوها فةي  . والمةتمنين األمثلة  التةي ضةربها هللا لنمة  الميةلم  مةن سةيرة الةره  الكةرعم مةن األنبيةا, وبهةذه
لهةذه األمة  ه وقةاي هةذا المعلةم البةارف أمامهةا  المرعة  مو ة  اإيمةان الضةارب فةي شةعاب الزمةان إ وضةحت معةالم

اليهةا المجتمةع الميةلم إ ول يقةوي الةى سةواها   وطالبهةا ربهةا االسةتقام   يقةوي التةي يجة  أن اةن حقيقة  الوشةيج 
منهةا    نمةاذج في حيم ووضو  يتمثالن فةي مواقة   ثيةرة إ وفةي توييهةا  مةن القةرآن  ثيةرة     هةذه المرع  الى
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أو أبنةا,هم أو إخةوانهم أو  آاةا,هم و  ةانواولة -ل تجد قوما يتمنون ااهلل واليوي اآلخر يوادون مةن حةاد هللا ورسةوله )
منةه إ وعةدخلهم ينةا  تجةري مةن تحتهةا األنهةار خالةدين  بةرو  أول,ةك  تة  فةي قلةوبهم اإيمةان وأيةدهم -اشةيرتهم 

    22أول,ك حزب هللا إ أل إن حزب هللا هم المفلحون(        المجادل و , انه فيها إ رضي هللا انهم ورضوا

امةةا يةةا,كم مةةن الحةة  إ  كفةةروا نةةوا ل تتاةةذوا اةةدوي واةةدو م أوليةةا, تلقةةون إلةةيهم اةةالمودة إ وقةةديةةا أيهةةا الةةذين آم)
يهةادا فةي سةبيلي وابتاةا, مرضةاتي إ تيةرون إلةيهم  خةريتم ياريةون الرسةول وإيةاكم أن تتمنةوا اةاهلل ربذةم إ إن  نةتم

    1اليبي (        الممتحن وأالنتم إ ومن يفعله منكم فقد ض  سوا,  وما االمودة وأنا أالم اما أخفيتم

قةد  انةت لكةم أسةوة حيةن  فةي  . اصير تنفعذم أرحامذم ول أولد م إ يوي القيام  يفص  بينكم إ وهللا اما تعملون  لن
  [ 4 - 3إبراييم والذين معه       ال        الممتحن و

ومن يتولهم منكم فنول,ةك هةم  , اإيمان فر الىيا أيها الذين آمنوا ل تتاذوا آاا,كم وإخوانكم أوليا, إن استحبوا الك)
      23الاالمون(          التوب و

يتةولهم مةنكم فهللانةه مةنهم إ إن  ومةن يا أيها الذين آمنوا ل تتاةذوا اليهةود والنصةارر أوليةا, إ اعضةهم أوليةا, اعة  إ)
  .   51هللا ل يهدي القوي الاالمين(        المائدةو

بنائةه وتكوعنةه العضةوي  طبيعة  دة األصيل  الحاسم  في االقا  المجتمةع اإسةالمي ه وفةيتقرر  تلك القاا وهذذا
آخةر الزمةان   ولةم يعةد هنةال مجةال للجمةع بةين  إلةى الةذي يتميةز اةه اةن سةائر المجتمعةا  الجاهلية  قةديما وحةديثا

لنمة  الماتةارة   والةذين يةداون قاادة أخرر تير القاادة التةي اختارهةا هللا  أي   اإسالي  وبين إقام  المجتمع الى
اإسةالي محلهةا  أحة  ثةم يقيمةون مجتمعةاتهم الةى قااةدة أو أكثةر مةن تلةك العالقةا  الجاهلية  التةي , اإسةالي صةف 

واإسةالي فةي  لتةا الحةالتين ل يعتةر  لهةم بتلةك  . قاادة العقيدة إ إما أنهم ل يعرفون اإسالي ه وإما أنهم يرفضةونه
  ب  ياتارون تيرها من مقوما  الجاهلي  فعال   , يمبقونها ا ألنفيهم وهم لالصف  التي يداونه

المجتمةع اإسةالمي  إقامة  لنناةر فةي يوانة  مةن حذمة  هللا فةي -وقةد صةار  واضةح  تمامةا  -هذه القااةدة  وندأل
  الى هذه القاادة    

الزائةد فةي تر يبةه  االعنصةر نهةا تتعلة العقيةدة تمثة  أالةى خصةائ   اإنيةان  التةي تفرقةه مةن اةالم البهيمة  ه أل إن
اةةه صةةار هةةذا المالةةوت إنيةةانا فةةي هةةذه  الةةذي وهةةو العنصةةر الروحةةي -و ينونتةةه اةةن تر يةة  البهيمةة  و ينونتهةةا 

انتبهةوا أخيةرا إلةى أن العقيةدة خاصة  مةن خةوام  دمادية  إ قة المةاديين وحتى أشد الملحةدين إلحةادا وأكثةر -الصورة 
  ان الحيوان   اأساسي اإنيان تفرقه فرقا

هةي آصةرة التجمةع    - اإنيةاني  في المجتمع اإنياني الذي يبلغ ذروة الحضةارة -ثم ينباي أن تكون العقيدة  ومن
اةةن البهةائم   ول تكةةون آصةرة التجمةةع انصةةرا  لةه ألنهةا العنصةةر الةذي يتعلةة  اةنخ  خصةةائ  اإنيةان المميةةزة
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ن مثة  األرض والمراةى والمصةالح والحةدود التةي تمثة  خةوام مة ! البهةائم يتعلة  اشةي, يشةترل ليةه اإنيةان مةع
واللاة       والعنصةرواللون  ول تكةون  ةذلك هةي الةدي والنية  والعشةيرة والقةوي والجةن  ! الحايةرة الحايةرة إ وسةياج

البهيمة    ولةي  هنةال إل شةتون العقة  والقلة  التةي ياةت  بهةا اإنيةان دون  مةع فكلهةا ممةا يشةترل ليةه اإنيةان
  بهيم   ال

فكة  فةرد الةى  , واإرادة تتعل  العقيدة اعنصةر آخةر يتميةز اةه اإنيةان اةن البهةائم     هةو انصةر الختيةار كذلك
نوأل المجتمةع الةذي يرعةد أن ي ةيش ليةه ماتةارا  يقرر حدة يملك أن ياتار اقيدته امجرد أن يبلغ سن الرشد ه وبذلك

أن يتمةذه   -اذامة  حرعتةه  -والقتصةادي والالقةي الةذي يرعةد  واليياسةي ه ونةوأل المةنهج الاتقةادي واليتمةااي
  اه وع يش    

األرض التةي يحة  أن  يقةرر هةذا الفةرد ل يملةك أن يقةرر دمةه ونيةبه ولونةه وقومةه وينيةه    مةا ل يملةك أن ولكن
جتمعةا  الجاهلية      المقوما  التي تقةاي اليهةا م تلك يولد فيها إ ولا  األي التي يرعد أن ينشن اليها     إلى آخر

مجي,ةةه إلةةى هةةذه األرض إ ول يتخةةذ لةةه فيهةةا مشةةورة ول رأي ه إنمةةا هةةي  قبةة    إن هةةذه األمةةور  لهةةا يقضةةى فيهةةا
 - وحةدها أو حتةى فةي الةدنيا -سةوا, أحة  أي  ةره   فةهللاذا تعلة  مصةيره فةي الةدنيا واآلخةرة معةا  فرضةا تفةرض اليةه

إنيةانيته مقومةا مةن أخة   تيةل  يذةن ماتةارا ول مرعةدا ه وبةذلك امثة  هةذه المقومةا  التةي تفةرض اليةه فرضةا لةم
بة  مةن قوااةد تر يبةه وتكوعنةه اإنيةاني المميةز لةه مةن  ; مقوماتها ه وتهدر قاادة أساسي  من قوااةد تكةرعم اإنيةان

  سائر الاالئ   

لةه متمشةي  مةع تلةك  هللا أي  المحافا  الى خصائ  اإنيان الذاتية  إ والمحافاة  الةى الكرامة  التةي وهبهةا ومن
هةةي  -منةةذ أن يبلةةغ سةةن الرشةةد  اشاصةةه التةةي يملةةك  ةة  فةةرد اختيارهةةا -الاصةةائ  ه يجعةة  اإسةةالي العقيةةدة 

اإسةةالمي ه والتةةي يتقةةرر الةةى أساسةةها مصةةير  ةة  فةةرد  المجتمةةع اآلصةةرة التةةي يقةةوي اليهةةا التجمةةع اإنيةةاني فةةي
 , ااختيةاره مرارع  إ التي ل يد له فيها إ ول يملةك  ةذلك تاييرهةاتلك العوام  الض تكون  اهللارادته الذاتي    وعنفي أن

  هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته  

أن ينشةئ مجتمعةا  - األخةرر  واةدي ايامةه الةى العوامة  الضةمرارع  -شنن اياي المجتمع الةى آصةرة العقيةدة  ومن
واللاةا  واألقةواي والةدما, واألنيةاب والةديار  واأللةوان ينةا إنيانيا االميةا مفتوحةا ه يجةي, إليةه األفةراد مةن شةتى األ

 الةذاتي ه ل يصةدهم انةه صةاد إ ول يقةوي فةي ويةوههم حةايز إ ول تقة  دونةه واختيةارهم واألوطةان اذامة  حةرعتهم

 والاةوام مصةمنع  إ خارية  اةن خصةائ  اإنيةان العليةا   وأن تصة  فةي هةذا المجتمةع  ة  الماقةا  حةدود

البشةرع  ه ول تالة   األينةا  جتمع في صعيد واحد إ لتنشى ,  حضارة إنياني    تنتفع اذة  خصةائ البشرع  إ وت
  . . . واألرض دون  فاي  واحدة إ ايب  من اللون أو العنصر أو الني 

اإسةالمي الةى آصةرة  التجمةع ولقد  ةان مةن النتةائج الواق ية  البةاهرة للمةنهج اإسةالمي فةي هةذه القضةي  ه وإقامة "
األرضةةةي  القرعبةة  إ والحةةةدود اإقليميةةة   والمصةةالح العقيةةدة وحةةةدها إ دون أواصةةر الجةةةن  واألرض واللةةون واللاةةة 
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هةةذا التجمةةع وتنميتهةةا وإاالئهةةا إ دون الصةةفا  المشةةتر   بينةةه وبةةين  فةةي اليةةايف    وإبةةراف  خصةةائ  اإنيةةان 
 لجميةةع صةةبح المجتمةةع الميةةلم مجتمعةةا مفتوحةةاالنتةةائج الواق يةة  البةةاهرة لهةةذا المةةنهج أن أ مةةن الحيةةوان      ةةان

فةةي بوتقةة  المجتمةةع  صةةبت األينةةا  واأللةةوان واللاةةا  إ بةةال اةةائ  مةةن هةةذه العوائةة  الحيوانيةة  اليةةايف    وأن
وتمافيةت إ وأنشةن  مر بةا اضةوعا  البوتقة  اإسةالمي خصةائ  األينةا  البشةرع  و فاياتهةا إ وانصةهر  فةي هةذه

العجيبة  المتجانية  المتناسةق  حضةارة رائعة  ضةام  إ تحةوي  الكتلة  يرة   وصةنعت هةذهفائقا في فترة تعد نيةبيا قصة
  فمانها مجتمع  إ الى اعد الميافا  وب , طرت التصال في ذلك الزمان   في خالص  الماق  البشرع 

والتر ةةةةي  والماربةةةةي لقةةةةد ايتمةةةةع فةةةةي المجتمةةةةع اإسةةةةالمي المتفةةةةوتوالعربي والفارسةةةةي والشةةةةامي والمصةةةةري "
إلةى آخةر األقةواي واألينةا        وتجمعةت  . . . واإفرعقةي والرومةاني واإترعقةي واألندونييةي والهنديلصةينيوا

متناسةق  فةي بنةا, المجتمةةع اإسةالمي والحضةارة اإسةالمي    ولةم تكةةن  متعاونة  خصائصةهم  لهةا لتعمة  متمافية 
قومية    إنمةا  انةت دائمةا "   ولةم تكةن يومةا مةا الضةام  يومةا مةا  اربية    إنمةا  انةت دائمةا  إسةالمي  الحضةارة هةذه

   اقيدي     

فبةذلوا يميعةا أقصةى  . واحةدة ولقد ايتمعوا  لهم الةى قةدي الميةاواة إ وبآصةرة الحة    وبشةعور التملةع إلةى ويهة "
ا الشاصي  والقومية  والتارعاية  فةي بنةا, هةذ تجاربهم كفاياتهم إ وأبرفوا أام  خصائ  أيناسهم إ وصبوا خالص 

الى قدي المياواة إ وتجمع ليةه بيةنهم آصةرة تتعلة  بةربهم الواحةد إ وتبةرف  يميعا المجتمع الواحد الذي ينتيبون إليه
  وحدها بال اائ    وهذا ما لم يجتمع ق  ألي تجمع آخر الى مدار التارع    إنيانيتهم فيها

فقةد يمعةت االفعة  أيناسةا  . الرومانية  مةثاللقد  ان أشهر تجمع اشري في التارع  القديم هةو تجمةع اإمبراطورعة  "
ولكن هةذا  لةه لةم يقةم الةى  آصةرة إنيةاني    ولةم يتمثة   . متعددة إ ولاا  متعددة إ وألوانا متعددة إ وأمزي  متعددة

كان هنةال تجمةع طبقةي الةى أسةا  طبقة  األشةرا  وطبقة  العبيةد فةي اإمبراطورعة   لقد في ايم  اليا  العقيدة    
 األينةا  وابودية  سةائر -اصةف  اامة   -احي  ه وتجمع انصري الى أسا  سيادة الجةن  الرومةاني ن من كلها

  آتاها التجمع اإسالمي   التي األخرر   ومن ثم لم يرتفع ق  إلى أف  التجمع اإسالمي ه ولم يت  الثمار

ولكنةه  ةان  ةالتجمع  . . مةثال كةذلك قامةت فةي التةارع  الحةديث تجمعةا  أخةرر     تجمةع اإمبراطورعة  البرعمانية "
الةةى أسةةا  سةةيادة القوميةة  النجليزعةة  إ واسةةتاالل  يقةةوي الرومةةاني إ الةةذي هةةو ورعثةةه   تجمعةةا قوميةةا اسةةتاالليا إ

 ومثلةةه اإمبراطورعةةا  األوربيةة   لهةةا     اإمبراطورعةة  األسةةباني  . . اإمبراطورعةة  الميةةتعمرا  التةةي تضةةمها

المقيةةت   وأراد   البشةةع مبراطورعةة  الفرنيةةي       لهةةا فةةي ذلةةك الميةةتور الهةةاا فةةي وقةةت مةةا إ واإ والبرتااليةة 
واألرض واللاة  واللةون   ولكنهةا لةم تقمةه  والقةوي الشةيوعي  أن تقةيم تجمعةا مةن نةوأل آخةر إ يتامةى حةوايز الجةن 

الويةه اآلخةر للتجمةع الةى القااةدة  المبقية      فكةان هةذا التجمةع هةو  أقامتةه الةى قااةدة  إنيةاني    اامة  إ إنمةا
البروليترعةا  ] هذا تجمع الى قاادة طبقة   األشةرا   وذلةك تجمةع الةى قااةدة طبقة   الصةعاليك  . . القديم الروماني

ومةةا  ةةان لمثةة  هةةذا التجمةةع  ! األخةةرر    ه والعاطفة  التةةي تيةةوده هةةي ااطفةة  الحقةةد األسةةود الةةى سةةائر المبقةةا 
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فهو ابتدا, قائم الى أسا  إبةراف الصةفا  الحيوانية   . . اإنياني الكائنالصاير البغي  أن يثمر إل أسوأ ما في 
 وهةي -اااتبةار أن  الممالة  األساسةي    لإلنيةان هةي  المعةاي والميةذن والجةن    . وتمذينهةا وحةدها وتنميتهةا

  !! وبااتبار أن تارع  اإنيان هو تارع  البحث ان المعاي -ممال  الحيوان األولي  

بنةةا, المجتمةةع  فةةي إسةةالي امنهجةةه الربةةاني فةةي إبةةراف أخةة  خصةةائ  اإنيةةان وتنميتهةةا وإاالئهةةالقةةد تفةةرد ا"
يقةوي الةى أية  قااةدة أخةرر إ مةن القةوي  , آخةر اإنياني     وما يزال متفردا     والذين يعدلون انه إلى أر منهج

أاةدا,  اإنيةان  حقةا   هةم الةذين النةتن اليةايف اليةايف إ هةم  هذا أو الجن  أو األرض أو المبق      إلى آخر
ينتفةع  أن أن يتفةرد فةي هةذا الكةون ااصائصةه العليةا  مةا فمةره هللا ه ول يرعةدون لمجتمعةه اإنيةان ل يرعةدون لهةذا

  انقصى  فايا  أيناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناس 

وهةم الةةذين يقةةول هللا  ; يعتةةه وحر تةةهأن نةةذ ر أن أاةدا, هةةذا الةةدين إ الةذين يعرفةةون مواضةع القةةوة فةي طب وعحيةن
لةم يفةتهم أن يةدر وا أن التجمةع الةى أسةا   . .(أبنةا,هم تعةالى فةيهمو )الةذين آتينةاهم الكتةاب يعرفونةه  مةا يعرفةون 

وقوة المجتمع اإسالمي الةذي يقةوي الةى هةذا األسةا      ولمةا  ةانوا اصةدد  , الدين العقيدة سر من أسرار قوة هذا
هةذا الةدين  مةن أو إضعافه إلى الحةد الةذي ييةه  الةيهم اليةيمرة اليةه ه وشةفا, مةا فةي صةدورهمالمجتمع  ذلك هدي

اصةدد تلةك المعر ة  مةع هةذا المجتمةع  كةانوا وأهله ه ولستااللهم  ذلك واستاالل مقدراتهم وديةارهم وأمةوالهم     لمةا
جتمعةين الةى إلةه واحةد إ أصةناما تعبةد مةن وأن يقيمةوا ألهلةه الم ; اليهةا لةم يفةتهم أن يوهنةوا مةن القااةدة التةي يقةوي

مراحةة   الةةى تةةارة  الةةوطن  واسةةمها تةةارة  القةةوي  واسةةمها تةارة  الجةةن     وظهةةر  هةةذه األصةةناي اسةةمها دون هللا إ
القومية  العربية    وتةارة انسةما, شةتى إ " ااسةم التةارع  تةارة ااسةم  الشةعوبي    وتةارة ااسةم  الجنيةي  المورانية    وتةارة

داخ  المجتمةع اإسةالمي الواحةد القةائم الةى أسةا  العقيةدة إ المةنام  في بها  شتى إ تتصارأل ليما بينهاتحملها ي
 الابيثة  إلةةى أن وهنةةت القااةةدة األساسةةي  تحةت الممةةارت المتواليةة  إ وتحةةت اإيحةةا,ا  . . . انحذةاي الشةةرعع 

قومةةه   أو خائنةةا  ديةةن ريةةا الةةىالميةةموم  ه وإلةةى أن أصةةبحت تلةةك  األصةةناي  مقدسةةا  يعتبةةر المنكةةر لهةةا خا
  لمصالح بلده    

التجمةع اإسةالمي  اليهةا المعيذرا  التي املت وما فالت تعم  في تارع  القاادة الصلب  التي  ةان يقةوي وأخبث
سةةال   القوميةة    فةةي تحمةةيم التجمةةع  يةةرب الفرعةةد فةةي التةةارع       ةةان هةةو المعيةةذر اليهةةودي الابيةةث إ الةةذي

قومية      وبةذلك حممةوا الحصةار الميةيحي حةول الجةن   كنةائ  ه إلةى قوميةا  سياسةي  ذا الميةيحي إ وتحوعلة
  اإسالمي حول ذلك الجن  الكنود   الحصار اليهودي ه ثم ثنوا بتحميم

والقومية  والوطنية   الجنيةي  قرون  ثيرة في إثةارة النعةرا  يهد اعد -فع  الصليبيون مع المجتمع اإسالمي  و ذلك
أن يرضةوا أحقةادهم الصةليبي  القديمة  الةى  اسةتمااوا   الملتحمة  فةي المجتمةع اإسةالمي     ومةن ثةمبةين األينةا

وعروضوهم الى الستعمار األوربةي الصةليبي   ومةا يزالةون     حتةى  يمزقوهم هذا الدين وأهله    ما استمااوا أن
  الفرعد     المتين المي من يديد إ الى أساسهتلك األصناي الابيث  الملعون  ه ليقوي التجمع اإس بتحميم ينذن هللا
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وحةدها هةي قااةدة تجمعهةم    العقيةدة فةهللان النةا  مةا  ةانوا لياريةوا مةن الجاهلية  الوثنية  اذليةاتهم حتةى تكةون  وأخيرا
  القاادة في تصورهم وفي تجمعهم   هذه ذلك أن الدينون  د وحده ل تتم تمامها إل اقياي

هنةال شةعار واحةد إ  يذةون  واحةدة لمقةد  واحةد إ وأل تتعةدد  المقدسةا     وعجة  أنأن تكةون هنةال قداسة   يجة 
النةا  اذليةاتهم وأل تتعةدد القةبال  والمتجهةا   إليهةا وأل تتعدد  الشعارا   وعجة  أن تكةون هنةال قبلة  واحةدة يتجةه

     

يمذةن أن تتمثة  فةي  الوثنية  إنالوثنية  لييةت صةورة واحةدة هةي وثنية  األصةناي الحجرعة  واآللهة  األسةمورع     إن
األسةةاطير يمذةةن أن تتمثةة  مةةرة أخةةرر فةةي  وآلهةة  صةةور شةةتى ه  مةةا أن األصةةناي يمذةةن أن تتاةةذ صةةورا متعةةددة ه

  أسماؤها   وأيا  انت مراسمها   كانت المقدسا  والمعبودا  من دون هللا أيا

اعةةد ذلةةك أصةةناي  لهةةم ع  إ ثةةم يرضةىكةةان اإسةالي لةةيال  النةةا  مةن األصةةناي الحجرعةة  واألربةاب األسةةمور  ومةا
وشةةعاراتها   وهةةو يةةداوهم إلةةى هللا  راياتهةةا الجنيةةيا  والقوميةةا  واألوطةةان     ومةةا إليهةةا     يتقاتةة  النةةا  تحةةت

  ! وحده إ وإلى الدينون  له دون شي, من خلقه

فةي  كة -مةن أتبةاأل الرسة   نالميةلمي قيم اإسالي النا  إلى أمتين اثنتين الى مدار التارع  البشري     أمة  لذلك
وأمة  تيةر الميةلمين مةن ابةدة المواتيةت واألصةناي فةي شةتى  - كافة  فمانةه حتةى يةنتي الرسةول األخيةر إلةى النةا 

  القرون     مدار الصور واألشذال الى

 -  فةي صةورة أتبةاأل الرسة لهةم أراد هللا أن يعر  الميلمين انمتهم التي تجمعهم الى مدار القرون إ ارفهةا واندما
إن هةذه أمةتكم أمة  واحةدة وأنةا ربذةم فاابةدون(    ):األمة  وقال لهم في نهاي  استعراض أييال هةذه -ك  في فمانه 

العربيةة  فةةي ياهليتهةةا وإسةةالمها سةةوا,   ول قةةال لليهةةودوإن أمةةتكم هةةي بنةةو  األمةة  ولةةم يقةة  للعةةربوإن أمةةتكم هةةي
ول لصةهي   ! ل قةال ليةلمان الفارسةيوإن أمتةك هةي فةار العبرانيةون فةي يةاهليتهم وإسةالمهم سةوا,   و  أو إسةرائي 

قةال للميةلمين مةن العةرب والفةر   إنمةا الروميوإن أمتك هي الرومةان   ول لةبالل الحبشةيوإن أمتةك هةي الحبشة   
حقةا الةى أيةاي موسةى وهةارون إ وإبةراييم إ ولةوط إ ونةو  إ  أسةلموا والةروي والحةبشوإن أمةتكم هةي الميةلمون الةذين

وإسةمااي  وإدرعة  وذي الكفةة  وذي النةون إ وف رعةا وعحيةى إ ومةةرعم      مةا يةا, فةةي  , سةليمان إ وأيةوبوداود و 
      91 - 48آيا و ]:األنبيا, سورة

ولكةن ليق وإنةه  . فلييةلكه هةي أمة   الميةلمين  فةي تعرعةف هللا سةبحانه     فمةن شةا, لةه طرعقةا تيةر طرعة  هللا هةذه
أم  إل األم  التي ارفهةا لنةا هللا   وهللا يقة  الحة   لنا ين أسلمنا د إ فال نعر لي  من الميلمين   أما نحن الذ

  وهو خير الفاصلين    

  هذا القدر مع إلهاما  قص  نو  في هذه القضي  األساسي  في هذا الدين   وحيبنا
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  :سبحانه نق  الوقف  األخيرة مع قص  نو  لنرر ايم  الحفن  الميلم  في ميزان هللا ثم

هةم  ةانوا حصةيل  داةوة  , اشةر حفن  من الميلمين من أتباأل نو  اليه اليالي إ تذ ر اع  الروايا  أنهم اثنةا إن
  الصحيح في هذا الشنن     الميتيقن نو  في أل  سن  إل خميين ااما  ما يقرر المصدر الوحيد

لها المةنلو  مةن ظةواهر  هللا ت أن يايرقد استحق -وهي ثمرة ذلك العمر الموع  والجهد الموع   -هذه الحفن   إن
حةي فةي المعمةور وقتهةا مةن األرض   وأن  و ة  هةذا الكةون ه وأن يجةري لهةا ذلةك الموفةان الةذي يامةر  ة  شةي,

  وبذرة العمران فيها والستاال  من يديد     , ذلك يجع  هذه الحفن  وحدها هي وارث  األرض اعد

  وهذا أمر خمير     . .

الاربة  فةي هةذه الجاهلية   تعةاني اإسالمي التةي توايةه الجاهلية  الشةامل  فةي األرض  لهةا ه والتةي طالئع البعث إن
إن هةذه المالئةع ينباةي أن تقة  طةوعال أمةاي هةذا  . . والتنكية  والوحشة  ه  مةا تعةاني األذر والممةاردة والتعةذي 

  التي تيتح  التدبر والتفكير   دللته األمر الامير إ وأماي

سةبحانه أن يةةدمر  منةه البةذرة الميةلم  فةي األرض شةةي, ااةيم فةي ميةزان هللا تعةةالى     شةي, ييةتح ويةةود  إن
ييةةتح  منةةه سةةبحانه أن يذةةن هةةذه البةةذرة  كمةةا الجاهليةة  وأرضةةها وامرانهةةا ومنشةةآتها وقواهةةا ومةةدخراتها يميعةةا ه

  من يديد   وتعمرها وعرااها حتى تيلم وتنجو وترإل األرض

انايننةةا ووحينةةا ول  الفلةةك ليةةالي يصةةنع الفلةةك اةةناين هللا ووحيةةه إ  مةةا قةةال تعالىو)واصةةنعكةةان نةةو  اليةةه ا لقةةد
  تااطبني في الذين ظلموا إنهم مارقون(   

فةي سةورة القمرو)كةذبت قةبلهم  تعةالى لجن نو  إلى ربه والقوي يماردونه وعزيرونه وعفترون اليه  مةا قةال هللا واندما
  أني مالوب فانتصر(    ربه مجنون وافدير   فدااقوي نو  فكذبوا ابدنا وقالوا 

اندئةذ أطلة  هللا القةور  . لجن نو  إلى ربةه يعلةن أنه)مالوب(وعةداو ربةه أن  ينتصةر  هةو وقةد تلة  رسةوله   اندما
  الكوني  الهائل  لتكون في خدم  ابده المالوبو

  . .(قدر , الى أمر قدففتحنا أبواب اليما, اما, منهمر   وفجرنا األرض ايونا فالتقى الما)

بذاتةه  -كةان هللا سةبحانه  . . المرهةوب كانت تلك القور الهائل  تزاول املها الى هذا الميتور الكةوني الرائةع وبينما
  مع ابده المالوبو -العلي  

  وحملناه الى ذا  ألوا  ودسر   تجري انايننا     يزا, لمن  ان  فر    ( )
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أمامهةا حةين  فمةان جة  أن تقة  طالئةع البعةث اإسةالمي فةي  ة  مذةان وفةي  ة هةي الصةورة الهائلة  التةي ي هةذه
  تماردها الجاهلي  ه وحين  تالبها  الجاهلي   

الموفةان   فمةا الموفةان  هةي تيتح  أن ييار هللا لها القور الكوني  الهائل      ولي  من الضروري أن تكون  إنها
  . ربك إل هو( إل صورة من صور تلك القور   )وما يعلم ينود 

وإل أن تصةبر حتةى  ; إليةه لةي  اليهةا إل أن تثبةت وتيةتمر فةي طرعقهةا ه وإل أن تعةر  مصةدر قوتهةا وتلجةن وإنةه
فةي األرض ول فةي اليةما,   وأنةه لةن يتةرل أوليةةا,ه  شةي, يةنتي هللا اةنمره إ وإل أن تثة  أن وليهةا القةدير ل يعجةزه

وأنهةةا متةةى ايتةةاف  هةةذه الفتةةرة فةةهللان هللا سيصةةنع لهةةا وسيصةةنع بهةةا فةةي  ; تال,والبةة إلةى أادائةةه إ إل فتةةرة اإاةةداد
  يشا,   ما األرض

  وهذه هي ابرة الحادإل الكوني العايم     . .

إلةةى إفةةراد هللا سةةبحانه  يةةداو ل ينباةةي ألحةةد يوايةةه الجاهليةة  ااإسةةالي أن ياةةن أن هللا تار ةةه للجاهليةة  وهةةو إنةةه
قةور الجاهلية  لةيان أن هللا تار ةه لهةذه القةور وهةو ابةده  إلى باي له أن يقي  قوته الذاتي االربوبي     ما أنه ل ين

  أني مالوب فانتصر(   ) :فيداوه الذي ييتنصر اه حين يال 

الةدااي إلةى هللا ييةتند إلةى  ولكةن القةور فةي حقيقتهةا لييةت متكاف,ة  ول متقاربة      إن الجاهلية  تملةك قواهةا     إن
وأييةر هةذه القةور يةدمر الةى  -حينمةا يشةا, و يفمةا يشةا,  - الكونية  وهللا يملك أن ييار له اع  القةور  قوة هللا  

  ! تحتي  الجاهلي  من حيث ل

اامةا ه قبة  أن يةةنتي  خميةةين تمةول فتةرة البةةتال, ألمةر يرعةده هللا     ولقةد لبةث نةو  فةي قومةةه ألة  سةن  إل وقةد
اثنةي اشةر ميةلما     ولكةن هةذه الحفنة  مةن البشةر  إل ل  هةذه الفتةرة الموعلة األي  الذي قدره هللا   ولم تكن حصي
القةةور الهائلة  إ والتةدمير الةى البشةةرع  الضةال  يميعةا إ وتورعةةث األرض  تلةك كانةت فةي ميةزان هللا تيةةاوي تيةاير

  تعمرها من يديد وتيتال  فيها     الميب  لتلك الحفن 

هللا ييةتبدل اننمةاط  ولكةن -وفة  مشةي,  هللا المليقة   -تم فةي  ة  لحاة  اصر الاوارت لم يم    فةالاوارت تة إن
تةدت اعة  الاةوارت الةى اعة  العقةول فةال  وقةد مةن الاةوارت أنماطةا أخةرر إ تالئةم واقةع  ة  فتةرة ومقتضةياتها  

  دائما إ وعالايون آثارها المبدا    هللا تدر ها ه ولكن الموصولين ااهلل يرون يد

مةن يهةد ه ثةم يةداوا  طةاقتهم بي  إلةى هللا لةي  الةيهم إل أن يةتدوا وايةبهم  ةامال إ اذة  مةا فةيييةلكون الية والةذين
إلى الناصر المعةين وأن يجةنروا إليةه  مةا يةنر ابةده  يلجنوا األمور د في طمننين  وثق    واندما يالبون اليهم أن

 فهةم القرع    وانتاار الفرج مةن هللا عبةادة هفانتصر(    ثم ينتاروا فرج هللا  , مالوب الصالح نو و)فداا ربه أني

  الى هذا النتاار منيورون  
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اةه يهةادا  بيةرا      وعجاهةدون  أخرر نجد أن هذا القرآن ل يذش  ان أسراره إل للذين ياوضون اه المعر ة  ومرة
عدر ونةةه ه ألنهةةم القةةرآن ه ومةةن ثةةم يتذوقونةةه و  ليةةه إن هةةتل, وحةةدهم هةةم الةةذين ي يشةةون فةةي مثةة  الجةةو الةةذي تنةةزل

كما خوطبةت اةه الجمااة  الميةلم  األولةى إ فتذوقتةه وأدر تةه وتحر ةت  , اه يجدون أنفيهم مااطبين خمااا مباشرا
  اه    

  والحمد د في األولى واآلخرة     . .

  الموضوألومشاهد من قص  هود مع قومه وقص  صالح مع قومه 68 - 50الثالث و الوحدة

  الوحدة مقدم 

مةن الحيةاة ومةن رحمة   واستبعدوا وي نو  في التارع  إ األكثرون المذذبون طواهم الموفان وطواهم التارع  هق مضى
  ووادهو )إن العااب  للمتقين(  هللا هللا سوا, إ والنايون استالفوا في األرض تحقيقا لين 

سةنمتعهم ثةم يميةهم منةا  وأمةم معةككان واد هللا لنو و )يا نو  ايب  ايالي منا وبر ا  اليك والى أمةم ممةن  ولقد
واد هللا   وإذا ااد من ني  نو  الةذين تفرقةوا  يا, اذاب أليم(    فلما دار  اجل  الزمن ومضت خموا  التارع 

  اليهم  لم  هللاو )وأمم سنمتعهم ثم يميهم منا اذاب أليم(  حقت ممن -ومن اعدهم ثمود  -في البالد 

مةن ذرعة  آدي     فةال  الميةلمين اعةد أييةال ل يعلمهةا إل هللا مةن بة ااد  من ق ااد  الجاهلي  مرة أخرر  ما لقد
ميةلم  وااشةت ااإسةالي الةذي  ةان اليةه أبةواهم    ولةد  بد أن أييال من ذرعة  آدي اعةد اسةتاالفه فةي األرض قةد

ثةم يةا, نةو   -يةالي اليةه ال -وانحرفةت بهةم إلةى الجاهلية  التةي وايههةا نةو   , حتى ايتالتهم الشياطين ان ديةنهم
ربةه   ول  نةو   ما داةا -نجا من الميلمين إ وأهلك الباقون ولم يعد الى األرض من الكافرعن ديار  من فنجا معه

مةرة أخةرر فةانحرفوا  ةذلك إلةى  الشةياطين بد أن أييال  ثيرة من ذرع  نو  ااشت ااإسالي اعةده     حتةى ايتةالتهم
  . . الجاهلي  اعدها من أممالجاهلي    و انت ااد و انت ثمود 

العربية  إ وأمةا ثمةود فكانةت  الجزعرة ااد فكانوا قبيل  تيذن األحقا    والحق   ثي  الرم  المائ    في ينوب فنما
والمدينة  وبلاةت  ة  منهمةا فةي فمانهةا أقصةى القةوة والمنعة   تبةول قبيل  تيذن مدائن الحجر فةي شةمال الجزعةرة بةين

الوثنية   واختةاروا هتل, وهتل,  انوا ممن حقت الةيهم  لمة  هللا إ امةا اتةوا اةن أمةر هللا إ نولك والرفت والمتاأل    
تكةذي    وفةي قصصةهم هنةا مصةدات مةا فةي  شةر الى التوحيد إ والدينونة  للعبيةد الةى الدينونة  د إ و ةذبوا الرسة 

  مملع اليورة من حقائ  وقضايا  قص  نو   

  قص  هود مع قومهلقما  من  60 - 50األولو الدر 
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يا قوي ل أسنلكم اليةه أيةرا  . مفترون  ااد أخاهم هودا قالويا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره   إن أنتم إل وإلى
قةةوي اسةةتافروا ربذةةم ثةم توبةةوا إليةةه إ يرسةة  اليةةما, الةةيذم  وعةةا   إن أيةري إل الةةى الةةذي فمرنةةي   أفةةال تعقلةون ق

  ول تتولوا مجرمين     , تكمقو  مدرارا إ وعزد م قوة إلى

 
 

  (49) َقْوُمَك ِمن َقْبِ  َهةَذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِاَبَ  ِلْلُمتَِّقينَ  َولَ  ِمْن َأنَبا, اْلَاْيِ  ُنوِحيَها ِإَلْيَك َما ُ نَت َتْعَلُمَها َأنتَ  ِتْلكَ 

أفةراد القبيلة  الواحةدة    بةين ربى العامة آصرة الق - انت  -هود من ااد   فهو أخوهم   واحد منهم إ تجمعه  و ان
الثقة  والتعةاط  والتناصةح بةين األخ وإخوتةه إ وليبةدو  تقةوي وتبرف هذه اآلصرة هنا فةي اليةيات إ ألن مةن شةننها أن

وميةةتقبحا   ثةةم لتقةةوي المفاصةةل  فةةي النهايةة  بةةين القةةوي وأخةةيهم الةةى أسةةا   شةةاذا موقةة  القةةوي مةةن أخةةيهم ونبةةيهم
الوشةيج  وتبةرف  هةذه وعبةرف بةذلك معنةى انقمةاأل الوشةائج  لهةا حةين تنقمةع وشةيج  العقيةدة   لتتفةرد . العقيةدة افترات

فالةداوة اةه تبةدأ والرسةول  . . الحر ةي فةي االقةا  المجتمةع اإسةالمي إ ثةم لكةي تتبةين طبيعة  هةذا الةدين وخمةه
واألرض       ثةم تنتهةي اةالفترات  والةدي والنية  والعشةيرة القربةى وقومةه مةن أمة  واحةدة تجمةع بينةه وبينهةا أواصةر

أسةا   والةى من القوي الواحد     أم  ميلم  وأمة  مشةر       وبينهمةا فرقة  ومفاصةل      ماتلفتين وتكوعن أمتين
هللا بهةذا ول يتحقة  إل اعةد أن  واةد هةذه المفاصةل  يةتم واةد هللا بنصةر المةتمنين وإهةالل المشةر ين   ول يجيةى ,

وعنالةع النبةي والمتمنةون معةه مةن قةومهم إ ومةن سةاب  رواامهةم  , تم المفارق  إ وتتميز الصةفو تتم المفاصل  إ وت
 التةي لقومهم ولقيادتهم اليااق  إ وععموا ول,هةم  لةه د ربهةم ولقيةادتهم الميةلم  ول,هم ووشائجهم معهم إ وعالعوا

  يتنزل اليهم نصر هللا     -قبله  ل -اندئذ فق  داتهم إلى هللا وإلى الدينون  له وحده وخلع الدينون  لل باد     و 

  وإلى ااد أخاهم هودا(   )

  إليهم  ما أرسلنا نوحا إلى قومه في القص  اليااق    أرسلناه

  قالويا قوي(   )

إليةه ليمةا يقةول    اطم,نةانهم التةودد إ والتةذ ير ااألواصةر التةي تجمعهةم إ لعة  ذلةك ييةتثير مشةاارهم وعحقة  بهةذا
  ائد ل يذذب أهله إ والناصح ل ياش قومه  فالر 

  قالويا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره(   )

الواحةد التةي يةب  بهةةا  هللا اةةن عبةادة - مةا أسةلفنا  -الواحةدة التةي يةا, بهةةا  ة  رسةول و ةانوا قةةد انحرفةوا  القولة 
هةي تعاةيم ذ ةرر الف,ة  المتمنة  القليلة   كانةت النحةرا  المتمنون مةع نةو  مةن اليةفين    ولعة  أول خمةوة فةي هةذا

تمةور هةذا التعاةيم يةيال اعةد يية  فةهللاذا أرواحهةم المقدسة  تتمثة  فةي أشةجار  ثةم التي حملةت فةي اليةفين  مةع نةو   
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لل بةاد مةنهم  النةا  ثةم تتمةور هةذه األشةيا, فةهللاذا هةي معبةودا  إ وإذا ورا,هةا  هنة  وسةدن  يعبةدون  ; نافعة  وأحجةار
أن النحةرا  خمةوة واحةدة اةن نهةج  ذلةك فةي صةورة مةن صةور الجاهلية  الكثيةرة   -المةدااة  ااسم هذه المعبودا 

هللا وحةةده ول يةةدين االعبوديةة  إل هللا وحةةده     النحةةرا   لايةةر التوحيةةد المملةة    الةةذي ل يتجةةه اشةةعور التقةةدي 
    مع الزمن خموا  وانحرافا  ل يعلم مداها إل هللا تتبعه خموة واحدة ل بد أن

تلةك الةداوة التةي يةا, بهةا  يةداوهم أي  حال لقد  ان قوي هود مشر ين ل يدينون د وحده االعبودي  إ فةهللاذا هةم الى
  ك  رسولو

  يا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره(    )إن أنتم إل مفترون(   )

  ليما تعبدونه من دون هللا إ وليما تداونه من شر ا, د   مفترون 

يملة  الةى  ومةا هةود ليوضةح لقومةه أنهةا داةوة خالصة  ونصةيح  ممحضة  إ فلةي  لةه مةن ورائهةا هةد    روعبةاد
  النصح والهداي  أيرا   إنما أيره الى هللا الذي خلقه فهو اه  في و

  يا قوي ل أسنلكم اليه أيرا   إن أيري إل الى الذي فمرني أفال تعقلون ق( )

 
 

ةنْ   َقاَل َيا َقةْوِي اْاُبةُدوْا ّللا َ َمةا َلُكةمَااٍد َأَخاُهْم ُهودا   َوِإَلى َاَلْيةِه  َأْسةَنُلُكمْ  ( َيةا َقةْوِي ل50ِإَلةةٍه َتْيةُرُه ِإْن َأنةُتْم ِإلَّ ُمْفتَةُروَن ) مِ 
  (51َتْعِقُلوَن ) َأَفالَ  َأْيرا  ِإْن َأْيِرَي ِإلَّ َاَلى الَِّذي َفَمَرِني

أيرا أو  ية  مةال مةن ورا,  يبتاي أيرا(كان بنا, الى اتهاي له أو تلميح اننهيشعر أن قولهو )ل أسنلكم اليه  مما
للتعجية  مةن أمةرهم وهةم يتصةورون أن رسةول مةن انةد هللا (? الةداوة التةي يةداوها   و ةان التعقية و )أفةال تعقلةون 

  أرسله هو الرفات الذي يقو  هتل, الفقرا,   الذي يمل  رفقا من البشر إ وهللا

الةى ليةان خةاتم األنبيةا,  اليةورة إلى الستافار والتوب    وعذرر اليةيات التعبيةر ذاتةه الةذي ورد فةي أوليويههم  ثم
  الينينو اآل  إ وععدهم هود وعحذرهم ما وادهم محمد وحذرهم اعد ذلك

  ولوا مجرمين(   قوتكم   ول تت إلى وعا قوي استافروا ربذم ثم توبوا إليه إ يرس  اليما, اليذم مدرارا إ وعزد م قوة)

  إلى ام  يصدت الني      وعتريمها ربذم مما أنتم ليه إ وتوبوا إليه فابدأوا طرعقا يديدا يحق  الني  استافروا

  يرس  اليما, اليذم مدرارا(   )
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الناشةةئ مةةن  االاصةة  فةةي حايةة  إلةةى الممةةر ييةةقون اةةه فرواهةةم ودوابهةةم فةةي الصةةحرا, إ وعحتفاةةون اةةه و ةةانوا
  في تلك البقاأل   همول األممار

  وعزد م قوة إلى قوتكم(   )

  القوة التي ارفتم بها     هذه

  ول تتولوا مجرمين(   )

  لجرعم  التولي والتكذي    مرتكبين

سةن  هللا وفة  قةوانين  فيهةا فةي هةذا الواةد   وهةو يتعلة  اةهللادرار الممةر ومضةااف  القةوة   وهةي أمةور تجةري  ونناةر
  فما االق  الستافار بها وما االق  التوب  ق . الحال إ من صنع هللا ومشي,ته امبيع  ثابت  في نااي هذا الويود

الصةالح فةي األرض يزعةدان  والعمة  فعادة القوة فاألمر فيها قرع  مييور إ ب  واقع مشهود إ فةهللان ناافة  القلة  فنما
الميبةا  مةن الةرفت وراحة  الضةمير والقتصةار الةى  االاتةدال التةائبين العةاملين قةوة   يزعةدانهم صةح  فةي الجيةم

 هللا والثق  برحمته فةي  ة  آن ه وعزعةدانهم صةح  فةي المجتمةع ايةيادة شةرعع  هللا إلى وهدو, األاصاب والطم,نان

قهةار واحةد تعنةو لةه الجبةاه  أمةاي التي تمل  النا  أحرارا  راما ل يدينون لاير هللا الى قدي المياواة بينهم الصالح 
الاالفة  فةي األرض ه تيةر مشةاولين ول ميةارعن  تكةاليف طاقةا  النةا  ليعملةوا وعنتجةوا وعةتدوا      مةا تملقةان

الباور حولها ودت المبةول إ والةنف  فيهةا لية  نهةار لةتمن فةراغ اإلةه الحة   وإطالت امراسم التنليه لنرباب األرضي 
  البشر   فمرة في

اعة  صةفا  األلويية   اليهةا معها سدنتها وعبادها أن يالعوادائما أن األرباب األرضي  تحتاج وعحتاج  والملحوذ
ذلةك ليةدين لهةا النةا    فالربوبية  تحتةاج إلةى ألويية   كة  من القدرة والعلم واإحاط  والقهةر والرحمة      أحيانةا    

 وحةده يحتاج إلى  د ناص  من اليةدن  وال بةاد وإلةى يهةد ينفقةه مةن يةدينون د كله معها تاضع بها ال باد   وهذا
المبة  والزمةر  فةي األرض والنهةوض بتكةاليف الاالفة  فيهةا إ بةدل مةن أن ينفقةه عبةاد األربةاب األرضةي  امةارة فةي

  والتراتي  والتيابيح لهذه األرباب المفتراة  

إلةى حةين   حتةى تنتهةةي  قةوة تتةوافر القةوة لمةن ل يحذمةون شةةرعع  هللا فةي قلةوبهم ول فةي مجةةتمعهم إ ولكنهةا ولقةد
  التي لم تيتند إلى أسا  ر ين   إنما استند  إلى القوة مور إلى نهايتها المبي ي  وف  سن  هللا إ وتتحمم هذهاأل

 
 
َما, َوَعا ِتُكْم َوَل تَ  َاَلْيُكم َقْوِي اْسَتْاِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه ُيْرِسِ  اليَّ ْدَرارا  َوَعِزْدُكْم ُقوَّة  ِإَلى ُقوَّ   (52) ُمْجِرِمينَ  َتَولَّْواْ مِ 
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ألن فيةاد الحيةاة الشةعورع   . واحةد مةن اليةنن الكونية   العمة  والناةاي ووفةرة اإنتةاج   وهةذه وحةدها ل تةدوي يانة 
  واليتماعي  يقضي اليها اعد حين  

ي   ولكةن يرعةان الكةون الناةاي إرسال الممر   مدرارا   فالااهر للبشةر أنةه يجةري وفة  سةنن طبي ية  ثابتة  فةي فنما
ومةدمرا فةي مذةان وفمةان ه وأن يذةون مةن قةدر  , وفمةان اليةنن المبي ية  ل يمنةع أن يذةون الممةر محييةا فةي مذةان

وأن يذةون الةدمار معةه لقةوي إ وأن ينفةذ هللا تبشةيره اةالاير ووايةده االشةر اةن  , هللا أن تكون الحياة مع الممةر لقةوي
ثةم تبقةى  . حةال ل  هذه العوام  إ ويااة  األسةباب لتحقية  سةنته الةى  ة العوام  المبي ي  ه فهو خا توييه طرع 

النةةا  مةةن ظةةواهر النةةوامي  وذلةةك  ااتةةاد ورا, ذلةةك مشةةي,  هللا المليقةة  التةةي تصةةر  األسةةباب والاةةواهر اايةةر مةةا
هةده يحذم    شي, في اليةماوا  واألرض تيةر مقيةد امةا ا الذي لتحقي  قدر هللا  يفما شا,   حيث شا,   االح 

  النا  في الاال   

قرعبةا مةنهم إ و ةان  كةان وعبةدو أنهةا لةم تكةن مصةحوب  امعجةزة خارقة    ربمةا ألن الموفةان -كانةت داةوة هةود  تلةك
  قومه فانوا اه الانون     فنما -في ذاكرة القوي والى ليانهم إ وقد ذ رهم اه في سورة أخرر 

إن نقةول إل ااتةرال  . امةتمنين ي آلهتنةا اةن قولةك إ ومةا نحةن لةكقالوا   يةا هةود مةا ي,تنةا ببينة  إ ومةا نحةن بتةار )
  اع  آلهتنا ايو,    ( 

المفتراة قد ميةه ايةو,  آلهتهم هذا الحد بلغ النحرا  في نفوسهم إ إلى حد أن يانوا أن هودا يهذي إ ألن أحد إلى
  إ فنصي  االهذيان  

  يا هود ما ي,تنا ببين (     )

الفمةرة إ واسةتنبا, الضةمير  منمة  لى بينة  إ إنمةا يحتةاج إلةى التوييةه والتةذ ير إ وإلةى استجاشة ل يحتاج إ والتوحيد
   

  وما نحن بتار ي آلهتنا ان قولك(   )

  لمجرد أنك تقول بال بين  ول دلي    أي

  نحن لك امتمنين     وما

  ! ايو, حد آلهتناميتجيبين لك ومصدقين     وما نعل  داوتك إل اننك تهذي وقد أصااك أ أي

واإنةذار األخيةر للمذةذبين    الوايةد لم يب  لهود إل التحدي   وإل التويه إلى هللا وحده والاتماد اليةه   وإل وهنا
  أصروا الى التكذي و إن وإل المفاصل  بينه وبين قومه ونف  يده من أمرهم
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تناةرون   إنةةي تو لةةت  ل إ فكيةةدوني يميعةا ثةةم قةال إنةةي أشةهد هللا إ واشةةهدوا أنةي بةةري, ممةا تشةةر ون مةن دونةةه)
الةى صةراط ميةتقيم   فةهللان تولةوا فقةد أبلاةتكم مةا  ربةي الى هللا ربي وربذم إ ما من داا  إل هو آخذ بناصيتها إ إن

  ول تضرونه شي,ا إ إن ربي الى    شي, حفيظ(    , تير م أرسلت اه إليذم إ وعيتال  ربي قوما

فةيهم وقةد اتاةذوا تيةر  البقةا, وانتفاضة  الاةو  مةن -وقةد  ةان مةنهم و ةان أخةاهم  -القوي  انتفاض  التبرؤ من إنها
  الى وشيج  وقد انبتت بينهما وشيج  العقيدة   يلتقيان طرع  هللا طرعقا   وانتفاض  المفاصل  بين حزبين ل

 
 

  (53َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِاُمْتِمِنيَن ) َان ِتَناَيا ُهوُد َما ِيْ,َتَنا ِبَبيِ َنٍ  َوَما َنْحُن ِبَتاِرِ ي آِلهَ  َقاُلواْ 

هةم أنفيةهم الةى هةذه  وعشةهدهم يشهد هللا ربه الةى برا,تةه مةن قومةه الضةالين وانعزالةه اةنهم وانفصةاله مةنهم   وهو
  وخوفه أن يذون منهم   نفوره البرا,ة منهم في ويوههم ه  ي ل تبقى في أنفيهم شبه  من

  اإيمان واستعالئه   ومع ثق  اإيمان واطم,نانه   كله مع ازة وذلك

أن هةذه المعبةودا   يعتقةدوا اإنيةان ليةدهش لرية  فةرد يوايةه قومةا تالظةا شةدادا حمقةى   يبلةغ بهةم الجهة  أن وإن
هذيانا من أثر الم    يدهش لرية  يوايةه هةتل, القةوي  الواحد الزائف  تم  ريال فيهذي ه وعروا في الداوة إلى هللا

ل يملة   . االتحةدي هذه الثق  إ لييفه اقيدتهم وعقراهم اليها وعتنبهم ه ثم يهةيج ضةراوتهم المفتراة  الواثقين اآلهتهم
  مهل  لييتعد استعدادهم إ ول يداهم يترعثون ليفثن تضبهم  

تةدبر العوامة  اندما ي تزول اإنيان ليدهش لري  فرد يقتحم هذا القتحاي الى قوي تالذ شداد   ولكن الدهش  إن
  واألسباب    

إلى نصره     اإيمان الةذي ياةال   والطم,نان اإيمان   والثق    والطم,نان     اإيمان ااهلل إ والثق  بواده إ إنه
في هذا القل  ل يشك فيها لحا    ألنهةا مة , يديةه إ ومة , قلبةه الةذي  ملموس  القل  فهللاذا واد هللا االنصر حقيق 

  لييت وادا للميتقب  في ضمير الاي  إ إنما هي حاضر واقع تتماله العين والقل   و  , بين ينبيه

  قالوإني أشهد هللا واشهدوا أني بري, مما تشر ون من دونه( )

اليذموأننةي اةالنتكم  حجة  أشةهد هللا الةى برا,تةي ممةا تشةر ون مةن دونةه   واشةهدوا أنةتم شةهادة تبرئنةي وتكةون  إنةي
  التي تزامون أن أحدها ميني ايو,   اآلله  ن دون هللا   ثم تجمعوا أنتم وهذهاالبرا,ة مما تشر ون م

  أخشاكم شي,او ول ثم  يدوني بال رعث ول تمه  إ فما أااليذم يميعا إ -يميعا  -أنتم وهي  تجمعوا
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  إني تو لت الى هللا ربي وربذم(   )

هةو ربةي وربذةم إ ألنةه رب  الواحةد   هللا لةي ولكةم   فةاهللأنكةرتم و ةذبتم   فهةذه الحقيقة  قائمة    حقيقة  ربوبية ومهمةا
  الجميع بال تعدد ول مشار      

  ما من داا  إل هو آخذ بناصيتها(   )

فيهةا الةدواب مةن  امةا صةورة محيوسة  للقهةر والقةدرة تصةور القةدرة آخةذة بناصةي   ة  دااة  الةى هةذه األرض إ وهةي
صةورة حيةي  تناسة  الموقة  إ وتناسة  تلاة   فةي قهةر والالبة  والهيمنة  إالنا    والناصي  أالى الجبه    فهةو ال

وتناسةة  تلةةظ حيةةهم ومشةةاارهم     وإلةةى يانبهةةا تقرعةةر  , وبنيةةتهم القةةوي وشةةدتهم إ وتناسةة  صةةالا  أييةةامهم
  اتجاهها الذي ل يحيدو في استقام  الين  اإلهي 

  إن ربي الى صراط ميتقيم(   )

  لتصميم  القوة والستقام  وا فهي

صةورة الحقيقة  التةي  ترسةم هذه الكلما  القوع  الحاسم  ندرل سةر ذلةك السةتعال, وسةر ذلةك التحةدي     إنهةا وفي
هةةذه الحقيقةة  واضةةح      إن ربةةه ورب  يجةةد فةةي نفيةةه مةةن ربةةه     إنةةه -اليةةه اليةةالي  -يجةةدها نبةةي هللا هةةود 

وهةتل, الاةالذ األشةدا, مةن قومةه إن هةم إل دواب مةن  . .(بناصةيتها الاالئ  قوي قاهرو )ما من داا  إل هو آخةذ
ل  وهةي ربةه بناصةيتها وعقهرهةا اقوتةه قهةرا   فمةا خوفةه مةن هةذه الةدواب ومةا احتفالةه بهةا ه ينخةذ تلةك الةدواب التةي

  ? طرعقه إل اهللاذن ربه ق وما اقاؤه فيها وقد اختل  طرعقها ان -إن سلمت  -تيل  اليه 

 
 
مَّا ُتْشِرُ وَن ) ّللا ِ  اْاَتَراَل َاْعُ  آِلَهِتَنا ِاُيَوٍ, َقاَل ِإنِ ي ُأْشِهدُ  نَُّقوُل ِإلَّ  ِإن  َفِكيةُدوِني ( ِمن ُدوِنةهِ 54َواْشَهُدوْا َأنِ ي َبِريٌ, مِ 

ْلُت َاَلى ّللا ِ 55َيِميعا  ُثمَّ َل تُنِاُروِن ) َاَلةى ِصةَراٍط  َربِ ةي َو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإنَّ َوَربِ ُكم مَّا ِمن َدآاٍَّ  ِإلَّ هُ  َربِ ي ( ِإنِ ي َتَو َّ
  (56َمْيَتِقيٍم )

أمةره إ ول مجةال  ااابة  هةذه الحقيقة  التةي يجةدها صةاح  الةداوة فةي نفيةه إ ل تةدأل فةي قلبةه مجةال للشةك فةي إن
  للتردد ان المضي في طرعقه  

    حقيق  األلويي   ما تتجلى في قلوب الصفوة المتمن  أبدا إنها

ينخةةذ هةةود فةةي اإنةةذار  , الحاسةةم  هةةذا الحةةد مةةن التحةةدي اقةةوة هللا إ وإبةةراف هةةذه القةةوة فةةي صةةورتها القةةاهرة وانةةد
  والوايدو
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  فهللان تولوا فقد أبلاتكم ما أرسلت اه إليذم(   )

  وايبي د إ ونفضت يدي من أمر م لتوايهوا قوة هللا سبحانهو فنديت

  وعيتال  ربي قوما تير م(   )

  بتلقي داوته وعيتقيمون الى هدايته اعد إهالكذم ببغيذم وظلمذم وانحرافكم   يقون يل

  ول تضرونه شي,ا(   )

  لكم اه من قوة إ وذهااذم ل يترل في  ونه فراتا ول نقصا     فما

  إن ربي الى    شي, حفيظ(   )

  هربا   تعجزونه ون ولدينه وأوليا,ه وسننه من األذر والضياأل إ وعقوي اليذم فال تفلت يحفظ

  هي الكلم  الفاصل    وانتهى الجدل والكالي   ليح  الوايد واإنذارو و انت

  .(تليظ ولما يا, أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحم  منا   ونجيناهم من اذاب)

مباشةرة منةا إ خلصةتهم مةن  برحمة  يا, أمرنا بتحقي  الوايد إ وإهةالل قةوي هةود إ نجينةا هةودا والةذين آمنةوا معةه لما
و انةت نجةاتهم مةن اةذاب تلةيظ حة  االمذةذبين    . ايةو, العةذاب العةاي النةافل اةالقوي إ واسةتثنتهم مةن أن يصةيبهم

  المجيم إ يتناس  مع الجو إ ومع القوي الاالذ العتاة   التصوعر ووص  العذاب اننه تليظ بهذا

وتشةيع االلعنةة   , ذنةة  لبعةد إ وعيةج  اليهةا مةةا اقترفةت مةنوقةد هلكةت اةاد   يشةةار إلةى مصةراها إشةةارة ا واآلن
  والمرد إ في تقرعر وتكرار وتو يدو

الةدنيا لعنة  وعةوي القيامة   هةذه وتلك ااد يحدوا اآيا  ربهم واصوا رسله واتبعوا أمر  ة  يبةار انيةد   وأتبعةوا فةي)
  .   أل إن اادا  فروا ربهم   أل اعدا لعاد قوي هود( 

الةى األناةار      معروضةا   بهذا البعد   وقةد  ةان ذ ةرهم منةذ لحاة  فةي اليةيات إ و ةان مصةراهم وتلك ااد( )
  ولكنهم انتهوا وبعدوا ان األناار واألفكار    

  وتلك ااد يحدوا اآيا  ربهم واصوا رسله(   )
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لرسةول بهةا فقةد  مييةل اصةوا رسةول واحةدا   ولكةن ألييةت هةي رسةال  واحةدة يةا, بهةا الرسة  يميعةا ق فمةن لةم وهةم
مةن ناحية  أسةلوبي  أخةرر لتضةايم  مقصةود اصى الرس  يميعا   ول ننيى أن هذا الجمع في اآليةا  وفةي الرسة 

  رسال   فما أضام الذن  وما أشنع الجرعم    اصوا يرعمتهم وإبراف شنااتها   فهم يحدوا آيا  إ وهم

  واتبعوا أمر    يبار انيد(   )

وعفكةروا اننفيةهم  , المتيلمين معاند ل ييلم اح  إ وهم ميتولون أن يتحرروا من سلمانك  متيل  اليهم إ  أمر
  ألنفيهم   ول يذونوا ذيول فيهدروا آدميتهم  

 
 

ةا ُأْرِسةْلُت ِاةِه ِإَلةْيُكمْ  َفةهللِان ُكة ِ  َشةْيٍ,  َاَلةىَ  ُه َشةْي,ا  ِإنَّ َربِ ةيَربِ ةي َقْومةا  َتْيةَرُكْم َوَل َتُضةَرونَ  َوَعْيةَتْاِل ُ  َتَولَّةْوْا َفَقةْد َأْبَلْاةُتُكم مَّ
ْيَنا ُهودا  57َحِفيٌظ ) ْن َاَذابٍ  َوالَِّذينَ  ( َوَلمَّا َيا, َأْمُرَنا َنجَّ ْيَناُهم مِ  نَّا َوَنجَّ   (58) َتِليظٍ  آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍ  مِ 

وحةده مةن دون ال بةاد      د والدينونة يتبةين أن القضةي  بةين هةود واةاد  انةت قضةي  ربوبية  هللا وحةده لهةم  وهذةذا
الذي يدينون له وعتبعون أمره ق يتجلةى هةذا فةي  الرب كانت هي قضي  الحاكمي  والتباأل      انت هي قضي ومن

  قول هللا تعالىو

  وتلك ااد يحدوا اآيا  ربهم واصوا رسله إ واتبعوا أمر    يبار انيد(   )

ومعصةي   -أمةر هللا  ألنةه -مةر الجبةارعن   واإسةالي هةو طااة  أمةر الرسة  المعصي  ألمر الرس  والتبةاأل أل فهي
الكفةر واإيمةان     فةي  ة  رسةال  والةى يةد  وبةين أمةر الجبةارعن   وهةذا هةو مفةرت المرعة  بةين الجاهلية  واإسةالي

  ك  رسول  

الةةى سةةلمان  والتمةةرد يتبةةين أن داةةوة التوحيةةد تصةةر أول مةةا تصةةر الةةى التحةةرر مةةن الدينونةة  لايةةر هللا ه وهذةةذا
الجبةةارعن المتكبةةرعن يرعمةة  شةةرل و فةةر  واتبةةاأل األربةةاب الماةةاة ه وتعةةد إلاةةا, الشاصةةي  والتنةةافل اةةن الحرعةة  إ

فةةي اآلخةةرة     لقةةد خلةة  هللا النةةا  ليذونةةوا أحةةرارا ل يةةدينون  والعةةذاب ييةتح  اليهةةا الاةةانعون الهةةالل فةةي الةةدنيا
فةهللان لةم  . اةن حةرعتهم هةذه لمالية  ول رئةي  ول فعةيم   فهةذا منةاط تكةرعمهم خلقةه إ ول ينزلةون  مةن االعبودي  ألحد

الكرامة  إ وتةداي اإنيةاني  إ  تةداي يصةونوه فةال  رامة  لهةم انةد هللا ول نجةاة   ومةا يمذةن لجمااة  مةن البشةر أن
معةذورعن أن يذونةوا الةى لربوبية  العبيةد وحةاكميتهم لييةوا ا الدينونة  وهةي تةدين لايةر هللا مةن عبةاده   والةذين يقبلةون 

 كثةرة والمتجبةرون قلة    ولةو أرادوا التحةرر لضةحوا فةي سةبيله اعة  مةا يضةحونه مةرتمين فهةم أمةرهم مالةوبين  

  المتيلمين من ضرائ  الذل في النف  والعرض والمال   لنرباب

  اآلخرةو يوف هلكت ااد ألنهم اتبعوا أمر    يبار انيد     هلكوا مشيعين االلعن  في الدنيا لقد
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  وأتبعوا في هذه الدنيا لعن  وعوي القيام (   )

  ل يتر هم قب  أن ييج  اليهم حالهم وسب  ما أصابهم في إاالن ااي وتنبيه االو ثم

  أل إن اادا  فروا ربهم(   )

  يداو اليهم االمرد والبعد البعيدو ثم

  أل اعدا لعاد قوي هود(   )

  قصداو تقصدهم  يد    ننما يحدد انوانهم للعن  المرسل  اليهم حتىالتحديد واإيضا  والتو  بهذا

  أل اعدا لعاد قوي هود(   ) . .

  الى قص  هود تعقي 

منهةةا إلةى قصةة   ننتقةة  وقفةةا  قصةيرة أمةةاي مةا تلهمةه قصةة  هةود مةةع قومةه فةي سةةيات هةذه اليةةورة إ قبة  أن ونقة 
يجةي, فةي القةرآن الكةرعم لرسةم معةالم  إنمةا ى هةذا النحةوصالح   ذلك أن استعراض خة  سةير الةداوة اإسةالمي  الة

لةي  فقة  فةي ماضةيها التةارعاي إ ولكةن فةي ميةتقبلها  . . القةرون  المرع  في خة  الحر ة  بهةذه العقيةدة الةى مةدار
 للجمااة  الميةلم  األولةى التةي تلقةت هةذا القةرآن أول مةرة   وتحر ةت اةه فةي ويةه فقة  إلةى آخةر الزمةان   ولةي 

مةا يجعة  هةذا  وهةذا ومةذال ه ولكةن  ةذلك لكة  يمااة  ميةلم  توايةه اةه الجاهلية  إلةى آخةر الزمةان    ي الجاهلية 
  . حين القرآن  تاب الداوة اإسالمي  الاالد ه ودليلها في الحر   في   

  ولكنها مر  في . تقرعبا أشرنا إشارا  سرعع  إلى اللميا  القرآني  التي سنعيد الحديث انها  لها ولقد

 
 

 َوَعةْويَ  ( َوُأْتِبُعةوْا ِفةي َهةةِذِه الةَدْنَيا َلْعَنة   59ُكة ِ  َيبَّةاٍر َاِنيةٍد ) َأْمةرَ  َاةاٌد َيَحةُدوْا ِاآَيةاِ  َربِ ِهةْم َوَاَصةْوْا ُرُسةَلُه َواتََّبُعةواْ  َوِتْلةكَ 

ّللا َ َمةا َلُكةم  اْاُبةُدواْ  ( َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحا  َقةاَل َيةا َقةْويِ 60َقْوِي ُهوٍد ) لِ َعادٍ  اْلِقَياَمِ  َأل ِإنَّ َاادا  َ َفُروْا َربَُّهْم َأَل ُاْعدا  
ةنَ  ْن ِإَلةةٍه َتْيةُرُه ُهةَو َأنَشةَنُكم مِ  ( َقةاُلوْا َيةا 61َقِرعةٌ  َمِجيةٌ  ) َربِ ةي َواْسةَتْعَمَرُكْم ِفيَهةا َفاْسةَتْاِفُروُه ثُةمَّ ُتوُبةوْا ِإَلْيةِه ِإنَّ  اأَلْرضِ  مِ 

ةا تَةْدُاوَنا ِإَلْيةِه ُمِرعةٍ  ) َشةك ٍ  َهةَذا َأَتْنَهاَنةا َأن نَّْعُبةَد َمةا َيْعُبةُد آَااُؤَنةا َوِإنََّنةا َلِفةي َقْب َ  ُح َقْد ُ نَت ِفيَنا َمْرُيو ا  َصالِ  مَّ ( َقةاَل 62مِ 
بِ ةي َوآتَةاِني ِمْنةُه َرْحَمة    ُكنةتُ  َيةا َقةْوِي َأَرَأْيةُتْم ِإن ةن رَّ ِ ِإْن َاَصةْيُتُه َفَمةا َتِزعةُدوَنِني َتْيةَر  ِمةنَ  َفَمةن َينُصةُرِنيَاَلةى َبيِ َنة   مِ  ّللا 

ِ َلُكةْم آَية   َفةَذُروَها َتْنُكةْ  ِفةي َأْرِض ّللا ِ  َقةْويِ  ( َوَعةا63َتْاِيةيٍر ) َتَمَيةوَها ِاُيةوٍ, َلَيْنُخةَذُكْم َاةَذاٌب َقِرعةٌ   َولَ  َهةةِذِه َناَقةُ  ّللا 
  (65) َمْكُذوبٍ  َتَمتَُّعوْا ِفي َداِرُ ْم َثاَلَثَ  َأيَّاٍي َذِلَك َوْاٌد َتْيرُ  َفَقالَ  ( َفَعَقُروَها64)
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أمامهةا أطةةول فةي حةةدود  وقفةةا  تفيةةير النصةوم القرآنية  مةةرورا اةابرا لمتااعة  اليةةيات   وهةي تحتةةاج إلةى مجةال
  اإيمالو

والعبوديةة  د إ  ال بةادة داةوة توحيةةدأمةاي الةداوة الواحةةدة الاالةدة الةى ليةةان  ة  رسةول وفةةي  ة  رسةال       نقة 
اابةدوا هللا مةا لكةم مةن إلةه تيةره(    ولقةد  نةا دائمةا  قةوي المتمثل  ليمةا يحذيةه القةرآن الكةرعم اةن  ة  رسةولو )قالويةا

 هةذا الدينون  الشامل    د وحده   في    شنن من شةتون الةدنيا واآلخةرة   ذلةك أن" اننها نفير  ال بادة   د وحده

وطرعة  معبةد طرعة   . وذلة  مدلول الذي تعميه اللفا  في أصةلها اللاةوي     فةهللان  ابةد  معناهةاودان وخضةعهو ال
الةذي خوطة  بهةذا القةرآن أول مةرة يحصةر  العربةي مذل  ممهد   وابده يعله ابدا أي خاضةعا مةذلال     ولةم يذةن

يةوي خوطة  اةه أول مةرة فةي مذة  لةم تكةن  الشعائر التعبدية    بة  إنةه أدا, مدلول هذا اللفظ وهو يتمر اه في مجرد
فةي  وحةده تعبدية    إنمةا  ةان يفهةم منةه انةدما يااطة  اةه أن المملةوب منةه هةو الدينونة  د شةعائر قد فرضةت اعةد

م    ال بةادة   نصةا اننهةا  ] هللا أمةره  لةه ه وخلةع الدينونة  لايةر هللا مةن انقةه فةي  ة  أمةره     ولقةد فيةر رسةول
لعةدي ابةن حةاتم اةن اليهةود والنصةارر واتاةاذهم األحبةار  يقةول هةي الشةعائر التعبدية    وهةو هةي  التبةاأل  ولييةت

 إنمةا أحلةوا لهةم الحةراي وحرمةوا الةيهم الحةالل   فةاتبعوهم   فةذلك عبةادتهم إيةاهم       إنهةم والريبةان أربااةاو  بلةى  

د فةي شةنن مةن الشةتون      الدينونة  ورأطلقت لفاة   ال بةادة   الةى  الشةعائر التعبدية    اااتبارهةا صةورة مةن صة
ل ااألصال    فلمةا بهةت مةدلول  الةدين  ومةدلول  ال بةادة  االتب ي  صورة ل تيتارت مدلول  ال بادة   ب  إنها تجي,

 فقة  يفهمةون أن عبةادة تيةر هللا التةي ياةرج بهةا النةا  مةن اإسةالي إلةى الجاهلية  هةي صةاروا   فةي نفةو  النةا 

اإنيةان هةذه الصةورة فقةد اعةد  تجنة  التعبدي  لاير هللا إ  تقديمها لنصناي واألوثان مثال   وأنه متىتقديم الشعائر 
وتمتةع اذة  مةا يتمتةع اةه الميةلم فةي المجتمةع الميةلم مةن  ! اةن الشةرل والجاهلية  وأصةبح  ميةلما  ل يجةوف تكفيةره

  آخر حقوت الميلم الى الميلم   إلى صيان  دمه وارضه وماله      

يةةدخ  بهةةا الميةةلم فةةي  التةةي وهةةم ااطةة  إ وانحيةةار وانكمةةا  إ بةة  تبةةدي  وتاييةةر فةةي مةةدلول لفةةظ  ال بةةادة   وهةةذا
فةي  ة  شةنن ورفة  الدينونة  لايةر هللا فةي  ة  شةنن  د وهذا المدلول هو الدينونة  الكاملة  -اإسالي أو يارج منه 

  اليةه رسةول هللا   م   نصةا وهةو يفيةر قةول هللا أصة  اللاة  إ والةذي نة فةي   وهو المةدلول الةذي تفيةده اللفاة 
مةةن  لمصةةملح اتاةةذوا أحبةةارهم وريبةةانهم أربااةةا مةةن دون هللا(    ولةةي  اعةةد تفيةةير رسةةول هللا   م  ) تعةةالىو

  المصملحا  قول لقائ   

ا الةةدين حةةول هةةذ لكتابتةةه الحقيقةة  هةةي التةةي قررناهةةا  ثيةةرا فةةي هةةذه الاةةالل وفةةي تيرهةةا فةةي  ةة  مةةا وفقنةةا هللا هةذه
اليةةورة لمحة  تحةةدد موضةوأل القضةةي   هةةذه وطبيعتةه ومنهجةه الحر ةةي     فةاآلن نجةةد فةي قصة  هةةود  مةا تعرضةةها

الةذي يةا, اةه والجاهلية  التةي  ةانوا اليهةا ه وتحةدد مةا  اإسةالي ومحور المعر   التي  انت بين هةود وقومةه ه وبةين
  كم من إله تيره(   لهمو )يا قوي اابدوا هللا ما ل يقول الذي  ان يعنيه وهو
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انحيةةر مةةدلول  ال بةةادة  الةةذين لةةم يذةةن يعنيويةةا قةةوي ل تتقةةدموا االشةةعائر التعبديةة  لايةةر هللا    مةةا يتصةةور إنةةه
أبةةوالالي المةةودودي أميةةر الجمااةة  السةةالمي   اليةةيد (يرايةع البحةةث القةةيم الةةذي  تبةةه الميةةلم العاةةيم السةةتاذ1 )

 وانةزور  مفهومةاتهم إ فيفةي القةران        اللةه   الةرب   الةدين   ال بةادة عة الرب بباكيةتان اعنةوانو  المصةملحا 

كلهةةا ه ونبةذ الدينونة  والمااةة   الحيةةاة داخة  إطةار الشةعائر التعبديةة    إنمةا  ةان يعنةي الدينونةة  د وحةده فةي مةنهج
هةالل واللعنة  فةي الةدنيا التةي مةن أيلهةا اسةتح  قةوي هةود ال والفعلة  ألحد من المواتيةت فةي شةتون الحيةاة  لهةا    

 التةي تقةديم الشةعائر التعبدية  لايةر هللا     فهةذه صةورة واحةدة مةن صةور الشةرل الكثيةرة مجةرد واآلخةرة لةم تكةن هةي

النكةرا, التةي اسةتحقوا مةن  الفعلة  إنمةا  انةت -أي الدينون  لةه وحةده  -يا, هود لياريهم منها إلى عبادة هللا وحده 
واتبةاأل أمةر الجبةارعن مةن ابيةدهو)وتلك اةاد يحةدوا  . رسةله م اآيةا  ربهةم إ واصةيانأيلها ذلك الجزا, هيويحوده
  أمر    يبار انيد(   ما يقول انهم أصدت القائلين هللا رب العالمين     واتبعوا اآيا  ربهم إ واصوا رسله إ

ل أمةور متعةددة      واحةد اآيةا  ربهةم إنمةا يتجلةى فةي اصةيان الرسة  إ واتبةاأل الجبةارعن     فهةو أمةر ويحةودهم
رسةله اةنل يةدينوا لايةر هللا   ودانةوا للمواتيةت بةدل  مةن ومتى اصى قوي أوامر هللا المتمثل  في شرائعه المبلاة  لهةم

وقةد تبةين لنةا مةن  -ربهم واصوا رسله ه وخريوا بذلك مةن اإسةالي إلةى الشةرل  اآيا  من الدينون  د ه فقد يحدوا
واسةتال   الجنة  لةذي بةدأ  اةه حيةاة البشةر الةى األرض ه فهةو الةذي نةزل اةه آدي مةناإسالي هو األصة  ا أن قب 

إنمةا  ةان النةا  ياريةون مةن  . فةي هةذه األرض ه وهةو الةذي نةزل اةه نةو  مةن اليةفين  واسةتال  فةي هةذه األرض
  يومنا هذا    الجاهلي  إلى اإسالي     وهذذا إلى  من اإسالي إلى الجاهلي  إ حتى تنتي إليهم الداوة لتردهم

الكةرعم مةن الرسة   المو ة  إنةه لةو  انةت حقيقة  ال بةادة هةي مجةرد الشةعائر التعبدية  مةا اسةتحقت  ة  هةذا والواقةع
ومةةا  -صةةلوا  هللا وسةةالمه الةةيهم  - الرسةة  والرسةةال  إ ومةةا اسةةتحقت  ةة  هةةذه الجهةةود المضةةني  التةةي بةةذلها

ااة والمتمنةون الةى مةدار الزمةان   إنمةا الةذي اسةتح   ة  الةد لهةا اسةتحقت  ة  هةذه العةذااا  واآللي التةي تعةرض
 كة  البشر يمل  من الدينونة  لل بةاد   وردهةم إلةى الدينونة  د وحةده فةي  ة  أمةر وفةي إخراج هذا الثمن الباهظ هو

  شنن ه وفي منهج حياتهم  له للدنيا واآلخرة سوا,  

مصةدر الشةرعع  إ وتوحيةد مةنهج  وتوحيد إ وتوحيد الحاكمي  إتوحيد األلويي  إ وتوحيد الربوبي  إ وتوحيد القوام   إن
الشامل        إن هةذا التوحيةد هةو الةذي ييةتح  أن يرسة  مةن  الدينون  الحياة إ وتوحيد الجه  التي يدين لها النا 

الةى  واآللي وأن تبذل فةي سةبيله  ة  هةذه الجهةود ه وأن تحتمة  لتحقيقةه  ة  هةذه العةذااا  , الرس  أيله    هتل,
العةالمين   ولكةن ألن حيةاة البشةر ل  اةن مةدار الزمةان     ل ألن هللا سةبحانه فةي حاية  إليةه إ فةاهلل سةبحانه تنةي

ااإنيان  إل بهذا التوحيد الذي ل حةد لتةنثيره فةي الحيةاة البشةرع  " لئق  تصلح ول تيتقيم ول ترتفع ول تصبح حياة
فةي ختةاي  الرسة  فةي نهاية  قصة  -إن شةا, هللا  -يةو أن نزعةده بيانةا مةن يوانبهةا     وهةذا مةا نر  يانة  فةي  ة 

  اليورة      
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توبةوا إليةه يرسة  اليةما,  ثةم أماي الحقيق  التي  ش  انها هود لقومه وهةو يقةول لهمو)وعةا قةوي اسةتافروا ربذةم ونق 
ي ذ ر  في مقدمة  اليةورة اصةدد وهي ذا  الحقيق  الت . .(مجرمين اليذم مدرارا وعزد م قوة إلى قوتكم إ ول تتولوا

الكتةاب الةذي أحذمةت آياتةه ثةم فصةلت مةن لةدن حذةيم خبيةر   وذلةك فةي  مضةمون ا لقومةه داةوة رسةول هللا   م  
فضة  فضةله إ  ذي وأن استافروا ربذم ثم توبةوا إليةه يمةتعذم متااةا حيةنا إلةى أية  ميةمى إ وعةت   ة ):تعالى قوله

  بير(   وإن تولوا فهللاني أخا  اليذم اذاب يوي  

اتصةال طبيعة  الكةون ونوامييةه  وحقيقة  حقيق  العالقة  بةين القةيم اإيمانية  والقةيم الواق ية  فةي الحيةاة البشةرع  إ إنها
فةةي حايةةة  إلةةةى يةةةال, وتثبيةةت ه وبااصةةة  فةةةي نفةةةو   حقيقةةة  الكليةة  اةةةالح  الةةةذي يحتوعةةه هةةةذا الةةةدين     وهةةةي

 صةق  أرواحهةم وتشة  حتةى تةرر هةذه العالقة  أو الةى األقة الةدنيا ه والةذين لةم ت الحيةاة ظةاهرا مةن يعلمون الةذين

  . . تيتشعرها

والحة  الةذي خلقةت  - سةبحانه -الح  الذي نةزل اةه هةذا الةدين تيةر منفصة  اةن الحة  المتمثة  فةي ألويية  هللا  إن
يةرب  بةةين األفلية      والقةرآن الكةرعم  ثيةرا مةا  نوامييةه اةه اليةماوا  واألرض إ المتجلةي فةي طبيعة  هةذا الكةون و

والحة  الةذي قامةت اةه اليةماوا  واألرض ه والحة  المتمثة  فةي الدينونة   -سةبحانه  - الح  المتمث  فةي ألويية  هللا
الةى الايةر والشةر  الجةزا, والح  المتمث  في دينون  النا  د يوي الحياب اصف  خاصة  إ والحة  فةي . . وحده د

  موفي الدنيا واآلخرة     وذلك في مث  هذه النصو 

لةدنا     إن  نةا فةاالين      مةن ومةا خلقنةا اليةما, واألرض ومةا بينهمةا لابةين   لةو أردنةا أن نتاةذ لهةوا لتاةذناه)
الوعة  ممةا تصةفون إ ولةه مةن فةي اليةماوا  واألرض إ  ولكةم ب  نقذ  االح  الى الباط  فيدماه فةهللاذا هةو فاهة  إ

بحون الليةة  والنهةةار ل يفتةةرون   أي اتاةةذوا آلهةة  مةةن ول ييتحيةةرون   ييةة عبادتةةه ومةةن انةةده ل ييةةتكبرون اةةن
ييةنل امةا  ل ينشةرون ق لةو  ةان فيهمةا آلهة  إل هللا لفيةدتا إ فيةبحان هللا رب العةر  امةا يصةفون   هةم األرض

من معي وذ ةر مةن قبلةي إ بة  أكثةرهم  ذ ر يفع  وهم يينلون   أي اتاذوا من دونه آله  ق ق وهاتوا برهانكم   هذا
من رسول إل نوحي إليةه أنةه ل إلةه إل أنةا فاابةدون(         قبلك مون الح  فهم معرضون   وما أرسلنا منل يعل

  .   25 - 16األنبيا, 

القة  إ ثةم مةن مضةا   مةن يا أيها النا  إن  نتم فةي رعة  مةن البعةث فهللانةا خلقنةاكم مةن تةراب إ ثةم مةن نمفة  إ ثةم)
ميمى إ ثم ناريذم طفال إ ثم لتبلاةوا أشةد م  أي  ي األرحاي ما نشا, إلىمالق  وتير مالق  إ لنبين لكم إ ونقر ف
شةي,ا إ وتةرر األرض هامةدة إ  -مةن اعةد الةم  -العمةر لكةيال يعلةم  أرذل إ ومةنكم مةن يتةوفى إ ومةنكم مةن يةرد إلةى

 , المةوتى يحيةي اهتز  وربت إ وأنبتت من    فوج بهةيج     ذلةك اةنن هللا هةو الحة  إ وأنةه الما, فهللاذا أنزلنا اليها

    5 - 7الحجو ] . . .(القبور وأنه الى    شي, قدير إ وأن الياا  آتي  ل رع  فيها وأن هللا يبعث من في

لهةاد الةذين آمنةوا إلةى صةةراط  هللا الةذين أوتةوا العلةم أنةه الحةة  مةن ربةك فيتمنةوا اةه فتابةت لةه قلةوبهم إ وإن ولةيعلم
اليةاا  ااتة  أو يةنتيهم اةذاب يةوي اقةيم   الملةك يوم,ةذ إ  تةنتيهم   منةه حتةىميتقيم   ول يزال الذين  فروا في مرعة
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اةذاب  لهةم آمنةوا واملةوا الصةالحا  فةي ينةا  الن ةيم   والةذين  فةروا و ةذبوا اآياتنةا فنول,ةك فالةذين د يحذم بينهم إ
ن هللا لهةةو خيةةر الةةرافقين   وإ , حيةةنا مهةةين   والةةذين هةةايروا فةةي سةةبي  هللا ثةةم قتلةةوا أو مةةاتوا ليةةرفقنهم هللا رفقةةا

ومةن ااقة  امثة  مةا اوقة  اةه ثةم ااةى اليةه لينصةرنه هللا إ  ذلةك ليدخلنهم مدخال يرضونه إ وإن هللا لعلةيم حلةيم  
 اةنن هللا يولج اللي  في النهةار وعةولج النهةار فةي اللية  إ وأن هللا سةميع اصةير   ذلةك انن إن هللا لعفو تفور   ذلك

تةر أن هللا أنةزل مةن اليةما,  ألةم يةداون مةن دونةه هةو الباطة  إ وأن هللا هةو العلةي الكبيةر   هللا هةو الحة  إ وأن مةا
اليةةماوا  ومةةا فةةي األرض وإن هللا لهةةو الانةةي  فةةي مةةا, فتصةةبح األرض ماضةةرة ق إن هللا لميةةف خبيةةر   لةةه مةةا

اليةةما, أن تقةةع الةةى  األرض والفلةةك تجةةري فةةي البحةةر اةةنمره إ وعميةةك فةةي الحميةةد   ألةةم تةةر أن هللا سةةار لكةةم مةةا
لكة   . لكفةور هللا االنا  لرؤو  رحيم   وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييذم إ إن اإنيان إن األرض إل اهللاذنه إ

لعلةةى هةةدر ميةةتقيم              إنةةك أمةة  يعلنةةا منيةةذا هةةم ناسةةذوه إ فةةال ينافانةةك فةةي األمةةر إ وادأل إلةةى ربةةك إ
      67 - 54الحجو

سةبحانه هةو الحة  إ وبةين  هللا ذه النصةوم وأمثالهةا فةي القةرآن الكةرعم العالقة  الواضةح  بةين  ةون نجد في هة وهذذا
الكونيةة  التةةي تةةتم اةةالح    وبةةين تنزعةة  هةةذا  الاةةواهر خلقةةه لهةةذا الكةةون وتةةدبيره بنوامييةةه ومشةةي,ته اةةالح  إ وبةةين

ه ح  واحد موصول ينشن انةه يرعةان قةدر في الدنيا واآلخرة االح      فكل النا  الكتاب االح  إ وبين الحذم بين
والشةر فةي  الايةر وتيلي  القور الكوني  االاير والشر الى من يشا, ه وف  ما يذون مةن النةا  مةن , يشا, هللا اما

الحيةن وإرسةال اليةما, مةدرارا        المتةاأل دار البتال,   ومن هنا  ان ذلةك الةرب  بةين السةتافار والتوبة  إ وبةين
فةةي ذا  هللا سةةبحانه وفةةي قضةةائه وقةةدره إ وفةةي تةةدبيره  المتمثةة  صةةول امصةةدر واحةةد هةةو الحةة فكةة  أول,ةةك مو 

  في الاير وفي الشر سوا,     , ويزائه وتصرعفه إ وفي حيااه

النةا    فكلتاهمةا تةتثر فةي  حيةاة هذا الرتباط يتجلى أن القةيم اإيمانية  لييةت منفصةل  اةن القةيم العملية  فةي ومن
األسباب من ورا, الةم البشةر وسةعيهم   أو اةن طرعة   اعالم , ان طرع  قدر هللا الايبي المتعل هذه الحياة   سوا

للبشر رؤعتها وضبمها  ذلك   وهي اآلثار التي ينشة,ها فةي حيةاتهم اإيمةان أو  يمذن اآلثار العملي  المشهودة التي
  من النتائج المحيوس  المدر     , اإيمان ادي

اإلهةي فةي مجتمةع معنةاه  المةنهج لى اع  هذه اآلثار العملية  الواق ية  حةين قلنةا مةرةوإن سةيادةأسلفنا اإشارة إ وقد
 -كةة  فةرد األمةن واليةذين  والسةتقرار اليتمةةااي  يجةد أن يجةد  ة  اامة  يةزا,ه العةادل فةةي هةذا المجتمةع إ وأن

 يمتةع النةا  متااةا حيةنا فةي هةذهومن شنن هذا  لةه أن  -القلبي ااإيمان  والستقرار فضال الى األمن واليذين 

فةي مجتمةع مةن شةننها أن  وحةده قبة  أن يلقةوا يةزا,هم األخيةر فةي اآلخةرة     وحةين قلنةا مةرةوإن الدينونة  د الةدنيا
والتراتية  والتيةابيح والتةرانيم والتهاوعة  التةةي  والةنف  تصةون يهةود النةا  وطاقةاتهم مةن أن تنفة  فةي المبةة  والزمةر

اليها شةي,ا مةن خصةائ  األلويية  حتةى تاضةع لهةا الرقةاب   ومةن شةنن هةذا  لتالع مزعف  إتمل  حول األرباب ال
للنةا     الةوفير والماقا  للبنا, في األرض والعمارة والنهوض بتكاليف الاالفة  ليذةون الايةر الجهود أن يوفر هذه

وحةده دون ال بةاد     ولييةةت  د الدينونة  فضةال الةى الكرامة  والحرعة  و الميةاواة التةةي يتمتةع بهةا النةا  فةي ظة 
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فةي حيةاة النةا        وسةيرد انهةا اعة  التفصةي  فةي نهاية   حقيقتةه هذه إل نماذج مةن ثمةار اإيمةان حةين تتحة 
  اليورة إن شا, هللا     ختاي استعراض قص  الرس  في

ويةوههم فةي حيةم  امة   فةي أماي تلك الموايه  األخيرة من هود لقومه ه وأماي تلك المفاصةل  التةي قةذ  بهةا ونق 
  يجد حقيقته في نفيه بين و الذي إ وفي تحد سافر إ وفي استعال, االح  الذي معه إ وثق  في ربه

تناةةرون   إنةةي تو لةةت  ل قةالوإني أشةةهد هللا إ واشةةهدوا أنةي بةةري, ممةةا تشةر ون مةةن دونةةه إ فكيةةدوني يميعةا ثةةم)
الةى صةراط ميةتقيم   فةهللان تولةوا فقةد أبلاةتكم مةا  ربةي ا إ إنالى هللا ربي وربذم إ ما من داا  إل هو آخذ بناصيته

  ول تضرونه شي,ا إ إن ربي الى    شي, حفيظ(    تير م أرسلت اه إليذم إ وعيتال  ربي قوما

هةذا المشةهد البةاهر    أمةاي أصحاب الداوة إلى هللا في    مذان وفي    فمةان فةي حاية  إلةى أن يقفةوا طةوعال إن
وأتنةى أهة  األرض وأكثةر أهة  األرض حضةارة  األرض يةتمن معةه إل قلية  إ يوايةه أاتةى أهة   رية  واحةد إ لةم 

  هللا تعالى فيهم حذاي  اما وايههم اه أخوهم هود في اليورة األخررو قول مادي  في فمانهم إ  ما يا, انهم في

هللا وأطيعةةون   ومةةا  فةةاتقوا كةةذبت اةةاد المرسةةلين   إذ قةةال لهةةم أخةةوهم هةةودوأل تتقةةون ق إنةةي لكةةم رسةةول أمةةين إ)
اذة  رعةع آية  تعبثةون ق وتتاةذون مصةانع لعلكةم  أتبنةون  أسةنلكم اليةه مةن أيةر إن أيةري إل الةى رب العةالمين  

 فاتقوا هللا وأطيعون   واتقوا الذي أمد م اما تعلمون   أمد م اننعاي وبنين   . تالدون   وإذا امشتم امشتم يبارعن

إن هةذا  . الةواااين ليذم اذاب يوي اايم   قالواوسوا, الينا أواات أي لم تكةن مةنوايون   إني أخا  ا وينا 
    138 - 123إل خل  األولين   وما نحن امعذبين(        الشعرا,و

  المصانع يريون  يقيمون  العتاة الجبارون الذين يبمشون بال رحم  ه والذين أامرتهم النعم  ه والذين فهتل,

الموايهة    فةي شةةجاا   هةذه -اليةةه اليةالي  -والالةود       هةتل, هةم الةذين وايههةم هةود  ورائهةا المتةةداد مةن
وتحةداهم أن يذيةدوه  -وهةم قومةه  -الكاملة   الحاسةم  المتمن واستعالئه وثقته واطم,نانةه ه وفاصةلهم هةذه المفاصةل 

  فال يباليهم احال   وسعهم بال إمهال   وأن يفعلوا ما في

وبعةد أن تةودد إلةيهم  ; يملةك هةذه الوقفة  البةاهرة إ اعةدما بةذل لقومةه مةن النصةح مةا -ه اليةالي الي -وق  هود  لقد
محةادة هللا والةى السةتهتار االوايةد والجةرأة الةى  الةى وهو يداوهم تاي  التةودد     ثةم تبةين لةه انةادهم وإصةرارهم

  هللا    

أن أول,ةك الجبةارعن العتةاة  فيةوقن حقيق  ربه في نفيه إهذه الوقف  الباهرة ألنه يجد  -اليه اليالي  -وق  هود  لقد
أنةه مةا مةن دااة  إل وربةه آخةذ بناصةيتها ه ففةيم يحفة  إذن  ميةتيقن المتمتعين المتبمرعن إنما هم من الدواب   وهةو

 هو الذي استالفهم في األرض إ وأاماهم ما أاماهم من نعم  ومةال وقةوة وبنةين وقةدرة ربه هتل, الدواب ق  وان

تيةرهم إذا شةا, إ ول  وعيةتال  التصنيع والتعدين   لالبتال, ل لممل  العما,   وأن ربه يملك أن يذه  بهم لىا
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ممةا هةم ليةه إ وربةه هةو الةذي يعمةي وعيةل  حةين  شةي, يضةرونه شةي,ا إ ول يةردون لةه قضةا,     ففةيم إذن يهولةه
  يشا,  يف شا, ق    

أن يقفةوا اهللايمةانهم  لكةوايم حتةى ا حقيقة  ربهةم فةي نفوسةهم الةى هةذا النحةوأصحاب الداوة إلى هللا ل بد أن يجدو  إن
القةوة المادية    وقةوة الصةناا    وقةوة المةال   وقةوة  أمةاي فةي اسةتعال, أمةاي قةور الجاهلية  المالية  مةن حةولهم    

 وأن اصي   ة  دااة  هواأليهزة والتجارب والابرا      وهم ميتيقنون أن ربهم آخذ بن األنام  العلم البشري   وقوة

  إن هم إل دواب من الدواب   -   النا   -النا  

الواحةد أمتةان ماتلفتةان    القةوي يوي ل بد أن يق  أصحاب الداوة من قومهم موق  المفاصل  الكاملة  ه فةهللاذا وذا 
  من دون هللا أربااا إ وتحاد هللا   تتاذ   أم  تدين د وحده وترف  الدينون  ليواه   وأم 

صةورة مةن الصةور التةي قةد  فةي -تتم هذه المفاصل  يتحق  واةد هللا االنصةر ألوليائةه إ والتةدمير الةى أادائةه  وعوي
مةةدار التةةارع    لةةم يفصةة  هللا بةةين أوليائةةه  الةةى ففةةي تةةارع  الةةداوة إلةةى هللا -تامةةر وقةةد ل تامةةر الةةى البةةال 
 ة فاختةاروا هللا وحةده     و ةانوا هةم حةزب هللا الةذين لالةى أسةا  العقيةد أاةدا,ه وأادائه إل اعد أن فاص  أوليةاؤه

  الى تيره والذين ل يجدون لهم ناصرا سواه   يعتمدون 

  لقما  من قص  صالح مع ثمود 68 - 60الثانيو الدر 

  وثمود   صالح هذه الوقفا  مع إلهاما  قص  هود وااد   لنتااع اعدها سيات اليورة مع قص  وحيبنا

األرض واسةتعمر م فيهةا    مةن هم صالحا   قالويا قوي اابةدوا هللا مةا لكةم مةن إلةه تيةره   هةو أنشةنكمثمود أخا وإلى
  فاستافروه ثم توبوا إليه إ إن ربي قرع  مجي     

  الكلم  التي ل تتايرو إنها

  يا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره(   )

  كذلك المنهج الذي ل يتبدلو وإنه

  م توبوا إليه(   فاستافروه ث)

  هو التعرعف احقيق  األلويي   ما يجدها في نفيه الرسولو ثم

  إن ربي قرع  مجي (   )
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التةي تتةنل   اناصةرها صالح بنشنتهم من األرض   نشنة ينيهم إ ونشنة أفرادهم من تةذا, األرض أو مةن وذ رهم
فقةد اسةتالفهم هللا فيهةا ليعمروهةا    . ااناصةره منهةا اناصةر تكةوعنهم الجيةدي   ومةع أنهةم مةن هةذه األرض   مةن

  الذاهبين من قبلهم   اعد استالفهم اجنيهم واستالفهم انشااصهم

  هم اعد ذلك يشر ون معه آله  أخرر     ثم

  فاستافروه ثم توبوا إليه(   )

  إلى استجابته وقبولهو واطم,نوا

  إن ربي قرع  مجي (   )

كمةا تتجلةى فةي  األلويية   (وايتمااهةا وتجاورهةا     ترسةم صةورة لحقيقة في)ربي(ولفظ)قرع (ولفظ)مجي واإضةاف 
تنتقة  مةن قلة  النبةي الصةالح إلةى قلةوب  , ومةودة قل  من قلوب الصفوة الماتارة إ وتالع الى الجو أنيا واتصال

  ميتم يه لو  انت لهم قلوب  

يمةال تلةك الصةورة ول  معهةا   ل تيتشةعرقلوب القوي  انت قد بلات من الفياد والستاالت والنمما  دري ولكن
الملية      وإذا بهةم يفايةنون إ حتةى ليانةون  الجةو ياللها إ ول تحة  اشاشة  هةذا القةول الرفية  إ ول وضةا,ة هةذا

  انخيهم صالح الانون  

اونا إليةةه لفةةي شةك ممةةا تةد وإننةةا قالواويةا صةالح قةةد  نةت فينةةا مريةوا قبةة  هةذا   أتنهانةةا أن نعبةد مةا يعبةةد آااؤنةا ق)
  مرع (   

أو لهةذا يميعةه   ولكةن  , كان لنةا ريةا, ليةك    نةت مريةوا فينةا لعلمةك أو لعقلةك أو لصةدقك أو لحيةن تةدبيرل لقد
  هذا الريا, قد خاب    

  أتنهانا أن نعبد ما يعبد آااؤنا(   )

ليةك   ثةم إننةا لفةي شةك  الريةا,  للقاصم    فك  شي, يا صالح إل هذا   وما  نا لنتوقع أن تقولها   ليةا لايبة إنها
  مما تداونا إليه   شك يجعلنا نرتاب ليك وليما تقولو

  وإننا لفي شك مما تداونا إليه مرع (   )

أخةوهم صةالح  يةداوهم يعج  القةوي ممةا ل اجة  ليةه ه بة  ييةتنكرون مةا هةو واية  وحة  إ وعدهشةون ألن وهذذا
  ألن آاا,هم يعبدون هذه اآلله    ولكن لبرهان ول لتفكير  إلى عبادة هللا وحده   لماذا ق ل لحج  ول 
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  ! اآلاا, يبلغ التحجر االنا  أن يعجبوا من الح  البين   وأن يعللوا العقائد افع  وهذذا

الصةحيح وداةوة إلةى  الكامة  يتبين مرة ثاني  وثالث  أن اقيدة التوحيد هي فةي صةميمها داةوة للتحةرر الشةام  وهذذا
التةي ل تيةتند إلةى دليةة  وتةذ رنا قولة  ثمةةود  والارافة  البشةري مةةن اقةال التقليةد إ ومةةن أوهةات الةوهمإطةالت العقة  

  لصالحو

  قد  نت فينا مريوا قب  هذا(   )

هللا وحةده تنكةروا لةه  مةا  ربوبية  اما  ان لقرعش من ثق  اصدت محمةد   م   وأمانتةه   فلمةا أن داةاهم إلةى تذ رنا
  له وثقتهم ليه   شهادتهم وساحر   وقالواومفتر   ونيواتنكر قوي صالح إ وقالوا

  طبيع  واحدة إ ورواي  واحدة تتكرر الى مدر العصور والدهور     إنها

  صالح  ما قال يده نو و وعقول

اصةيته ق فمةا تزعةدونني  إن يا قوي أرأيتم إن  نت الى بين  من ربي وآتاني منه رحم  إ فمن ينصةرني مةن هللا:قال
  يير    تير تا

هةذا هةو المرعة  ق  أن قويوماذا ترون إن  نت أيد في نفيي حقيق  ربي واضح  بينة  إ تجعلنةي الةى يقةين مةن يا
فمةن ينصةرني مةن هللا إن أنةا اصةيته  . لهةا وآتةاني منةه رحمة  فاختةارني لرسةالته وأمةدني االاصةائ  التةي تةتهلني

  عي هذا الريا, وناصري من هللا ق  الوأفناف ? في فقصر  في إبالتذم داوته إ احتفاظا بريائكم

  فمن ينصرني من هللا إن اصيته ق فما تزعدونني تير تايير(   )

اآلخةرة   وهةي  واةذاب تزعةدونني إل خيةارة الةى خيةارة     تضة  هللا وحرمةاني شةر  الرسةال  وخةزي الةدنيا مةا
  خيارة اعد خيارة   ول شي, إل التايير   والتثقي  والتشديد  

  اذاب قرع ( لينخذ م ا قوي هذه ناق  هللا لكم آي  إ فذروها تنك  في أرض هللا إ ول تميوها ايو,وع)

فةي إضةافتها دو )هةذه  ولكةن يةذ ر اليةيات صةف  لهةذه الناقة  التةي أشةار إليهةا صةالح لتكةون آية  لهةم واالمة    ول
صةف  خاصة  مميةزة إ يعلمةون بهةا أنهةا آية  ذا   كانةت ناقة  هللا(وفةي تاصيصةها لهةمو )لكةم آية (ما يشةير إلةى أنهةا

فةةي ذلةةك الاضةةم مةةن األسةةاطير واإسةةرائيليا  التةةي تفرقةةت بهةةا أقةةوال  الاةةوض لهةةم مةةن هللا   ونكتفةةي بهةةذا دون 
  صالح ليما مضى وليما سيجي,   ناق  المفيرعن حول

  هذه ناق  هللا لكم آي    فذروها تنك  في أرض هللا ول تميوها ايو,(   )
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  :قرع  يعالجذم العذاب   يدل الى هذه المعايل  فا, الترتي  في ال بارة   ولفظل وإل

  لينخذ م اذاب قرع (   )

  أخذا   وهي حر   أشد من الم  أو الوقوأل   ينخذ م

  فعقروها     فقالوتمتعوا في دار م ثالث  أياي   ذلك واد تير مذذوب(   )

فيةاد قلةوبهم واسةتهتارهم  الةى في قوائمها وقتلها الةى هةذا النحةو   دلاقرهم للناق  إ أي ضربهم لها االييف  ودل
ألنهةا لةم تحةدإل فةي نفوسةهم تجةاه الةداوة تاييةرا يةذ ر    ,   والييات هنا ل يمي  بين إامائهم الناقة  واقةرهم إياهةا

  فهو يعبر هنا افا, التعقي  في    الاموا و . ثم ليتااع الييات اجل  العذاب

  الوتمتعوا في دار م ثالث  أياي(   فعقروها   فق)

  آخر ما اقى لكم من متاأل هذه الدنيا ومن أياي هذه الحياةو فهي

  ذلك واد تير مذذوب(   )

  واد صادت لن يحيد     فهو

  التعقبي  يعبر  ذلك   فالعذاب لم يتنخرو وبالفا,

القةوي العزعةز إ وأخةذ  هةو يوم,ةذ إ إن ربةكفلمةا يةا, أمرنةا نجينةا صةالحا والةذين آمنةوا معةه برحمة  منةا ومةن خةزي )
  الذين ظلموا الصيح  إ فنصبحوا في ديارهم ياثمين(   

برحمة  منةا     خاصة   معةه نجينةا صةالحا والةذين آمنةوا -وهو اإنذار أو اإهةالل  -يا, مواد تحقي  األمر  فلما
ميتة  مازعة  إ و ةان مشةهدهم يةاثمين  ثمةود ميتة  ومباشرة     نجيناه من المو  ومةن خةزي ذلةك اليةوي إ فقةد  انةت

  موتى الى هي,تهم مشهدا مازعا   تر تهم في دورهم اعد الصااق  المدوع  التي

  إن ربك هو القوي العزعز(   )

  العتاة أخذا ول يعز اليه أمرا إ ول يهون من يتوله وعرااه   ينخذ

  يعرض الييات مشهدهم إ معجبا منهم إ ومن سرا  فوالهمو ثم

  كنن لم يانوا فيها(   )
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 -ومةا بةين الحيةاة والمةو   , معةروض لم يقيموا وعتمتعوا     وإنه لمشهد متثر إ وإنهةا للمية  مثيةرة إ والمشةهد كنن
  شرع  سرعع    نن لم يانوا فيها       كلها إل لمح   ومض  العين إ وإذا الحياة -اعد أن يذون 

  من الواقع ومن الذ ررو الصفح  ي  الذن  إ وتشييع اللعن  إ وانموا,الااتم  المعهودة في هذه اليورةوتيج ثم

  أل إن ثمود  فروا ربهم   أل اعدا لثمود  (   )

  الى قص  صالح مع ثمود تعقي 

الةداوة   وحقيقة  اإسةالي  هةي أخرر نجدنا أمةاي حلقة  مةن حلقةا  الرسةال  الةى مةدار التةارع      الةداوة فيهةا ومرة
د وحةده بةال منةافأل     ومةرة أخةرر نجةد الجاهلية  التةي  والدينونة  ته     عبةادة هللا وحةده بةال شةرعك إفيها هي حقيق

 فثمةود  عةاد هةم مةن ذراري الميةلمين الةذين نجةوا فةي اليةفين  -الةذي يعقة  التوحيةد  الشةرل تعق  اإسالي إ ونجد

  يديد     من ليردهم إلى اإساليولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلي  إ حتى يا,هم صالح  -نو   مع

  االجحود واقر الناق    ولكن نجد أن القوي يوايهون اآلي  الاارق  التي طلبوها إ ل ااإيمان والتصدي  إ ثم

فهةاهم أول, قةوي  . يتمنةوا كةان مشةر و العةرب يملبةون مةن رسةول هللا   م   خارقة   ةالاوارت اليةااق   ةي ولقةد
إن اإيمةةان ل يحتةةاج إلةى الاةةوارت   إنةةه داةةوة  ! التةةي طلبةةوا   فمةةا أتنةت معهةةم شةةي,اصةالح قةةد يةةا,تهم الاارقة  

  هي التي تمم  الى القلوب والعقولو    الجاهلي  اييم  تتدبرها القلوب والعقول   ولكن

فةي  الكةراي   نجةدها الرسة  أخرر نجد حقيق  األلويي   ما تتجلى في قلة  مةن قلةوب الصةفوة الماتةارة   قلةوب ومرة
إن  نةت الةى بينة  مةن ربةي إ وآتةاني منةه رحمة  إ  أرأيةتم قولة  صةالح التةي يحذيهةا انةه القةرآن الكةرعمو قالويةا قةوي

تزعةدونني تيةر تايةير     وذلةك اعةد أن يصة  لهةم ربةه  مةا يجةده فةةي  فمةا فمةن ينصةرني مةن هللا إن اصةيته ق
  مجي (    قرع  قلبهو )إن ربي

تلةك الصةفوة الماتةارة مةن  قلةوب في  مالها وياللها وروائهةا ويمالهةا  مةا تتجلةى فةيتتجلى حقيق  األلويي  ق   وما
  هذا النحو الفرعد العجي    ىليه هذه الحقيق  ال تتجلى عباده   فهذه القلوب هي المعرض الصافي الرائ  الذي

 
 

ْيَنةا َصةاِلحا  َوالَّةِذيَن آَمُنةوْا َمَعةهُ  َفَلمَّا نَّةا َوِمةْن ِخةْزِي َيْوِمِ,ةٍذ ِإنَّ َربَّةَك ُهةَو اْلَقةِويَ  َمة ٍ ِبَرحْ  َيةا, َأْمُرَنةا َنجَّ َوَأَخةَذ  (66) اْلَعِزعةزُ  مِ 
ْيَحُ  َفَنْصَبُحوْا ِفي َثُمةوَد َربَُّهةْم َأَل ُاْعةدا  ل ِ  َكفةُرواْ  ( َ ةَنن لَّةْم َيْاَنةْوْا ِفيَهةا َأَل ِإنَّ َثُمةودَ 67َيةاِثِميَن ) ِدَياِرِهمْ  الَِّذيَن َظَلُموْا الصَّ

(68)  
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تتصةورها   فصةالح الةذي  تكةاد نق  من القص  أماي الجاهلي  التي ترر في الرشد ضالل ه وفي الح  اجيب  ل ثم
قومةه موقة  اليةائ  منةه إ المفجةوأل ليةه   لمةاذا  منةه كان مريوا في قومه إ لصةالحه ولرياحة  اقلةه وخلقةه إ يقة 

  تير ما ورثوا ان آاا,هم من الدينون  لايره  الى  . وحده ق ألنه دااهم إلى الدينون  د

وشةروده   حتةى  ضةالله القل  البشري حةين ينحةر  شةعرة واحةدة اةن العقيةدة الصةحيح  إ ل يقة  انةد حةد فةي إن
اةةن تصةةورها ه بينمةةا هةةو ييتيةةيغ  يعجةةز إن الحةة  البيةةي  الفمةةري المنمقةةي ليبةةدو انةةده اجيبةة  العجائةة  التةةي

  الى اإطالت   اقلي ى منم  فمري أو منم النحرا  الذي ل ييتند إل

واسةتعمر م فيهةا    (     األرض صةالحا ينةاديهمو )يةا قةوي اابةدوا هللا مةا لكةم مةن إلةه تيةره     هةو أنشةنكم مةن إن
منمقةةي ل يملكةةون لةةه ردا     وهةةم مةةا  ةةانوا  فمةةري  فهةةو ينةةاديهم امةةا فةةي نشةةنتهم وويةةودهم فةةي األرض مةةن دليةة 

هم  فلوا ألنفيهم البقةا, إ ول أامةوا أنفيةهم هةذه الرفات التةي ييةتمتعون  انهم شنوا أنفيهم إ وليزامون أنهم هم ان
  . . األرض بها في

أقةةدرهم الةةى  الةةذي هةةو الةةذي أنشةةنهم مةةن األرض إ وهةةو -سةةبحانه  -أنهةةم لةةم يذونةةوا يجحةةدون أن هللا  وظةةاهر
وإنشةائه لهةم واسةتاالفهم فةي األرض إ  - سةبحانه -هللا  امارتهةا   ولكةنهم مةا  ةانوا يتبعةون هةذا الاتةرا  انلويية 

بال شرعك إ واتبةاأل أمةره وحةده بةال منةافأل     وهةو مةا يةداوهم إليةه صةالح  وحده اما ينباي أن يتبعه من الدينون  د
  يا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره(   ) اقولهو

قضةةي  التبةةاأل  والحاكميةة  ي  األلوييةة    قضةةي  الدينونةة كانةةت القضةةي  هةةي ذاتهةةا     قضةةي  الربوبيةة  ل قضةة لقةةد
  مع الجاهلي    اإسالي والماا      إنها القضي  الدائم  التي تدور اليها معر  

  لقما  من قص  إبراييم ولوط اليهم اليالي 83 - 69الرااع و الوحدة

التةي بور ةت واألمةم التةي  تة   وبةاألمم إاليةيات فةي مةروره التةارعاي االميةتالفين مةن اهةد نةو   يلةم الوحةدة مقدمة 
ليه البر ةا  إ فةي المرعة  إلةى قصة  قةوي لةوط الةذين ميةهم  تتح  اليها العذاب     يلم امر  من قص  إبراييم إ

 ولةوط هنةا يتحقة  واةد هللا امرليةه لنو و)قي ويةا نةو  ايةب  ايةالي منةا وبر ةا  إبةراييم العذاب األليم   وفي قصتي

إبراييم واقبه مةن  في معك   وأمم سنمتعهم ثم يميهم منا اذاب أليم(    وقد  انت البر ا  والى أمم ممن اليك
  األنبيا, المرسلين   خاتم ولديهوإسحات وأبنائه أنبيا, بني إسرائي    وإسمااي  ومن نيله

  قص  إبراييم مع ضيوفه المالئك  76 - 69األولو الدر 

  ولقد يا,  رسلنا إبراييم االبشرر(   )
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المالئكة    وهةم هنةا :والرسة  يفصةح اليةيات اةن هةذه البشةرر إل فةي مواةدها المناسة  احضةور امةرأة إبةراييم   ول
  هم بال دلي    من في تعرعفهم وتحديد -مع المفيرعن  -مجهولون إ فال ندخ  

  قالواوسالما   قالوسالي(   )

فةي أرض  نعةان فةي  وسةذن عةرات إ وابةر األردن إإبراييم قةد هةاير مةن أرض الكلةدانيين ميةق  رأسةه فةي ال و ان
  و-المعاي وقد ظنهم ضيوفا  لهم والى اادة البدو في إكراي األضيا  را  إبراييم يحضر -البادي  

  فما لبث أن يا, اعج  حنيذ(   )

  سمين مشوي الى حجارة الرض  المحماة   أي

  المالئك  ل ينكلون طعاي أه  األرضو ولكن

  ديهم ل تص  إليه(   فلما رأر أي)

  ل تمتد إليه   أر

  نكرهم وأوي  منهم خيف (   )

  وأه  الرعف . . البدو ل ينك  المعاي يرع  إ وعشعر اننه ينوي خيان  أو تدرا احي  تقاليد أه  فالذي

 
 

  (69ا َلِبَث َأن َيا, ِاِعْجٍ  َحِنيٍذ )َفمَ  َساَليٌ  َيا,ْ  ُرُسُلَنا ِإْبَراِييَم ِااْلُبةْشَرر َقاُلوْا َساَلما  َقالَ  َوَلَقدْ 

اةن طعةاي أحةد فمعنةى هةذا  امتنعةوا يتحريون من خيان  المعاي إ أي من خيانة  مةن أكلةوا معةه طعامةا   فةهللاذا اندنا
  واند هذا  شفوا له ان حقيقتهمو . . أنهم ينوون اه شرا إ أو أنهم ل يثقون في نياته لهم

  قوي لوط(    قالواول تا  إ إنا أرسلنا إلى)

  مجرر الحديثو تير يدرل ما ورا, إرسال المالئك  إلى قوي لوط   ولكن حدإل في هذه اللحا  ما وإبراييم

  وامرأته قائم  فضحذت(   )

  كان ضحذها ابتهايا بهالل القوي الملوثينو وربما

  لبشرناها اهللاسحات ومن ورا, إسحات يعقوب(   )
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سةيذون إسةحات  اةنن وفا   ففاينتها البشرر اهللاسةحات   وهةي اشةرر مضةااف اقيما لم تلد وقد أصبحت اج و انت
لمثة  هةذه البشةرر إ والمفايةنة بهةا تهزهةا  كلةه يهتةز  يانهةا -وبااص  العقيم  -اق  من اعده هو يعقوب   والمرأة 

  وتربذهاو

  يا وعلتا   أألد وأنا اجوف وهذا اعلي شياا ق إن هذا لشي, اجي     :قالت

إلةى قةةدرة هللا  االقيةا  حقةا   فةةالمرأة ينقمةع طمثهةا اةادة فةي سةن معينة  فةةال تحمة    ولكةن ل شةي,اجية   وهةو
  اجي و

  . .(مجيد قالواوأتعجبين من أمر هللا ق رحم  هللا وبر اته اليذم أه  البيت   إنه حميد)

وانةدما يشةا, هللا لحذمة   . لتتبةد اج  من أمر هللا   فالعادة حين تجري انمر ل يذةون معنةى هةذا أنهةا سةن  ل ول
يقةع مةا ياةال  العةادة إ مةع وقواةه  -للمةتمنين ليةه  المواةودة وهةي هنةا رحمتةه انهة  هةذا البيةت وبر اتةه -يرعةدها 

 حدودها إ ول نحذم اليها اما تجري اه العادة في أمد هو الى  ة  حةال محةدود إ نعلم وف  الين  اإلهي  التي ل

  دإل في الويود  ل نيتقرئ يميع الحوا ونحن

يقررهةا هللا سةبحانه فةي  تااةه  كمةا يقيدون مشي,  هللا اما يعرفونةه هةم مةن نوامييةه ل يعرفةون حقيقة  األلويية  والذين
سةبحانه  -وحتةى الةذين يقيةدون مشةي,  هللا امةا يقةرر هللا  - وقوله الفص  ولي  للعق  البشري قول في ذلك القةول -
 نوامي  األلويي   ذلك   فمشي,  هللا سبحانه طليق  ورا, ما قرره هللا سبحانه من  حقيق أنه ناموسه إ ل يدر ون  -

  ولتتقيد هذه المشي,  االنوامي    .

بتقيةد إرادتةه بهةذه  والقةول إن هللا سةبحانه يجةري هةذا الكةون وفة  النةوامي  التةي قةدرها لةه     ولكةن هةذا شةي, نعةم
من هللا قي    مرة ينفةذ فيهةا   فهةو ل يجةري ول  اقدر   يجرر وعنفذالنوامي  اعد ويودها شي, آخر   إن النامو 

أن يجري النامو  اصورة أخرر تير التةي يةرر بهةا فةي مةرا  سةااق   ةان مةا قةدره  مرة ينفذ آليا   فهللاذا قدر هللا في
هةو طالقة   ي النةوام يق  النامو  فةي ويةه هةذا القةدر الجديةد     ذلةك أن النةامو  الةذي تنةدرج تحتةه  ة  ولم هللا

  اقدر خام طلي      فيها المشي,  بال قيد الى اإطالت إ وتحق  النامو  في    مرة يتحق 

حملوهةا إليةه   ولكةن  التةي قةد اطمةنن إلةى رسة  ربةه إ وسةذن قلبةه االبشةرر  -اليةه اليةالي  -هنا  ان إبةراييم  وإلى
ومةا ينتاةرهم مةن ورا,  -واليةاكن قرعبةا منةه  أسهر  وهو ابن أخيه الناف  معه من ميق  -هذا لم ينيه لوطا وقومه 

إبةراييم الرحيمة  الةودود ل تجعلةه يمية  هةالل القةوي واست,صةالهم  وطبيعة  إرسةال المالئكة  مةن هةالل واست,صةال  
 يميعاو
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َقآِئَمةٌ   َواْمَرَأتُةهُ  (70ْ  ِإنَّةا ُأْرِسةْلَنا ِإَلةى َقةْوِي ُلةوٍط )َقةاُلوْا َل َتَاة ِخيَفة    َرَأر َأْيِدَيُهْم َل َتِصُ  ِإَلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَيةَ  ِمةْنُهمْ  َفَلمَّا
ةْرَناَها ِاهللِاْسةَحاَت َوِمةن َوَرا, َاْعِلةي َشةْياا  ِإنَّ  َوَهةةَذا ( َقاَلةْت َيةا َوْعَلتَةى َأَأِلةُد َوَأَنةْا َاُجةوفٌ 71َيْعُقةوَب ) ِإْسةَحاتَ  َفَضةِحَذْت َلَبشَّ

ِ َوَبَرَكاتُةُه َاَلةْيُكْم أَْهة َ  َأَتْعَجِبةينَ  َقةاُلواْ ( 72َهةةَذا َلَشةْيٌ, َاِجيةٌ  ) ِ َرْحَمةُت ّللا  ِجيةٌد ) اْلَبْيةتِ  ِمةْن َأْمةِر ّللا  ( 73ِإنَّةُه َحِميةٌد مَّ
ْوألُ  َفَلمَّا َذَهَ  َاْن ِإْبَراِييمَ    (75يٌم َأوَّاهٌ َمِنيٌ  )َلَحلِ  ِإْبَراِييمَ  ( ِإنَّ 74َوَيا,ْتُه اْلُبْشَرر ُيَجاِدُلَنا ِفي َقْوِي ُلوٍط ) الرَّ

  أواه مني (  لحليم فلما ذه  ان إبراييم الروأل ويا,ته البشرر يجادلنا في قوي لوط   إن إبراييم)

مةةن التقةةور    الةةداا, الةةذي يحتمةة  أسةةباب الاضةة  ليصةةبر وعتةةننى ول يثةةور   واألواه الةةذي يتضةةرأل فةةي والحلةةيم
أن يجةادل المالئكة  فةي مصةير قةوي  إبةراييم الصةفا   لهةا قةد داةت والمنية  الةذي يعةود سةرععا إلةى ربةه     وهةذه

القرآني لةم يفصةله إ فجةا,ه الةرد اةنن أمةر هللا فةيهم قةد قضةي  الن  لوط وإن  نا ل نعلم  يف  ان هذا الجدال ألن
  :مجال وإنه لم يعد للجدال

  ردود(   يا إبراييم أارض ان هذا إ إنه قد يا, أمر ربك إ وإنهم آتيهم اذاب تير م)

  لقما  من قص  لوط مع قومه 83 - 77الثانيو الدر 

ليرفةع هنةال الةى  وفويةه إبةراييم     وعيةدل اليةتار الةى مشةهد إبةراييم -ول شةك  -الييات   وقد سذت  وعيذت
  امورع  وسدوي  :األردن مشهد حاف  االحر   والنفعال مع لوط   وقوي لوط في مدن

  بهم وضات بهم ذراا إ وقالوهذا يوي اصي   (   ولما يا,  رسلنا لوطا سي, )

إلةى الريةال إ  النيةا, كةان يعةر  قومةه   وععةر  مةا أصةاب فمةرتهم مةن انحةرا  وشةذوذ اجيبةين   إذ يتر ةون  لقةد
كةي تمتةد الحيةةاة االنية  مةةا شةا, لهةةا هللا    , ماةالفين الفمةرة التةةي تهتةدي إلةةى حذمة  خلة  األحيةةا, يميعةا أفوايةةا

األفليةة  إ ل اةةن تفكيةةر وتةةدبير إ ولكةةن اةةن اهتةةدا, واسةةتقام     الحذمةة  ذة الحقيقةة  فةةي تلبيةة  نةةدا,والتةةي تجةةد اللةة
 مرضي  فردية  شةاذة إ ولكةن ظةاهرة قةوي لةوط اجيبة    وهةي تشةير إلةى أن المةرض النفيةي حال  والبشرع  تعر 

مةن البي,ةا  إ  بي,ة  يي  فةيكالمرض الجيدي   وأنه يمذن أن يروج مرض نفيي  هةذا نتيجة  لخةتالل المقةا يعدي
مصةةادمته للفمةةرة إ التةةي يحذمهةةا  مةةن وانتشةةار المثةة  اليةةي, إ اةةن طرعةة  إيحةةا, البي,ةة  المرعضةة    الةةى الةةرتم

لةةذتها ليمةةا يلبةةي حايةة  الحيةةاة ل ليمةةا يصةةادمها  تجةةد النةةامو  الةةذي يحذةةم الحيةةاة   النةةامو  الةةذي يقتضةةي أن
ععةدمها إ ألنةه يةذه  ببةذور الحيةاة فةي تربة  خبيثة  لةم تعةد لسةتقبالها و  الحيةاة وععةدمها   والشةذود الجنيةي يصةادي

اليةليم  نفةورا  الفمةرة بةدل مةن الةذهاب بهةا إلةى التربة  الميةتعدة لتلقيهةا وإنمائهةا   ومةن أية  هةذا تنفةر . وإحيائهةا
ة   الةذي يجعة  اقةانون هللا فةي الحيةا محذومة  مةن امة  قةوي لةوط   ألن هةذه الفمةرة -ل أخالايةا فحية   -فمرعا 

  الحياة ل ليما يصدمها وععملها   إنما, اللذة المبي ي  اليليم  ليما ييااد الى
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لةةذة حيةي  إنمةا هةةي  لييةت ولكنهةا -فةي سةبي  تايةة  أسةمى مةن الحيةةاة الةدنيا  -نجةد أحيانةةا لةذة فةي المةةو   ولقةد
وارتفةاأل بهةا مةن طرعة  آخةر   ولييةت لهةا  إنمةا, معنوع  ااتبارع    الى أن هةذه لييةت مصةادف  للحيةاة إ إنمةا هةي

  وخالياها     الحياة في شي, من ذلك العم  الشاذ الذي يعدي

  :أضيافه لوط انضيافه   وهو يعلم ما ينتارهم من قومه إ وعدرل الفضيح  التي ستناله في سي,

  وقالوهذا يوي اصي ( )

  اليوي العصي    وبدأ

  ويا,ه قومه يهراون إليه(   )

  في حال  تشبه الحمى   ييراون  أي

  ومن قب   انوا يعملون اليي,ا (   )

  ! هذا ما سا, الري  اضيوفه إ وما ضي  بهم ذراه إ وما دااه إلى توقع يوي اصي  و ان

  فحاول أن . و رامته لوط ما يشبه الحمى في أيياد قومه المندفعين إلى داره إ يهددونه في ضيفه ورأر

 
 
ةا َيةا,ْ  ُرُسةُلَنا76آِتيِهْم َاَذاٌب َتْيُر َمْرُدوٍد ) َوِإنَُّهمْ  ْض َاْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َيا, َأْمُر َربِ كَ ِإْبَراِييُم َأْارِ  َيا ِسةيَ,  ُلوطةا   ( َوَلمَّ

  (77ِبِهْم َوَضاَت ِبِهْم َذْراا  َوَقاَل َهةَذا َيْوٌي َاِصيٌ  )

منةه فةي داره بناتةه إ فهةن  وانةده لةذي خلقةه هللا للريةال إفةيهم الفمةرة اليةليم  إ وعةويههم إلةى الجةن  اآلخةر ا يوقظ
الةةى الفةةور إ وسةةذنت الفةةورة المحمومةة   الةةزواج حاضةةرا  إ حاضةةرا  اللحاةة  إذا شةةا, الريةةال المحمومةةون تةةم

  والشهوة المجنون   

   ري  رشيد ق( منكم قالويا قوي هتل, بناتي هن أطهر لكم   فاتقوا هللا ول تازون في ضيفي   ألي )

  هتل, بناتي هن أطهر لكم(   )

نايفة    ناافة   كةذلك اذة  معةاني المهةر   النفيةي والحيةي   فهةن يلبةين الفمةرة النايفة  إ وعثةرن مشةاار أطهةر
الاالق  للحيةاة الناشة,  مذمنةا  ةذلك طةاهرا  القدرة فمرع  ونااف  أخالاي  وديني    ثم هن أطهر حييا   حيث أاد 

  نايفا  
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     فاتقوا هللا()

  يلم  نفوسهم من هذا الجان  اعد أن لميها من ناحي  الفمرة   قالها

  ول تازون في ضيفي(   )

  كذلك يلم  ناوتهم وتقاليد البدو في إكراي الضيف إطالقا   قالها

  ألي  منكم ري  رشيد ق(   )

الفمةرة المنحرفة   يلمة  لةم قضي  رشد وسفه إلى يةوار أنهةا قضةي  فمةرة وديةن ومةرو,ة     ولكةن هةذا  لةه فالقضي 
وظلةت الفةورة المرعضة  الشةاذة فةي انةدفااها  . المنفونة  المرعضة  إ ول القلةوب الميتة  اآلسةن  إ ول العقةول المرعضة 

  المحمويو

  لقد المت مالنا في بناتك من ح    وإنك لتعلم ما نرعد      :قالوا

خبيثة  إلةى العمة  الابيةث  إشةارة وإنك لتعلم ما نرعد(    وهيالمت لو أردنا بناتك لتزويناهن   فهذا حقنا     ) لقد
   

لةه تحميةه إ ولةي  لةه  اشةيرة في يةد لةوط إ وأحة  ضةعفه وهةو ترعة  بةين القةوي إ نةاف  إلةيهم مةن اعيةد إ ل وأسق 
  أليم و حزعن  من قوة في هذا اليوي العصي  ه وانفريت شفتاه ان  لم 

   ن شديد  (   قالولو أن لي اذم قوة أو آوي إلى ر )

صةبا  الويةوه ه ولكةنهم  صةاار وهةم -الذين يا, المالئك  فةي صةورتهم  -وهو يويه  المه إلى هتل, الفتي   قالها
أن لةو  ةانوا أهة  قةوة ليجةد بهةم قةوة   أو لةو  ةان لةه  يتمنةى لييةوا انهة  اةن  ول قةوة   فالتفةت إلةيهم -في ناةره  -

  ! التهديد ر ن شديد يحتمي اه من ذلك

كمةا قةال رسةول  . أوليائةه ان لوط في  ربته وشدته أنه ينوي إلةى ر ةن شةديد   ر ةن هللا الةذي ل يتالةى اةن وتاب
  إلى ر ن شديد     ينوي  هللا   م   وهو يتلو هذه اآلي و  رحم  هللا الى لوط لقد  ان

  الذي ينوي إليهو الشديد ضاقت واستحذمت حلقاتها إ وبلغ الكرب أشده      ش  الرس  للوط ان الر ن واندما

  قالواويا لوط إ إنا رس  ربك إ لن يصلوا إليك(   )

 :الفاسدين نبنهم إ لينجو مع أه  بيته الماهرعن إ إل امرأته فهللانها  انت من القوي وأنبنوه
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ةيِ َ,ا ِ  َقْوُمةُه ُيْهَرُاةوَن ِإَلْيةِه َوِمةن َقْبةُ  َ ةاُنوْا َيْعَمُلةونَ  َوَيةا,هُ  ّللا َ َوَل  َفةاتَُّقواْ  ا َقةْوِي َهةةتُل, َبَنةاِتي ُهةنَّ َأْطَهةُر َلُكةمْ َقةاَل َية اليَّ
( 79َمةا ُنِرعةُد ) َلةَتْعَلمُ  َقاُلوْا َلَقْد َاِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحة ٍ  َوِإنَّةكَ  (78) ُتْاُزوِن ِفي َضْيِفي َأَلْيَ  ِمنُكْم َرُيٌ  رَِّشيدٌ 

  (80َشِديٍد ) ُرْكنٍ  ْم ُقوَّة  َأْو آِوي ِإَلىَقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِاذُ 

إن مواةدهم الصةبح    , أصةابهم فنسر انهلةك اقمةع مةن اللية  إ ول يلتفةت مةنكم أحةد إل امرأتةك   إنةه مصةيبها مةا)
  ألي  الصبح اقرع  ق(   

ت   ألن الصةةبح يعةةو  ول سةةير الليةة  إ والقمةةع مةةن اللي واعضةةه إ ول يلتفةةت مةةنكم أحةةد   أر ل يتالةة :واليةةرر 
  . الهالكين موادهم مع الهالل   فك  من اقي في المدين  فهو هالك مع

  ألي  الصبح اقرع  ق(   )

ثةم يفعة  هللا  . الصةبا  إنعةا  نفة  لةوط اعةد مةا ذات   لتقرعة  المواةد وتنكيةده   فهةو قرعة    مةع مملةع سةتال
  ما لم تكن قوة لوط التي تمناها فاال    -اقوته  -االقوي 

  األخير   مشهد الدمار المروأل إ الالئ  اقوي لوطو والمشهد

انةد ربةك ومةا هةي مةن  ميةوم  فلما يا, أمرنا يعلنةا االيهةا سةافلها إ وأممرنةا اليهةا حجةارة مةن سةجي  منضةود  )
  الاالمين ببعيد(   

يقلة   ة  شةي, وعايةةر  الةذي يةةا, مواةد تنفيةذ األمةر )يعلنةا االيهةا سةةافلها(    وهةي صةورة للتةدمير الكامة  فلمةا
الفمةرة المقلوبة  الهاامة  المرتكية  مةن قمة   بتلةك المعةالم وعمحوهةا   وهةذا القلة  ويعة  االيهةا سةافلها أشةبه شةي,

  فالحيوان واق  ملتزي اند حدود فمرة الحيوان     , الحيوان اإنيان إلى درل الحيوان   ب  أح  من

  وأممرنا اليها حجارة من سجي (   )

  ث  االمين     وهي  ذلك مناسب  والى قدر المقايوملو  حجارة

  منضود(    متراكم اعضه يالح  اعضا  )

هةذه الحجةارة مربةاة    فكننمةا الحجةارة     )ميةوم  انةد ربةك(     مةا تيةوي الماشةي  أي تربةى وتملة  اذثةرة   هةذه
إ ول يفصةح انةه التفيةير إ  ظلةه فةي الحة  يلقةي ومملقة  لتنمةو وتتكةاثر   لوقةت الحاية      وهةو تصةوعر اجية 

  كما يفصح انه هذا الا  الذي يلقيه    

This file was downloaded from QuranicThought.com



  وما هي من الاالمين ببعيد(   )

  قرعب  وتحت المل  إ واند الحاي  تمل  فتصي    فهي

الاةواهر البر انية   بةبع  التةي يرسةمها اليةيات هنةا لهةذه النافلة  التةي أصةابت قةوي لةوط هةي أشةبه شةي, والصةورة
  ووح      واند ربك للاالمين  ثير     وحجارة األرض فتبتلع ما فوقها وعصاح  هذا حمم التي تاي  فيها

مةا وقةع   إننةا ل ننفةي هةذا  فوقةع نقول هذا الكالي لنقولوإنه  ان بر ان من تلك البراكين إ ثار في ذلك الوقةت إ ول
  هللا اااهرة واحدة منلوف     ول نقيد قدر  كذلك   فقد يذون هو الذي وقع فعال   ولكننا ل نجزي اه

فةي مواةده فةي هةذا  بر ةاني القةول فةي هةذه القضةي  وأمثالهةا أنةه يةائز أن يذةون فةي تقةدير هللا وقةوأل انفجةار وقةواي
التوقيةةت والتوافة  شةنن مةن شةتون ألوهيتةةه  وهةةذا المواةد ليحقة  قةدر هللا فةي قةوي لةةوط  مةا قةدر فةي المةه القةةديم  

  ليه متناسقا مع قدره اذ  شي, وبذ  حي ليه   يجري  رعفه لك  ماسبحانه وربوبيته للكون وتص

  قوي لوط إهالل كذلك أن تكون هذه الااهرة وقعت اقدر خام تعلقت اه مشي,  هللا سبحانه ويائز

 
 

ةَن اللَّْية ِاَنْهِلةكَ  َيا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُ  َربِ َك َلن َيِصُلوْا ِإَلْيَك َفَنْسةرِ  َقاُلواْ  ِإنَّةُه ُمِصةيُبَها  اْمَرَأتَةكَ  ِ  َوَل َيْلَتِفةْت ِمةنُكْم َأَحةٌد ِإلَّ ِاِقْمةٍع مِ 
ةةا َيةا, َأْمُرَنةا َيَعْلَنةا َااِلَيَهةا81الَصةْبُح ِاَقِرعةٍ  ) َأَلةْيَ   َمةا َأَصةاَبُهْم ِإنَّ َمْوِاةَدُهُم الَصةْبحُ  َوَأْمَمْرَنةا َاَلْيَهةةا  َسةاِفَلَها ( َفَلمَّ

يٍ   َم    (82مَّنُضوٍد )ِحَجاَرة  مِ ن ِسجِ    (83ِانَد َربِ َك َوَما ِهَي ِمَن الاَّاِلِميَن ِبَبِعيٍد ) َمَيوَّ

النحةو الةذي بينةاه قرعبةا فةي  الةى هةذه الصةورة التةي تةم بهةا فةي ذلةك الحةين   وفهةم االقة  مشةي,  هللا اةالكون  الةى
وعر اإنياني لمث  هةذه الاةواهر واألمةور   تقوي في التص لمشذل  التعلي  الى حادث  امرأة إبراييم إ ل يبقى مجال

   

  الوحدة مقدم  . الموضوألولقما  من قص  مدين وفراون  99 - 84الاامي و الوحدة

ومةع الةداوة إلةى  . . مةدين دور مةن أدوار الرسةال  الواحةدة االعقيةدة الاالةدة إ يةنه  اةه شةعي  فةي قومةه أهة  وهةذا
بةين النةا  إ وهةي وثيقة  الصةل  االعقيةدة فةي  التعامة  نة  والعدالة  فةياقيدة التوحيد قضي  أخةرر إ هةي قضةي  األما

 بةين شراه وأمره   وإن  ان أه  مدين قد تلقوها بدهش  االا  إ ولم يدر وا العالق  واتباأل هللا إ والدينون  له وحده إ

  المعامال  المالي  والصالة المعبرة ان الدينون  د  
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وأسةةلوب  نهايتهةةا ع اةةاد إ وقصة  صةالح مةع ثمةود إ وإن  انةت أقةةرب فةيالقصةة  الةى نية  قصة  هةود مة وتجةري 
وفةةي ال بةةارة اةةن هةةذا  العةةذاب ارضةةها   والتعبيةةر اةةن خاتمتهةةا إلةةى قصةة  صةةالح إ حتةةى لتشةةترل معهةةا فةةي نةةوأل

  العذاب  

  داوة شعي  إلى مدين وما نهاهم انه 86 - 84األولو الدر 

  وا هللا ما لكم من إله تيره      ( وإلى مدين أخاهم شعيبا   قالويا قوي اابد)

األولةى   وقااةدة المعةامال   الشةرعع  الدينون  د وحده قاادة العقيدة األولةى   وقااةدة الحيةاة األولةى   وقااةدة إنها
  عبادة ول معامل      ول األولى     القاادة التي ل تقوي اايرها اقيدة

وعةةا قةوي أوفةةوا المذيةةال  , م اايةةر إ وإنةي أخةةا  الةيذم اةةذاب يةوي محةةي ول تنقصةوا المذيةةال والميةزان إ إنةةي أراكة)
األرض مفيةدين   اقية  هللا خيةر لكةم إن  نةتم مةتمنين  فةي والميزان االقي  إ ول تبايوا النا  أشيا,هم إ ول تعثةوا

    وما أنا اليذم احفيظ(   

الشةرعع  والمعةامال  التةي  قضةي  أو هةي -ينونة  اعد قضي  العقيةدة والد -هنا هي قضي  األمان  والعدال   والقضي 
 -وبالدهةم تقةع فةي المرعة  مةن الحجةاف إلةى الشةاي  - مةدين تنبثة  مةن قااةدة العقيةدة والدينونة      فقةد  ةان أهة 

النةا  أشةيا,هم إ أي ينقصةونهم ايمة  أشةيائهم فةي المعةامال    وهةي رذيلة   وعبايةون  ينقصةون المذيةال والميةزان إ
يقمعةوا المرعة   أن لة  واليةد إ  مةا تمة  المةرو,ة والشةر     مةا  ةانوا احذةم موقةع بالدهةم يملكةون الق ناافة  تمة 

طةةرت القوافةة  وعفرضةةوا مةةا يشةةا,ون مةةن  فةةي الةةى القوافةة  الذايبةة  اآليبةة  بةةين شةةمال الجزعةةرة وينوبهةةا   وعتحذمةةوا
  . اليورة المعامال  الجائزة التي وصفها هللا في هذه

وشةر  األخةذ والعمةا, إ  المعاملة  قيةدة التوحيةد والدينونة  د وحةده ااألمانة  والناافة  وادالة ثةم تبةدو االقة  ا ومةن
الةةدول   فهةةي بةةذلك ضةةمان  لحيةةاة إنيةةاني  أفضةة  إ  بهةةا ومذافحةة  اليةةرق  الافيةة  سةةوا, قةةاي بهةةا األفةةراد أي قامةةت

ند إلةى الاةو  مةن هللا وطلةة  النةا    وهةي الضةةمان  الوحيةدة التةي تيةت بةين وضةمان  للعةدل واليةالي فةي األرض
  أص  ثابت إ ل يتنريح مع المصالح واألهوا,     إلى رضاه إ فتيتند

هةي ناةرة اإسةةالي    هةذه المعةامال  واألخةالت ل بةةد أن تيةتند إلةى أصة  ثابةت ل يتعلة  اعوامةة  متقلبة      إن
كن إلةى تفكيةرا  البشةر وتصةوراتهم تةرت التةي وهةي تاتلة  مةن الجةذور مةع سةائر النارعةا  اليتماعية  واألخالاية 

  وأوضااهم ومصالحهم الااهرة لهم  

ينعةدي تنثرهةا االبي,ة  والعوامة   كمةا حين تيتند إلى ذلك األص  الثابت ينعدي تنثرها االمصالح المادية  القرعبة  ه وهي
  اليائدة فيها  
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الةى الزرااة  أو  ي يشةون  هةو  ةونهم يذةون المةتحذم فةي أخةالت النةا  وقوااةد تعةاملهم مةن الناحية  األخالاية  فةال
تفقةد تنثيرهةا فةي التصةور األخالقةي  المتايةرة ي يشةون الةى الراةي أو ي يشةون الةى الصةناا      إن هةذه العوامة 

مصةدر التشةرعع للحيةاة  لهةا هةو شةرعع  هللا ه وحةين تصةبح قااةدة  يصةبح وفةي قوااةد المعةامال  األخالاية  إ حةين
 ار ثوااةه وتةوقي اقااةه إ و ة  مةا يهةر  اةه أصةحاب المةذاه  الوضةيع  مةن تب ية وانتاة هللا األخةالت هةي إرضةا,

  اإسالمي    األخالاي  للعالقا  القتصادي  وللمور اليتمااي لنم  يصبح لاوا في ظ  النارة األخالت

  ول تنقصوا المذيال والميزان   إني أراكم ااير(   )

أو يضةر م أن ل تنقصةوا  يفقةر م   إلةى هةذه الةدنا,ة لتزعةدوا تنةى إ ولةنرفقكةم هللا رفقةا حيةنا إ فليةتم فةي حاية فقةد
مةن تةش فةي المعاملة  إ أو تصة  فةي األخةذ والعمةا,  اليةه المذيال والميزان     ب  إن هذا الاير ليهدده ما أنتم

   

  وإني أخا  اليذم اذاب يوي محي (   )

فةي حالة  المجتمةع  المةرة هةذا الاةش والاصة  ثمارهمةا فةي اآلخةرة انةد هللا   وإمةا فةي هةذه األرض حةين يةتتي إمةا
مةن الحر ةا  اليومية  وفةي  ة  تعامة   حر ة  وفي حر   التجارة   وحين يذوت النا  اعضهم ان  اع  إ في   

  وفي    احتكال  

  أخرر يذرر شعي  نصحه في صورة إيجابي  اعد صورة النهي اليلبي و ومرة

  االقي (   وعا قوي أوفوا المذيال والميزان )

  الكي  والميزان أقور من ادي نقصهما إ ألنه أقرب إلى يان  الزعادة   وإيفا,

  ظ  في الح    وظ  اإيفا, تير ظ  ادي النق  إ فهو أكثر سماح  ووفا,   ولل بارا 

  ول تبايوا النا  أشيا,هم(   )

كةيال أو وفنةا أو  تقوعمهةا ا  مةن  ة  نةوأل  أام من المذيال  والموفونا    فهو يشم  حيةن تقةوعم أشةيا, النة وهذه
األامةةال والصةةفا    ألن  لمة   شةةي,   تملةة   ذلةةك سةعرا أو تقةةديرا   وتقوعمهةا ماديةةا أو معنوعةةا   وقةد تةةدخ  فةةي

  أحيانا وعراد بها تير المحيوسا   

أو اليةن  مةن  , الحقةد يشيع فةي نفةو  النةا  مشةاار سةي,  مةن األلةم أو -فوت أنه ظلم  -النا  أشيا,هم  وبا 
والةرواا  اليتماعية  والنفةو  والضةمائر  والتعامة  العدل والاير وحين التقدير     و لها مشاار تفيةد يةو الحيةاة

  . إ ول تبقي الى شي, صالح في الحياة
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  ول تعثوا في األرض مفيدين(   )

إلةى خيةر أاقةى مةن  ويةدانهم يةوقظ هةو اإفيةاد إ فةال تفيةدوا متعمةدين اإفيةاد إ قاصةدين إلةى تحقيقةه   ثةم والعثةو
  النا  أشيا,هم في التقديرو وبا  ذلك الكي  الدن  الذي يحصلون اليه بنق  المذيال والميزان

  اقي  هللا خير لكم إن  نتم متمنين(   )

  -له بال شرعك  الدينون  أي -اند هللا أاقى وأفض      وقد دااهم في أول حديثه إلى عبادة هللا وحده  فما

 
 

ةْن ِإَلةةٍه َتْيةُرُه َوَل َتنُقُصةوْا اْلِمْذَيةاَل َواْلِميةَزاَن ِإنِ ةيَ  َلُكةم َمةْدَيَن َأَخةاُهْم ُشةَعْيبا  َقةاَل َيةا َقةْوِي اْاُبةُدوْا ّللا َ َمةا َوِإَلةى ِاَاْيةٍر  َأَراُكةم مِ 
َأْشةَيا,ُهْم َوَل  النَّةاَ    اْلِمْذَيةاَل َواْلِميةَزاَن ِااْلِقْيةِ  َوَل َتْبَاُيةواْ َقةْوِي َأْوُفةواْ  َوَعةا (84َوِإنِ ةَي َأَخةاُ  َاَلةْيُكْم َاةَذاَب َيةْوٍي َمِحةيٍ  )

  (85َتْعَثْوْا ِفي اأَلْرِض ُمْفِيِديَن )

واتبعةوا نصةيحته فةي المعةامال     , داةاهم يذ رهم بها هنا إ مع ذ ةر الايةر البةاقي لهةم انةد هللا إن آمنةوا  مةا فهو
    وهي فرأل ان ذلك اإيمان

  اقي  هللا خير لكم     إن  نتم متمنين(   )

أنةه لةي  مةو ال احفاهةم مةن  كما يالي بينهم وبين هللا الذي دااهم إليه إ وعبين لهم أنه هو ل يملك لهم شي,ا إ ثم
اةنهم إن هةم ضةلوا إ إنمةا اليةه الةبالغ وقةد  ميةتول الشةر والعةذاب   ولةي  مةو ال  ةذلك احفاهةم مةن الضةالل ول

  أداهو

  وما أنا اليذم احفيظ(   )

أمةاي العاابة  بةال وسةي  ول  لويةه هذا األسلوب يشعر المااطبين اامورة األمر إ وبثق  التبع  إ وعقفهم ويهةا ومث 
  حفيظ  

  قوي مدين يرفضون تدخ  الدين في حياتهم 87الثانيو الدر 

  لستااللوالقوي  انوا قد اتوا ومردوا الى النحرا  والفياد إ وسو, ا ولكن

إنةك ألنةةت الحلةةيم  ? نشةةا, قالواويةا شةةعي  أصةالتك تةةنمرل أن نتةرل مةةا يعبةد آااؤنةةا إ أو أن نفعة  فةةي أموالنةةا مةا)
  الرشيد  (   
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والمعانةد  , المممةو  رد واضح التهذم إ بين اليارع  في    مقمع مةن مقاطعةه   وإن  انةت سةارع  الجاهة  وهو
  بال معرف  ول فقه  

  ل أن نترل ما يعبد آااؤنا أو أن نفع  في أموالنا ما نشا, ق(   أصالتك تنمر )

صةةور العبوديةة   ومةةن أن الصةةالة هةةي مةةن مقتضةةيا  العقيةةدة إ -أو ل يرعةةدون أن يةةدر وا  -ل يةةدر ون  فهةةم
ي إل بتنفيةذ من دونه هم وآاةاؤهم إ  مةا أنهةا ل تقةو  يعبدونه والدينون    وأن العقيدة ل تقوي ااير توحيد هللا إ ونبذ ما

 تةداول األمةوال وفةي  ة  شةنن مةن شة,ون الحيةاة والتعامة    فهةي لحمة  واحةدة ل يفتةرت  وفةي شرائع هللا فةي التجةارة

  الاتقاد ان الصالة ان شرائع الحياة وان أوضاأل الحياة   فيها

معةا االمعةامال       اوارتباطهمة أن نمضي طوعال في تيفيه هذا التصةور اليةقيم لرتبةاط الشةعائر االعقيةدة   وقب 
ألةو  اليةنين إ يحيةن أن نةذ ر أن النةا  اليةوي  قبة  قب  أن نمضي طوعال في تيفيه هذا التصةور مةن أهة  مةدين

لمثة  هةذه الةداوة اةن قةوي شةعي    وأن الجاهلية  التةي ن ةيش فيهةا اليةوي  إنكةارهم ل يفترقةون فةي تصةورهم ول فةي
هةو ذاتةه  شةعي  لجاهلية  األولةى   وأن الشةرل الةذي  ةان يزاولةه قةويول أذ ةى ول أكثةر إدراكةا مةن ا أفضة  لييةت

 -إنهةةم يهةةود أو نصةةارر أو ميةةلمون :يقولةةون  امةةا فيهةةا أول,ةةك الةةذين -الشةةرل الةةذي تزاولةةه اليةةوي البشةةرع  اجملتهةةا 
جعة  الشةرعع  ليجعة  العقيةدة والشةعائر د ووفة  أمةره إ وع . والتعام  فكلهم يفص  بين العقيدة والشعائر   والشرعع 

  ووف  أمر تيره     وهذا هو الشرل في حقيقته وأصله     , هللا والتعام  لاير

وفة  مةا يزامونةه  ومعةامالتهم كةان ل يفوتنةا أن اليهةود وحةدهم اليةوي هةم الةذين يتميةذون اةنن تكةون أوضةااهم وإن
 -هةذه الشةرعع  مةن تحرعةف انحةرا  ومةا فةي  مةن وذلةك ااة  الناةر امةا فةي هةذه العقيةدة -اقيةدتهم وشةرععتهم 

مةن تيةةر  -إسةرائي  ايةب  أن اةةاخرة إسةرائيلي  تقةدي لر ابهةةا  فةةي فلقةد قامةت أفمةة  فةي  الكنييةت  مجلةة  تشةرععهم
مهمةةا تعرضةةت  -وأرتمةةت الشةةر   واليةةفين  الةةى تقةةديم المعةةاي الشةةراي وحةةده  . شةةرعي  أطعمةة  تيةةر -اليهةةود 
  من هذا الستميال االدين ق  فنين من يداون أنفيهم  ميلمين      - للايارة

 
 

ِ َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُ نُتم َمْتِمِنيَن َوَما َأَنْا َاَلْيُكم َاِقيَّ ُ    (86) ِاَحِفيظٍ  ّللا 

وبااصة  أخةالت  , واألخةالت مةن ييةتنكر ويةود صةل  بةين العقيةدة -ممن يقولونوإنهم ميةلمون    -بيننا اليوي  إن
  المعامال  المادي   

ومةا لإلسةالي وسةلو نا :اسةتنكار ى الشةهادا  العليةا مةن يامعاتنةا ويامعةا  العةالم   يتيةا,لون أول فةيال وحاصلون 
المةةرأة فةةي المرعةة  ق مةةا لإلسةةالي وتصةةرعف  وفي  الشاصةةي ق مةةا لإلسةةالي والعةةري فةةي الشةةواطي, ق مةةا لإلسةةالي
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ق مةا لإلسةالي وهةذا الةذي يفعلةه كةن  مةن الامةر إصةال  المةزاج  وتناول الماق  الجنيي  اني سبي  ق ما لإلسالي
  فني فرت بين هذا وبين ستال أه  مدينو )أصالتك تنمرل أن نترل ما يعبد آااؤنا ق(    .  المتحضرون  ق   

المعةامال  االاتقةاد إ  تتص  يتيا,لون ثانيا   ب  ينكرون اشدة وان    أن يتدخ  الدين في القتصاد إ وأن وهم
الربوع  ق وما للدين والمهارة في الاش واليةرق  مةا لةم  والمعامال  تقاد     فما للدينأو حتى ااألخالت من تير اا

 وعنكرون  الوضعي ق ل ب  إنهم يتبجحون انن األخالت إذا تدخلت في القتصاد تفيده   القانون  يقعا تحت طائل 

تاليمةا مةن أيةاي  ععةدونهاو  -النارعة  األخالاية  مةثال  -حتةى الةى اعة  أصةحاب النارعةا  القتصةادي  الاربية  
  فمان  

ياهلية  أشةد يهالة  إ ولكنهةا  فةي يذهبن بنا الترفع  ثيرا الى أه  مدين فةي تلةك الجاهلية  األولةى   ونحةن اليةوي فال
العقيةةدة فةةي هللا إ واليةةلول الشاصةةي فةةي الحيةةاة إ  بةةين تةةداي العلةةم والمعرفةة  والحضةةارة إ وتةةتهم الةةذين يربمةةون 

  االري ي  والتعص  والجمود     تتهمهم اليوت     والمعامال  المادي  في

إلةى تيرهةةا مةن قةةوانين  والمعاملةة  تيةةتقيم اقيةدة توحيةد هللا فةةي القلة  إ ثةم تتةةرل شةرعع  هللا المتعلقةة  االيةلول ومةا
والشرل ألوان   منه هذا اللون الةذي ن ةيش اةه اآلن  . واحد األرض   فما يمذن أن يجتمع التوحيد والشرل في قل 

  التي يلتقي اليها المشر ون في    فمان وفي    مذان   وحقيقته وهو يمث  أص  الشرل  

  :ليقولون  - ما يتوقع االيارع  اليوي نا  الى دااة التوحيد الح   -أه  مدين من شعي   وعيار

  إنك ألنت الحليم الرشيد  (   )

وأن يفصةلوا بةين ال بةادة  , عبةد آاةاؤهم بةال تفكيةريعنةون اذة  معناهةا   فةالحلم والرشةد انةدهم أن يعبةدوا مةا ي وهةم
  الذين يعيبون الى المتعصبين الريعيين     اليوي والتعام  في اليوت   و ذلك هو اند المثقفين المتحضرعن

  قوي مدين يهددون اهللايذا, شعي  رتم نصحه لهم 91 - 88الثالثو الدر 

يباليهةا وهةو  ل معةه ه وععةرض اةن تلةك اليةارع  شةعي  تلمة  صةاح  الةداوة الواثة  مةن الحة  الةذي وعتلمة 
فةي ضةميره وقلبةه ه وأنةه الةى  يجةده يشةعر اقصةورهم ويهلهةم     يتلمة  فةي إشةعارهم أنةه الةى بينة  مةن ربةه  مةا

إذ يةداوهم إلةى األمانة  فةي المعاملة  سةيتنثر مةثلهم بنتائجهةا  وأنةه ثقة  ممةا يقةول ألنةه أوتةي مةن العلةم مةا لةم يتتةوا إ
 معةامال  ه فهةو ل يباةي  يةبا شاصةيا مةن ورا, داوتةه لهةم ه فلةن ينهةاهم اةن شةي, ثةم وذو ذو مال ألنه مثلهم

إليةه خيةارة  يةداوهم هةو لتالةو لةه اليةوت   إنمةا هةي داةوة اإصةال  العامة  لهةم ولةه وللنةا    ولةي  ليمةا يفعلةه
  اليهم  ما يتوهمونو
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أخةالفكم إلةى مةا أنهةاكم انةه  أن منه رفقا حينا ق وما أرعةدقالويا قوي أرأيتم إن  نت الى بين  من ربي إ ورفقني )
  اليه تو لت وإليه أني (    , ااهلل إ إن أرعد إل اإصال  ما استمعت إ وما توليقي إل

  يا قوي      (   )

  تودد وتقرب إ وتذ ير ااألواصر القرعب    في

 
 

ِشةيُد  اْلَحِلةيمُ  َأْو َأن نَّْفَعةَ  ِفةي َأْمَواِلَنةا َمةا َنَشةا, ِإنَّةَك أَلَنةتَ  آَااُؤَنةا ُرَل َمةا َيْعُبةدُ َيةا ُشةَعْيُ  َأَصةاَلُتَك تَةْنُمُرَل َأن نَّْتة َقةاُلواْ  الرَّ
(87)  

  أرأيتم إن  نت الى بين  من ربي ق(   )

إ  الواضةح  فةي نفيةي البينة  حقيقته في نفيي وأستيقن أنه هو يوحي إلي وعنمرني امةا أبلاذةم إيةاه   واةن هةذه أيد
  أصدر واثقا ميتيقنا  

  ورفقني منه رفقا حينا(   )

  الثروة التي أتعام  مع النا  مثلكم فيها   ومنه

  وما أرعد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم انه(   )

  ثم أذه  من خلفكم فنفع  ما نهيتكم انه ألحق  لنفيي نفعا اه   فننهاكم

  إن أرعد إل اإصال  ما استمعت(   )

وإن خية  إلةى اعضةهم  ; لعاي للحياة والمجتمع الذي يعود صالحه االاير الى    فرد و   يمااة  ليةها اإصال 
فهللانمةا يفةو  الكية  الابيةةث  . الفةرم أن اتبةاأل العقيةدة والالة  يفةو  اعة  الكية  الشاصةي إ وعضةيع اعة 

ونةا ل حقةد ليةه ول تةدر ومجتمعةا متضةامنا متعا , حةالل وعضيع الفرم القذرة ه وععوض انهمةا  يةبا طيبةا ورفقةا
  ول خصاي  

  وما توليقي إل ااهلل(   )

  القادر الى إنجا  ميعاي في اإصال  اما يعلم من نيتي إ وبما يجزي الى يهدي   فهو
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  اليه تو لت(   )

  وحده ل ااتمد الى تيره   اليه

  وإليه أني (   )

  أتويه بنيتي واملي وميعاي  وحده أريع ليما يحزبني من األمور إ وإليه وحده  إليه

  وقوي لوطو صالح ينخذ بهم في واد آخر من التذ ير إ ليم  بهم الى مصارأل قوي نو  وقوي هود وقوي ثم

  إلى رشد وتفكيرو يحتاج يفع  هذا في مث  تلك القلوب الجاسي  ما لم يفعله التوييه العقلي اللين الذي فقد

ومةا قةوي لةوط مةنكم  . صةالح مثة  مةا أصةاب قةوي نةو  أو قةوي هةود أو قةوي قوي ل يجر منكم شقاقي أن يصةيبذم وعا
  ببعيد    

أن يصةةيبذم مةةا  خشةةي  يجملةةنكم الاةةال  معةةي والعنةةاد فةةي مةةوايهتي الةةى أن تلجةةوا فةةي التكةةذي  والماالفةة  إ ل
 انةةت بةةين كةةذلك فةةي الزمةةان   فمةةدين  وقرعةة  أصةةاب األقةةواي قةةبلكم   وهةةتل, قةةوي لةةوط قرعةة  مةةنكم فةةي المذةةان  

  الحجاف والشاي  

هللا والقةرب منةه اةنرت  رحمة  ااب المافرة والتوب  إ وعممعهةم فةي -وهم في موايه  العذاب والهالل  -يفتح لهم  ثم
  األلفاذ وأحناهاو

  واستافروا ربذم ثم توبوا إليه إ إن ربي رحيم ودود(   )

  . وتلين لع  قلوبهم تتفتح وتاشع يمو  بهم في مجال  العا  والتذ ر والاو  والممع إ وهذذا

التصةةور لةةدوافع العمةة   وسةةو, القةةوي  ةةانوا قةةد بلاةةوا مةةن فيةةاد القلةةوب إ ومةةن سةةو, تقةةدير القةةيم فةةي الحيةاة إ ولكةن
 واليلول إ ما  ش  انه تبجحهم من قب  االيارع  والتكذي و

 
 

بِ ة َقالَ  ةن رَّ َاْنةُه ِإْن  َأْنَهةاُكمْ  ِمْنةُه ِرْفقةا  َحَيةنا  َوَمةا ُأِرعةُد َأْن ُأَخةاِلَفُكْم ِإَلةى َمةا َوَرَفَقِنةي يَيا َقةْوِي َأَرَأْيةُتْم ِإن ُ نةُت َاَلةَى َبيِ َنةٍ  مِ 
ْلةُت َوِإَلْيةِه ُأِنيةُ  ) تَةْوِليِقي ُأِرعةُد ِإلَّ اِإْصةاَلَ  َمةا اْسةَتَمْعُت َوَمةا ِ َاَلْيةِه َتَو َّ ْم ِشةَقاِقي َأن َل َيْجةِرَمنَّكُ  َقةْويِ  ( َوَعةا88ِإلَّ ِاةاهلل 

ْثُ  َما َأَصاَب َقْويَ  نُكم ِبَبِعيةدٍ  ُنو ٍ  ُيِصيَبُكم مِ  َواْسةَتْاِفُروْا َربَُّكةْم ثُةمَّ ُتوُبةوْا  (89) َأْو َقْوَي ُهوٍد َأْو َقْوَي َصاِلٍح َوَما َقْوُي ُلوٍط مِ 
  (90) َوُدودٌ  ِإَلْيِه ِإنَّ َربِ ي َرِحيمٌ 
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  وما أنت الينا اعزعز(    , لريمنال ما تقول إ وإنا لنرال فينا ض يفا إ ولول رهمكقالواويا شعي  ما نفقه  ثيرا م)

  ضيقو الصدور االح  الواضح إ ل يرعدون أن يدر وهو فهم

  قالوا يا شعي  ما نفقه  ثيرا مما تقول(   )

  يقييون القيم في الحياة امقيا  القوة المادي  الااهرةو وهم

  (   وإنا لنرال فينا ض يفا)

  وفن اندهم للحقيق  القوع  التي يحملها وعوايههم بها   فال

  ولول رهمك لريمنال(   )

ان تيةرة هللا الةى  يافلون  حيابهم اصبي  العشيرة إ ل اصبي  الاتقاد إ وصل  الدي ل صل  القل    ثم هم ففي
  أوليائه فال يضعونها في الحياب  

  وما أنت الينا اعزعز(   )

  ! والعشيرة التقدير والكرام  ول ازة الال  والقهر   ولكننا نحي  حياب األه ازة  ل

الةى األرض ومصةالحها القرعبة   تقبةع تفةرغ النفةو  مةن العقيةدة القوعمة  والقةيم الرليعة  والمثة  العالية  ه فهللانهةا وحةين
رج اةن الةبمش االداعية  إل أن تكةون لحقيق   بيرة ه ول تتح ول وايمها الدنيا ه فال ترر حرم  يوم,ذ لداوة  رعم  إ

 فةي تكون معه قوة مادي  تحميه   أما حرم  العقيدة والح  والداوة فال وفن لهةا ول ظة  أن له اصب  تتوعه ه وإل

  تلك النفو  الفارت  الااوع   

  إنها, الموايه  بين مدين وشعي  اهللاهالكهم 95 - 92الرااعو الدر 

وعجةبههم ايةو, التقةدير  ; يةالل ربةه ووقةاره ه فيتنصة  مةن الاتةزاف برهمةه وقومةه تنخةذ شةعيبا الايةرة الةى واندئةذ
امةا يعملةون   وعلقةي  لمتةه الفاصةل  األخيةرة    المحةي  لحقيق  القور القائم  في هذا الويود إ وبيو, األدب مع هللا

نتاةةر أمثةةالهم إ وعةةداهم بيةةنهم وبةةين هللا إ وعنةةذرهم العةةذاب الةةذي ي وعالةةي وعفاصةة  قومةةه الةةى أسةةا  العقيةةدة إ
  :ياتارون  لمصيرهم الذي

وعةا قةوي ااملةوا الةى  . محةي  يا قويوارهمي أاز اليذم من هللا واتاذتموه ورا,كم ظهرعا ق إن ربي اما تعملون :قال
  كاذب وارتقبوا إني معذم رقي      هو مذانتكم إني اام  إ سو  تعلمون من ينتيه اذاب يازعه ومن
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  ن هللا ق    أاز اليذم م ارهمي

هللا     أهةتل, أاةز  عبةاد من البشر مهما يذونوا من القوة والمنع  فهم نا  إ وهم ضعا  إ وهم عبةاد مةن أيماا 
  ? هللا اليذم من هللا ق     أهتل, أشد قوة وريب  في نفوسذم من

  واتاذتموه ورا,كم ظهرعا(   )

وهةم مةن خلقةه إ  , انةه تهم إ وهةم يتر ةون هللا وععرضةون صورة حيي  للترل واإاراض إ تزعةد فةي شةناا  فعلة وهي
وقلةة  الحيةا, إلةةى يانة  الكفةةر والتكةةذي   النعمة  وهةو رافقهةةم وممةتعهم اةةالاير الةذي هةةم ليةه   فهةةو البمةر ويحةةود

  وسو, التقدير  

 إن ربي اما تعملون محي (   )

 
 

مَّا َتُقوُل وَ  َقاُلواْ  َقةاَل  (91) َضِ يفا  َوَلةْوَل َرْهُمةَك َلَرَيْمَنةاَل َوَمةا َأنةَت َاَلْيَنةا ِاَعِزعةزٍ  ِفيَنا ِإنَّا َلَنَرالَ َيا ُشَعْيُ  َما َنْفَقُه َ ِثيرا  مِ 
ِ َواتََّاْذُتُموهُ  َن ّللا    (92ِظْهِرع ا  ِإنَّ َربِ ي ِاَما َتْعَمُلوَن ُمِحيٌ  ) َوَرا,ُكمْ  َيا َقْوِي َأَرْهِمي َأَاَز َاَلْيُكم مِ 

  أقصى الصور الحيي  للعلم االشي, والقدرة اليه   واإحاط 

يقةوي إلةى يوارهةا شةي, مةن  ل ووقاره   الاضب  التي -سبحانه  -تضب  العبد المتمن لربه أن ييتبا  يالله  إنها
ولةم ينةتفش أن يجةد القةوي يرهبةون رهمةه إ فةال تمتةد  ينةتف  الاتزاف بنيبه ورهمه واشةيرته وقومةه     إن شةعيبا لةم

ولةم ييةتر  ولةم يممة,ن إلةى أن يذةون رهمةه هةم الةذين يحمونةه وعمنعونةه مةن  ! يرعدونةه أيةديهم اةالبمش الةذي إليةه
بربةةه ه ول  إل وهةةذا هةو اإيمةان فةي حقيقتةه     أن المةتمن ل يعتةز -الةذين افتةرت طةرعقهم اةن طرعقةه  - قومةه

إنمةا هةي لربةه ودينةه    , وقومةه رهمةهيرضى أن تكون له اصةب  تاشةى ول ياشةى ربةه   فعصةبي  الميةلم لييةت ل
  الجاهلي في    أفمانه وبي,اته   والتصور وهذا هو مفرت المرع  في الحقيق  بين التصور اإسالمي

يويهةه شةعي  إلةى  الةذي هةذه الاضةب  د   والتنصة  مةن الاتةزاف أو الحتمةا, ايةواه إ ينبعةث ذلةك التحةدي ومةن
  وعفترت المرعقان فال يلتقيانو - منهم اعد أن  ان واحدا -ينهم قومه ه وتقوي تلك المفاصل  بينه وب

  وعا قوي ااملوا الى مذانتكم(   )

  في طرعقكم وخمتكم إ فقد نفضت يدي منكم   وامضوا

  إني اام (   )
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  طرعقتي ومنهجي   الى

  سو  تعلمون من ينتيه اذاب يازعه ومن هو  اذب(   )

  أي أنتم ق أنا

  عذم رقي (   وارتقبوا إني م)

االمفاصةل  وافتةةرات  يةوحي التةي تنتارنةي وتنتاةةر م     وفةي هةذا التهديةد مةةا يةوحي بثقتةه االمصةير    مةةا للعاابة 
  المرع     

ليرفةع هنةال الةى مصةرأل  , اليةتار هنةا   الةى هةذه الكلمة  األخيةرة الفاصةل  والةى هةذا الفتةرات والمفاصةل  وعيةدل
قوي صةالح إ فكةان مصةيرهم  مصةيرهم إ  أخذ  ديارهم إ أخذتهم الصااق  التي القوي إ والى مشهدهم ياثمين في

لم يعمروها حينا من الدهر   مضةوا مةثلهم مشةيعين االلعنة  إ  و نن خلت منهم الدور إ  نن لم يذن لهم فيها دور إ
  وصفحتهم في القلوبو الويود طوعت صفحتهم في

فنصةةبحوا فةي ديةةارهم  الصةةيح  ه برحمة  منةةا إ وأخةذ  الةذين ظلمةةواولمةا يةا, أمرنةةا نجينةا شةةعيبا والةذين آمنةوا معةة)
  .(. . . ثمود ياثمين إ  نن لم يانوا فيها   أل اعدا لمدين إ  ما اعد 

  صفح  أخرر من الصفحا  اليود إ ح  فيها الوايد الى من  ذبوا االوايد   وطوعت

 
 
 َمَعُكةمْ  َيْنِتيةِه َاةَذاٌب ُيْاِزعةِه َوَمةْن ُهةَو َ ةاِذٌب َواْرَتِقُبةوْا ِإنِ ةي َمةن ِمةٌ  َسةْوَ  َتْعَلُمةونَ َقْوِي اْاَمُلوْا َاَلى َمَكةاَنِتُكْم ِإنِ ةي َاا َوَعا

ْيَنةا ُشةَعْيبا  َوالَّةِذينَ 93َرِقيةٌ  ) ةا َيةا, َأْمُرَنةا َنجَّ ةْيَح ُ  آَمُنةواْ  ( َوَلمَّ نَّةا َوَأَخةَذِ  الَّةِذيَن َظَلُمةوْا الصَّ ِفةي  َنْصةَبُحواْ فَ  َمَعةُه ِبَرْحَمةٍ  مَّ
  (95ُاْعدا  لِ َمْدَيَن َ َما َاِعَدْ  َثُموُد ) َألَ  ( َ َنن لَّْم َيْاَنْوْا ِفيَها94ِدَياِرِهْم َياِثِميَن )

  فراون يقود قومه إلى النار 99 - 96الاام و الدر 

ونهاية  قومةه الةذين  , ذلك القص  هذه اإشارة إلى قص  موسى مع فراون إ لتيجي  نهاية  فراةون ومل,ةه وخاتم 
القصة  القصة  التةي لةم تةذ ر هنةا إ  مةا تضةم  وقائع ائتمروا انمره   وتتضمن هذه اإشارة العابرة إيما,ا   ثيرة إلى

 وهذا وذلك إلى تقرعةر مبةدأ رئييةي مةن مبةادي, اإسةالي   مبةدأ التبعة  . المتحر   مشهدا من مشاهد القيام  الحي 

  أل الرؤسا, والكبرا,    التي ل ييقمها اتبا الفردي 

ذي اليةلمان و بةرا,  فراةون  المشهد المعروض هنا اهللارسال موسى ااآليا  مزودا اقوة مةن هللا وسةلمان إ إلةى وعبدأ
  قومه  
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  ولقد أرسلنا موسى اآياتنا وسلمان مبين   إلى فراون ومل,ه(   )

أمةر هللا   الةى  وععصةون  ن أمةر فراةون إالييات خموا  القصة   لهةا ليصة  إلةى نهايتهةا إ فةهللاذا هةم يتبعةو  وعجم 
  ما في أمر فراون من حماق  ويه  وشم و

  فاتبعوا أمر فراون   وما أمر فراون برشيد(   )

ول تفكةر إ ودون أن  تةدبر كةانوا تبعةا لفراةون فةي هةذا األمةر إ يمشةون خلفةه إ وعتبعةون خمواتةه الضةال  بةال ولمةا
ااإرادة والعقة  وحرعة  التجةاه واختيةار المرعة       لهم الين ان تكرعم هللايذون لهم رأي إ ميتهينين اننفيهم إ مت

  أن فراون سيقدمهم يوي القيام  وعذونون له تبعاو يقرر لما  انوا  ذلك فهللان الييات

  يقدي قومه يوي القيام (   )

مةاض قةد وقةع إ  ميةتقب ال نحةن نيةمع حذاية  اةن الماضةي وواةدا اةن الميةتقب  إ إذا المشةهد ينقلة  إ وإذا وبينمةا
  وإذا فراون قد قاد قومه إلى النار وانتهىو

  فنوردهم النار(  )

اةن أخة  خصةائ   يتنةافلوا كمةا يةورد الرااةي قميةع الاةنم   ألةم يذونةوا قميعةا ييةير بةدون تفكيةر ق ألةم أوردهةم
تلة  إ ول يشةفي صةدر إ إنمةا مةن ورد ل يةروي  ب,يةاه اآلدمي  وهةي حرعة  اإرادة والختيةار ق فةنوردهم النةار   وعةا

  يشوي البمون والقلوبو

  وب,  الورد المورود  ( )

  وععل  اليهاو , ذلك  له   ايادة ففراون لهم إ وإيرادهم موردهم     إذا ذلك  له حذاي  ترور  وإذا

  وأتبعوا في هذه لعن  وعوي القيام (   )

  منها وعتهذم اليهاو )ب,  الرفد المرفود(    وعيار

 
 

 (97) ِبَرِشةيدٍ  َوَمَلِ,ةِه َفةاتََّبُعوْا َأْمةَر ِفْرَاةْوَن َوَمةا َأْمةُر ِفْرَاةْونَ  ِفْرَاْونَ  ( ِإَلى96َأْرَسْلَنا ُموَسى ِاآَياِتَنا َوُسْلَماٍن َمِبيٍن ) َوَلَقدْ 

ْفةةُد  اْلِقَياَمة ِ  ( َوُأْتِبُعةوْا ِفةي َهةةِذِه َلْعَنة   َوَعةةْويَ 98ُد )اْلةِوْرُد اْلَمةةْوُرو  َوِبةةْ,َ   َيْقةُدُي َقْوَمةُه َيةْوَي اْلِقَياَمةِ  َفةَنْوَرَدُهُم النَّةةارَ  ِبةْ,َ  الرِ 
  (99اْلَمْرُفوُد )
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امةا, يةزعال ورفةدا مرفةودا      اليةحرة النار هي الرفد والعما, والمن  التةي رفةد بهةا فراةون قومةه     ألةم يعةد فهذه
  المورود   وب,  الرفد المرفود   الورد فها هو ذا رفده لمن اتبعه     النار     وب, 

  من بدائع التعبير والتصوعر في هذا الكتاب العجي      وذلك

  اليورة الموضوألوتقرعر حقائ  إاتقادي  تعقيبا الى قص  129 - 100اليادس و الوحدة

 
 

 َلْمَنةاُهْم َوَلةةِكن َظَلُمةوْا َأنُفَيةُهْم َفَمةا َأْتَنةْت َاةْنُهمْ ظَ  َوَمةا (100ِمةْن َأنَبةا, اْلُقةَرر َنُقَصةُه َاَلْيةَك ِمْنَهةا َقةآِئٌم َوَحِصةيٌد ) َذِلةكَ 

ِ ِمن َشْيٍ, لِ مَّا َيةا, َأْمةرُ  آِلَهُتُهمُ   ( َوَ ةَذِلَك َأْخةُذ َربِ ةَك ِإَذا101َوَمةا َفاُدوُهةْم َتْيةَر َتْتِبيةٍ  ) َربِ ةكَ  الَِّتي َيْدُاوَن ِمن ُدوِن ّللا 

ْجُمةوأٌل لَّةهُ  َذِلةكَ  ( ِإنَّ ِفةي102ٌ  ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد )اْلُقَرر َوِهَي َظاِلمَ  َأَخذَ   آلَية   لِ َمةْن َخةاَ  َاةَذاَب اآلِخةَرِة َذِلةَك َيةْوٌي مَّ

ْشةُهوٌد ) النَّاُ   ُرُه ِإلَّ أِلََية ٍ 103َوَذِلةَك َيةْوٌي مَّ ْعةُدودٍ  ( َوَمةا ُنةَتخِ   َشةِقيٌّ  لَّ ِاهللِاْذِنةِه َفِمةْنُهمْ َيةْوَي َيةْنِ  َل َتَكلَّةُم َنْفةٌ  إِ  (104) مَّ

ةَماَواُ  َواأَلْرُض 106َوَشِهيٌ  ) َفِفيرٌ  ( َفَنمَّا الَِّذيَن َشُقوْا َفِفي النَّاِر َلُهْم ِفيَها105َوَسِعيٌد )  ( َخاِلِديَن ِفيَهةا َمةا َداَمةِت اليَّ

ةاٌل لِ َمةا ُيِرعةُد ) ِإلَّ  ةا( وَ 107َمةا َشةا, َرَبةَك ِإنَّ َربَّةَك َفعَّ ةَماَوا ُ  الَّةِذينَ  َأمَّ  ُسةِعُدوْا َفِفةي اْلَجنَّةِ  َخاِلةِديَن ِفيَهةا َمةا َداَمةِت اليَّ

ةا َيْعُبةُد َهةةتُل, َمةا َيْعُبةُدوَن ِإلَّ َ َمةا َيْعُبةدُ  ِمْرَعة ٍ  ( َفةاَل تَةُك ِفةي108ِإلَّ َمةا َشةا, َرَبةَك َاَمةا, َتْيةَر َمْجةُذوٍذ ) َواأَلْرُض  مَّ  مِ 

 َسةَبَقْت  آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَ  ِليةِه َوَلةْوَل َ ِلَمة ٌ  َوَلَقدْ  (109َقْبُ  َوِإنَّا َلُمَوَفوُهْم َنِصيَبُهْم َتْيَر َمنُقوٍم ) مِ ن آَااُؤُهم

ْنةهُ  بِ َك َلُقِضَي َبْيةَنُهْم َوِإنَُّهةْم َلِفةي َشةكٍ  مِ  ةا َلُيةوَ  (110) ُمِرعة ٍ  ِمن رَّ ِاَمةا َيْعَمُلةوَن َخِبيةٌر  ِإنَّةهُ  فِ َينَُّهْم َرَبةَك َأْاَمةاَلُهمْ َوِإنَّ ُ ةةالو لَّمَّ
ِإَلةى الَّةِذيَن َظَلُمةوْا  َتْرَكُنةواْ  ( َولَ 112َوَل َتْمَاةْوْا ِإنَّةُه ِاَمةا َتْعَمُلةوَن َاِصةيٌر ) َمَعةكَ  ( َفاْسةَتِقْم َ َمةا ُأِمةْرَ  َوَمةن تَةابَ 111)

ُذُم النَّاُر َوَما َلكُ  نَفَتَميَّ ِ ِمْن َأْوِلَيا, ُثمَّ َل تُنَصُروَن ) ُدونِ  م مِ  ةاَلةَ 113ّللا  ةَن اللَّْيةِ  ِإنَّ  َطَرَفةيِ  ( َوَأِقةِم الصَّ النََّهةاِر َوُفَلفةا  مِ 
ةيِ َ,ا ِ  اْلَحَيَناِ  ُيْذِهْبنَ    (115ُمْحِيِنيَن )َأْيَر الْ  ُيِضيعُ  ( َواْصِبْر َفهللِانَّ ّللا َ لَ 114َذِلَك ِذْ َرر ِللذَّاِكِرعَن ) اليَّ

مبني  الةى مةا سةب  فةي سةيات اليةورة    , متنوا  خاتم  اليورة   تشتم  الى تعليقا  وتعقيبا  هذه الوحدة مقدم 
شديدة التصال اما سةب  مةن سةيات اليةورة إ متكاملة  معةه  والتعقيبا  من المقدم  ومن القص    وهذه التعليقا 

  . كذلك في أدا, أهدافها

منهةا قةائم وحصةيد  اليةك ألول في هذا الدر  تعقي  مباشر الى القصة و)ذلك مةن أنبةا, القةرر نقصةها والتعقي 
لمةا يةا, أمةر  -مةن دون هللا مةن شةي,  يةداون    وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفيهم إ فمةا أتنةت اةنهم آلهةتهم التةي

  أخذه أليم شديد(    إذا أخذ القرر وهي ظالم    إن ربك وما فادوهم تير تتبي    و ذلك أخذ -ربك 

فةي مشةهد شةاخ   يعرض الثاني يتاذ مما نزل االقرر من اذاب موحيا االاو  من اذاب اآلخرة الذي والتعقي 
مجموأل له النا  وذلك يةوي مشةهود    يوي من مشاهد يوي القيام و)إن في ذلك آلي  لمن خا  اذاب اآلخرة   ذلك

إل اهللاذنه إ فمنهم شقي وسعيد   فنما الذين شقوا ففةي النةار لهةم  نف  موما نتخره إل ألي  معدود   يوي ين  ل تكل
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 وأمةا إن ربةك فعةال لمةا يرعةد   -إل مةا شةا, ربةك  -خالدين فيها ما دامت اليةماوا  واألرض  . فيها ففير وشهي 

  وذ(   اما, تير مجذ - إل ما شا, ربك -الذين سعدوا ففي الجن  خالدين فيها ما دامت اليماوا  واألرض 

محمةد   م    يةوايههم تعقية  آخةر ميةتمد مةن ااابة  القةرر ومةن مشةهد القيامة  لتقرعةر أن المشةر ين الةذين يليةه
اليهم في األرض إ فذلك لكلم  سةبقت مةن  يقع شننهم شنن من قبلهم في الحالين   وإذا  ان اذاب الست,صال ل

ا يةا,هم مةن  تةاب   ولكةن هةتل, وهةتل, سةيوفون ليمة اخةتالفهم ربةك إلةى أية   مةا أية  العةذاب لقةوي موسةى مةع
 أيهةا الرسةول الةى طرعقتةك أنةت ومةن تةاب معةك إ ول تر نةوا إلةى الةذين ظلمةوا فاسةتقم أامالهم الى ويه التنكيةد  

هةتل,   مةا يعبةدون  يعبةد وأقم الصالة واصبر إ فهللان هللا ل يضيع أير المحينينو )فال تك في مرعة  ممةا , وأشر وا
ولقةد آتينةا موسةى الكتةاب فةاختل  ليةه إ ولةول  . منقةوم يعبد آاةاؤهم مةن قبة  إ وإنةا لموفةوهم نصةيبهم تيةرإل  ما 

لفةي شةك منةه مرعة  وإن  ةال لمةا ليةوفينهم ربةك أامةالهم إ إنةه امةا يعملةون  وإنهةم كلم  سبقت من ربك لقضي بينهم
إلةى الةذين ظلمةوا فتميةذم  تر نةوا ن اصير   ولاما تعملو  إنهكما أمر  ومن تاب معك إ ول تماوا إ فاستقم خبير  

الصةالة طرفةي النهةار وفلفةا مةن اللية  إ إن الحيةنا   وأقةم النةار ومةا لكةم مةن دون هللا مةن أوليةا, ثةم ل تنصةرون  
  واصبر فهللان هللا ل يضيع أير المحينين(    . للذاكرعن يذهبن اليي,ا  إ ذلك ذ رر 

األرض   أمةا الكثةرة فكانةت  فةي م يذن فيها إل قلي  من الذين ينهون ان الفيةاداودة إلى القرون الاالي  التي ل ثم
القةةرر االةةم وأهلهةةا مصةةلحونو فلةةول  ةةان مةةن  ليهلةةك ماضةةي  ليمةةا هةةي ليةةه إ فاسةةتحقت الهةةالل   ومةةا  ةةان ربةةك

لةذين ظلمةوا مةا فةي األرض   إل قلةيال ممةن أنجينةا مةنهم إ واتبةع ا الفيةاد القةرون مةن قةبلكم أولةوا اقية  ينهةون اةن
  مجرمين   وما  ان ربك ليهلك القرر االم وأهلها مصلحون     و انوا أترفوا ليه

النةا  أمة  واحةدة    لجعة  ان سن  هللا في  ةون النةا  ماتلفةين فةي منةاهجهم واتجاهةاتهم   ولةو شةا, ربةك و ش 
أم  واحةدة إ ول يزالةون ماتلفةين    لجع  النا  ربك ولكن إرادته اقتضت إاما, البشر قدرا من الختيار )ولو شا,

  كلم  ربك ألمنن يهنم من الجن  والنا  أيمعين   وتمت إل من رحم ربك إ ولذلك خلقهم إ

الرسةول أن يلقةي  وعةتمر النهاي  ييج  الييات ترضا من أتراض هذا القص  هوتثبيت فتاد النبةي   م   إ وفي
وأن يعبد هللا وعتو ة  اليةه إ وعةدأل لةه أخةذ النةا   . رهم من تي  هللاللمشر ين  لمته األخيرة إ وعذلهم إلى ما ينتا

الرسةة  مةا نثبةةت اةه فةةتادل إ ويةا,ل فةةي هةذه الحةة  إ وموااة  وذ ةةرر  أنبةا, امةا يعملةونو)و ال نقةة  اليةك مةةن
 اوا اليةم ل يتمنونوااملوا الةى مذةانتكم إنةا اةاملون   وانتاةروا إنةا منتاةرون   ود تية  للذين للمتمنين   وق 

  . .(تعملون  واألرض وإليه يريع األمر  له إ فاابده وتو   اليه إ وما ربك اااف  اما

نقصةه اليةك   منهةا قةائم  القةرر  ذلةك مةن أنبةا,) اإتعةاذ مةن إهةالل الكفةار اليةااقين 102 - 100األولو الةدر 
دون هللا مةن شةي, لمةا يةا,  آلهتهم التةي يةداون مةن انهم وحصيد   وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفيهم ه فما أتنت

  و ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرر وهي ظالم    إن أخذه أليم شديد     . أمر ربك إ وما فادوهم تير تتبي 
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الاةامر إ ومةةنهم  الموفةان القةةوي معروضة  إ ومشةاهدهم تةةزحم الةنف  والايةال ه مةةنهم الاةارقون فةي لجةة  ومصةارأل
مةن خيةفت اةه وبةداره األرض إ ومةنهم مةن يقةدي  ومنهم خذته الصيح  إالمنخوذون االعاصف  المدمرة إ ومنهم من أ

حة  بهةم مةن قبة  فةي الةدنيا يااية  لنناةار     فةي هةذا الموضةع وقةد بلةغ  ومةا قومةه يةوي القيامة  فةنوردهم النةار  
  والمشاار أاماقها بتلك المصارأل والمشاهد     هنا ينتي هذا التعقي و القلوب الييات من

  , القرر نقصه اليك منها قائم و حصيد    ذلك من أنبا)

الاية  المممةور    بهةذا ذلةك مةن أنبةا, القةرر نقصةه اليةك(    فمةا  ةان لةك اةه مةن الةم إ إنمةا هةو الةوحي ينب,ةك)
  وذلك اع  أتراض القص  في القرآن  

حقةا  وبقايةا ثمةود فةي الحجةر األ في منها قائم(    ل تزال آثاره تشهد اما بلغ أهله من القوة والعمران إ  بقايا ااد)
  ويهها منه إ  ما ح  اقوي نو  أو قوي لوط   وتعرر    ومنها)حصيد(كالزرأل المحصود   ايتث من فوت األرض

 
 
 

ةنْ  َاةنِ  َكةاَن ِمةَن اْلُقةُروِن ِمةن َقةْبِلُكْم ُأْوُلةوْا َاِقيَّةٍ  َيْنَهةْونَ  َفَلةْولَ  مَّ الَّةِذيَن  َواتََّبةعَ  َأنَجْيَنةا ِمةْنُهمْ  اْلَفَيةاِد ِفةي اأَلْرِض ِإلَّ َقِلةيال  مِ 
  (117) َوَما َ اَن َرَبَك ِلُيْهِلَك اْلُقَرر ِاُاْلٍم َوأَْهُلَها ُمْصِلُحونَ  (116) َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِليِه َوَ اُنوْا ُمْجِرِمينَ 

يز ةو وتةر  منهةا  منهةا تةر األقةواي ق ومةا العمةران ق     إن هةي إل حقةول مةن األناسةي  حقةول النبةا     ومةا
  خبيث   تر  منها ينمو وتر  منها يمو   

  وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفيهم(   )

إلةى مةا صةاروا إليةه  فصةاروا قةد املةوا مةدار هم إ وتولةوا اةن الهةدر إ و ةذبوا ااآليةا  إ واسةتهزأوا االوايةد إ فهةم
  ظالمين ألنفيهم ل مالومين  

  تير تتبي (    فادوهم ي يداون من دون هللا من شي, لما يا, أمر ربك إ ومافما أتنت انهم آلهتهم الت)

سةبحانه ه وتكةرر  هللا تةرض آخةر مةن أتةراض هةذا القصة    فقةد افتتحةت اليةورة اهللانةذار الةذين يةدينون لايةر وهذا
عاابة  تصةةدت مةن هللا     فهةا هةةي ذي ال تعصةمهم اإنةذار مةع  ةة  رسةول ه وقية  لهةةموإن هةذه األربةاب المفتةةراة ل

تةدفع اةنهم العةذاب لمةا يةا, أمةر ربةك إ بة  مةا فادهةم هةتل, اآللهة  إل  ول النةذر   فةال تانةي اةنهم آلهةتهم شةي,ا إ
 اسةتهتارا ولفةظ تتبية  أقةور ببنائةه اللفاةي ويرسةه المشةدد   ذلةك أنهةم ااتمةدوا الةيهم إ فةزادوا ] . خيةارة ودمةارا
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لهم ضرا  ما أنهم ل يملكون لهةم نفعةا    يملكون  فهذا معنى )ما فادوهم(فهم لوتكذيبا   فزادهم هللا نكال وتدميرا   
  المضاا  والنكال الشديد     والتدمير ولكن ايببهم  انت الايارة المضااف 

  و ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرر وهي ظالم (     )

  ظالم      وهي ن ينخذهاالذي قصصناه اليك إ وبمث  هذا الدمار والنكال ينخذ ربك القرر حي كذلك

واإاةةراض اةن داةةوة  األرض مشةر   حةةين تةدين لايةر هللا االربوبيةة  إ وظالمة  لنفيةها االشةةرل والفيةاد فةةي:ظالمة 
  التوحيد والصال    وقد ساد فيها الالم وسيمر الاالمون  

  إن أخذه أليم شديد(   )

فةي األمة  وعيةيمر الاةالمون  الالم بينا  إ وبعد أن ييوداإمهال والمتاأل والبتال, إ وبعد اإاذار االرس  وال اعد
لها فةي حيةاة الجمااة  الاالمة  اليةادرة فةي الضةالل     ثةم  تنثير   وعتبين أن دااة الح  المصلحين قل  منعزل  ل

 اربهة المتمن  قومهةا اليةادرعن فةي الضةالل ه وتعتبةر نفيةها أمة  وحةدها لهةا دينهةا ولهةا العصب      اعد أن تفاص 
بهةذا  لةه إ وتةداها تالقةي  قومهةا ولهةا ايادتهةا المتمنة  ولهةا ولؤهةا الاةام ليمةا بينهةا   وتعلةن األمة  المشةر   مةن

  الى مدار الزمان   تتال  مصيرها الذي يقدره هللا لها   وف  سنته التي ل

  مصير األشقيا, واليعدا, يوي القيام  108 - 103الثانيو الدر 

اآلخةرة إ أي الةذين تفتحةت  اةذاب شديد في الدنيا االم  الى اذاب اآلخةرة إ يراهةا مةن ياةافون األخذ األليم ال ذلك
سةينخذها بةذنوبها فةي اآلخةرة إ لياةافوا هةذا العةذاب    الحيةاة اصائرهم ليدر وا أن الذي ينخذ القرر االمهةا فةي هةذه

 لةى طرعقة  القةرآن فةي وصة  الةرحلتينالبشري من مشاهد األرض إلى مشاهد القيامة  ا االقل    وهنا يعبر الييات

وذلةك يةوي مشةهود  , فاص  في اليياتو)إن في ذلك آلي  لمن خا  اذاب اآلخرة   ذلةك يةوي مجمةوأل لةه النةا  بال
شةقي وسةعيد   فنمةا الةذين شةقوا ففةي النةار  فمةنهم   وما نتخره إل ألي  معدود   يوي يةن  ل تكلةم نفة  إل اهللاذنةه إ

إن ربةك فعةال لمةا يرعةد    -إل مةا شةا, ربةك  -اليةماوا  واألرض  دامةت خالةدين فيهةا مةالهم فيها ففير وشةهي    
 .(مجةذوذ امةا, تيةر -إل ما شةا, ربةك  -الجن  خالدين فيها ما دامت اليماوا  واألرض  ففي وأما الذين سعدوا

.  

  إن في ذلك آلي  لمن خا  اذاب اآلخرة(   )

  ن اذاب اآلخرة إ تذ ر بهذا اليوي وتايف    ذلك األخذ األليم الشديد مشااه م ففي

  والقلوب     البصائر كان ل يراها إل الذين ياافون اآلخرة فتتفتح اصائرهم بهذه التقور التي تجلو وإن
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ول تةرر إل  , واإاةادة ل ياةافون اآلخةرة تاة  قلةوبهم صةما, ل تتفةتح لةيةا  إ ول تحة  احذمة  الالة  والةذين
  ل تثير فيها اا  ول فهما   الحياة في هذه الدنيا إ وحتى العبر التي تمر في هذه واقعها القرع 

  ينخذ في وص  ذلك اليوي     ثم

  ذلك يوي مجموأل له النا  إ وذلك يوي مشهود(   )

سةوقا إلةى ذلةةك  الجميةع يرتيةم مشةهد التجميةع يشةةم  الالة  يميعةا إ الةى تيةةر إرادة مةنهم إ إنمةا هةو سةةوت  وهنةا
  رض المشهود إ والك  يحضر والك  ينتار ما سو  يذون    المع

  يوي ين  ل تكلم نف  إل اهللاذنه(   )

ل يجةرؤ أحةد الةى  اةهللاذن الهائة  ياشةى الجميةع إ والريبة  الشةامل  تاةيم الةى المشةهد ومةن ليةه   والكةالي فالصةمت
  الفرف والتوفععواملي   تبدأ طلبه إ ولكن يتذن لمن شا, هللا ليارج من صمته اهللاذنه     ثم

  فمنهم شقي وسعيد(   )

وشةةهي (من الحةةر  ففيةةر خةةالل التعبيةةر نشةةهدو )الةةذين شقوا(نشةةهدهم فةةي النةةار مذروبةةي األنفةةا  )لهةةم فيهةةا ومةةن
  دائم تير مقموأل ول ممنوأل     اما, والكتم  والضي    ونشهد )الذين سعدوا(نشهدهم في الجن  لهم فيها

الةدواي والسةتمرار  صةف  )ما دامت اليماوا  واألرض(  وهو تعبير يلقي فةي الةذهن وأول,ك خالدون حيث هم هتل,
    وللتعبير ظالل   وظ  هذا التعبير هنا هو المقصود  

امشةي,  هللا فةي النهاية     معلقة  ال  الييات هذا الستمرار امشي,  هللا في  لتا الحالتين   و   قةرار و ة  سةن  وقد
محصةورة فيهةا   إنمةا هةي طليقة  تبةدل هةذه اليةن  حةين  ول تضةت اليةن  ولييةت مقيةدة بهةافمشةي,  هللا هةي التةي اق

  يشا, هللاو

  إن ربك فعال لما يرعد(   )

لهم تيةر مقمةوأل إ حتةى  اماؤه الييات في حال  الذين سعدوا ما يمم,نهم إلى أن مشي,  هللا اقتضت أن يذون  وفاد
  حرع  المشي,  اعدما يوهم التقييد   لتقرعر ل  فرض يذ رالى فرض تبدي  إقامتهم في الجن    وهو مم

  مواساة وتممين الرسول ومن معه اننهم الى الح  111 - 109الثالثو الدر 

والمشةااه بةين اةذاب الةدنيا  , هذا الستمراد إلى المصير في اآلخرة إ امناسب  ارض مصائر األقواي في الةدنيا اعد
هنةا ثةةم هنةةال     يعةةود اليةيات امةةا ييةةتفاد مةةن  أو المذةةذبين هنةةا أو هنةال إ واةذاب اآلخةةرة إ وتصةةوعر مةا ينتاةةر
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تيةرع  وتثبيتةةا ه وإلةى المذةةذبين مةةن  -المتمنةة  معةه فةةي مذةة   والقلة  القصة  ومةةن المشةاهد إلةةى الرسةول   م  
 ذلةك شةننهم شةنن أصةحاب -فلةي  هنةال شةك فةي أن القةوي يعبةدون مةا  ةان آاةاؤهم يعبةدون  . قومةه بيانةا وتحةذيرا

أخةر اةذاب  فقةد ونصةيبهم الةذي ييةتحقونه سةيوفونه   فةهللان  ةان قةد أخةر اةنهم -وأصحاب تلك المصائر  القص 
إناةارهم   ولكةن قةوي موسةى وقةوي  فةي ألمةر قةد شةا,ه هللا -اعد اختالفهم في دينهم  -الست,صال ان قوي موسى 

محدود   ولم يتخر انهم العذاب ألنهةم الةى المواد ال وفي محمد الى اليوا, سيوفون ما ييتحقون إ اعد األي  إ
  اليه آااؤهم اذ  تنكيدو كان الح    فهم الى الباط  الذي

  نصيبهم تير منقوم   لموفوهم تك في مرع  مما يعبد هتل,   ما يعبدون إل  ما يعبد آااؤهم من قب    وإنا فال

شةك منةه مرعة    وإن  لفةي لقضةي بيةنهم   وإنهةم آتينا موسى الكتاب فاختل  ليه   ولول  لم  سبقت من ربةك ولقد
  كال لما ليوفينهم ربك أامالهم     إنه اما يعملون خبير(   

وهةذا األسةلوب أفعة   . لقومةه يتيرب إلى نفيك شك في فياد عبادة هتل,   والاماب للرسول   م   والتحذير ل
لرسةةوله إ ولييةةت يةةدال مةةع أحةةد إ ول خمااةةا  هللا فةةي الةةنف  أحيانةةا إ ألنةةه يةةوحي اننهةةا قضةةي  موضةةوعي  يبينهةةا

بهةم   واندئةذ يذةون لتلةك الحقيقة  الاالصة  المجةردة أثرهةا فةي اهتمةامهم  انشةاال للمتلبيةين بهةا إ إهمةال لهةم وقلة 
  خوطبوا بها خمااا مباشرا     لو أكثر مما

  (   فال تك في مرع  مما يعبد هتل,   ما يعبدون إل  ما يعبد آااؤهم من قب )

  :األسلوب إذن  مصيرهم     العذاب     ولكنه يلفه  ذلك في التعبير تمشيا مع ومصيرهم

  وإنا لموفوهم نصيبهم تير منقوم(   )

  نصيبهم هذا من نصي  القوي قبلهم   وقد رأينا منه نماذج ومشاهد   ومعرو 

  قوي موسىو ص  ما لم ي -في الدنيا  -ل يصيبهم اذاب الست,صال  وقد

  ولقد آتينا موسى الكتاب فاختل  ليه(   )

  يوي القيام و الكام  كلمتهم وااتقاداتهم وعباداتهم إ ولكن  لم  سبقت من هللا أن يذون حيابهم وتفرقت

  ولول  لم  سبقت من ربك لقضي بينهم(   )

لهةم  تةاب مةن أتبةاأل  ينوالةذ مةا سةبقت هةذه الكلمة  إ ولةم يحة  اةذاب الست,صةال بهةم إ ألن لهةم  تااةا إ ولحذمة 
اةةات إ تيةةتميع األييةال أن تتةةدبره  الجيةة  الةةذي  هدايةة  الرسة   لهةةم متيلةةون إلةى يةةوي القيامةة  إ ألن الكتةاب دليةة 

المادية  التةي ل يشةهدها إل يية  إ فهللامةا أن يةتمن بهةا وإمةا أن ل يةتمن  الاةوارت  أنزل ليه   واألمر لةي   ةذلك فةي
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األخيةر إ  الكتةاب نجية   تااةان متكةامالن ياةالن معروضةين لنييةال حتةى يجةي,والتةوراة واإ . . العةذاب لينخةذه
يميعةةا يةةداى إليةةه النةةا  يميعةةا إ  للنةةا  مصةةدقا لمةةا بةةين يديةةه مةةن التةةوراة واإنجيةة  ليصةةبح هةةو الكتةةاب األخيةةر

    )لفةي شةك وأه  اإنجية   )وإنهةم(    أي قةوي موسةى  التوراة  وعحاس  الى أساسه النا  يميعا إ اما فيهم أه 
 ألنةه لةم يذتة  إل اعةد أييةال إ وتفرقةت ليةه الروايةا  واضةمربت إ فةال يقةين ليةه , موسى منه مرع (    من  ت 

  . لمتب يه

  الابير بها ولن تضيعو العليم كان العذاب قد أي      فهللان الك  سيوفون أامالهم خيرها وشرها   سيوفيهم بها وإذا

حتةى ل يشةك أحةد فةي  منواة  الهم   إنةه امةا يعملةون خبيةر  وفةي التعبيةر تو يةدا كةال لمةا ليةوفينهم ربةك أامة وإن
في أن مةا اليةه القةوي هةو الباطة  الةذي ل شةك فةي  أحد الجزا, والوفا, من يرا, اإناار والتنيي    وحتى ل يشك

  قب     المشر ين     من امالنه إ وأنه الشرل الذي فاوله

وقفةتهم العنيةدة منهةا  المشةر ون  يقتضةيها مةن واقةع الحر ة  فةي تلةك الفتةرة   فقةد وقة كةان لهةذه التو يةدا  مةا  ولقةد
الى ويةه التقرعة    بينمةا اةذاب هللا المواةود متية   الداوة ومن رسول هللا   م   والقل  المتمن  معه إ وتجمد 

اعة  القلةوب   وحتةى  هتزفيهات المتمن  وعمضي أاداؤها نايين       إنها فترة االعصب  لم يقع اعد   واألذر ينزل
  وتحتاج إلى مث  هذه التيرع  وإلى مث  هذا التثبيت   , الوحش  القلوب الثابت  تنالها

الةى الباطة  الةذي ل  وأنهةم القلةوب المتمنة  ل يذةون اشةي,  مةا يذةون بتو يةد أن أاةدا,ها هةم أاةدا, هللا إ وتثبيةت
  شك ليه  

وإريةا, الماةاة إلةى  , الاةالمين شةي,  مةا يذةون اجةال, حذمة  هللا فةي إمهةالل يذون تثبيت القلوب المتمنة  ا كذلك
  يوي معلوي إ ينالون ليه يزا,هم ول يفلتون  

المعر ة  االجمااة   القةرآن نلمح مقتضيا  الحر ة  بهةذه العقيةدة فةي النصةوم القرآنية  إ ونةرر  يةف ياةوض وهذذا
  الميلم  إ و يف يذش  لها معالم المرع   

  وصايا وتوييها  للرسول ومن معه 112لرااعوا الدر 

وفةي دينةه وفةي واةده وفةي  خلقةه البيان مع هذا التو يد يلقي في النف  أن سن  هللا ماضي  الةى اسةتقامتها فةي ذلك
ل يالةةون فةةي الةةدين ول  - مةةا أمةةروا  -طةةرعقتهم  الةةى و ايةةده   وإذن فلييةةتقم المتمنةةون بةةدين هللا والةةدااون لةةه

 مهمةةا تكةن قةوتهم إ ول يةدينون لايةر هللا مهمةا طةال الةيهم المرعة    ثةم الاةالمين ول ير نةون إلةى يزعةدون ليةه إ

  بزاد المرع  إ وعصبرون حتى تتحق  سن  هللا اندما يرعد   يتزودون 
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الةذين ظلمةوا فتميةذم  إلةى ول تماةوا   إنةه امةا تعملةون اصةير   ول تر نةوا -ومن تاب معةك  -فاستقم  ما أمر  )
طرفةي النهةار وفلفةا مةن اللية  إ إن الحيةنا   الصةالة نار إ وما لكم من دون هللا من أوليا, ثم ل تنصةرون   وأقةمال

  واصبر فهللان هللا ل يضيع أير المحينين(    , يذهبن اليي,ا  إ ذلك ذ رر للذاكرعن

  األمر للرسول   م   ومن تاب معهو هذا

مشةيرا إليةهو  شةيبتني  قةال برهبته وقوته حتى روي انه أنه -واليالي اليه الصالة  -فاستقم  ما أمر (    أح  )
وهةةو فةةي حايةة  إلةةى اليقاةة  الدائمةة  إ  . انحةةرا  هةةود           فالسةةتقام والاتدال والمضةةي الةةى الةةنهج دون 

و  ثيةرا     وضةب  النفعةال  البشةرع  التةي تمية  التجةاه قلةيال أ , المرعة  والتةدبر الةدائم إ والتحةري الةدائم لحةدود
  دائم في    حر   من حر ا  الحياة   شا  ومن ثم فهي

اةن القصةور والتقصةير إ إنمةا  نهيةا لمما ييتح  النتباه هنا أن النهي الةذي أاقة  األمةر االسةتقام  إ لةم يذةن وإنه
حةرج قةد ينتهةي وما يتبعه في الضمير مةن يقاة  وت االستقام  كان نهيا ان المغيان والمجاوفة     وذلك أن األمر

 مةا هذا الدين من يير إلى اير   وهللا يرعد دينه  ما أنزله إ وعرعد الستقام  الى تحول إلى الالو والمبالا  التي

وهةي التفاتة  ذا   . والتقصةير أمةر دون إفةراط ول تلةو إ فةاإفراط والالةو ياريةان هةذا الةدين اةن طبيعتةه  ةالتفرع 
  الالو أو اإهمال الى اليوا,     إلى لصراط إ بال انحرا ايم   بيرة إ إميال النفو  الى ا

  إنه اما تعملون اصير(   )

  والتقدير     اإدرال مناس  في هذا الموضع إ الذي تتحذم ليه البصيرة وحين -من البصيرة  - والبصر

   ما أمر    ومن تاب معك       -أيها الرسول  - فاستقم

  فتميذم النار(    ول تر نوا إلى الذين ظلموا)

فةةي األرض إ الةةذين  القةةوة تيةةتندوا ول تمم,نةةوا إلةةى الةةذين ظلمةةوا   إلةةى الجبةةارعن الماةةاة الاةةالمين إ أصةةحاب ل
 هةذاإلةيهم فةهللان ر ةونهم إلةيهم يعنةي إقةرارهم ال  تر نةوا يقهةرون ال بةاد اقةوتهم وععبةدونهم لايةر هللا مةن العبيةد     ل

  إ ومشار تهم إثم ذلك المنكر الكبير  يزاولونه  الذي المنكر األكبر

  فتميذم النار(   )

  هذا النحرا    يزا,

  وما لكم من دون هللا من أوليا, ثم ل تنصرون(   )

  الى المرع  في مث  هذه الفترة أمر شات ايير يحتاج إلى فاد يعين     والستقام 
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  متمن  إلى فاد المرع ويرشد رسوله   م   ومن معه من القل  ال -سبحانه  - وهللا

  وأقم الصالة طرفي النهار وفلفا من اللي (   )

وعميةك القلةوب الةى  , الروحية  الةم هللا أن هةذا هةو الةزاد الةذي يبقةى حةين يفنةى  ة  فاد إ والةذي يقةيم البنية  ولقةد
نيةم اليهةا نيةةم  الةةودود إ القرعة  المجية  إ وع الةرحيم الحة  الشةات التكةاليف   ذلةك أنةه يصةة  هةذه القلةوب بربهةا

  النكدة الكنود   الجاهلي  األن  في وحشتها وازلتها في تلك

وهةذه تشةم  أوقةا  الصةالة  . اللية  وهما أوله وآخره إ وفلفا من اللية  أي قرعبةا مةن -هنا تذ ر طرفي النهار  واآلي 
  كذلك   ومواقيته المفروض  دون تحديد اددها   والعدد محدد االين 

اليةي,ا    وهةو نة   يةذهبن اةنن الحيةنا  -أي أدائها  املة  ميةتوفاة  -األمر اهللاقام  الصالة يعق  الى  والن 
ااألولوعة    ل أن الصةالة هةي الحيةن  التةي  ليةه ااي يشم     حين  إ والصالة من أاام الحينا  إ فهي داخل 

  و-المفيرعن  اع   ما ذه  -تذه  اليي,  بهذا التحديد 

  ذلك ذ رر للذاكرعن(   )

  ذ ر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقي      فالصالة

يحتةاج إلةى الصةبر      المذةذبين فةي حاية  إلةى الصةبر    مةا أن انتاةار األية  لتحقية  سةن  هللا فةي والسةتقام 
  في الييات هوو سبقه ومن ثم  ان التعقي  الى األمر االستقام  والى ما

  ين(   واصبر فهللان هللا ل يضيع أير المحين)

وهللا ل يضةيع  . . . إحيةان إحيةان   وإقامة  الصةالة فةي أوقاتهةا إحيةان   والصةبر الةى  يةد التكةذي  والسةتقام 
  أير المحينين      

  إهالل اليااقين لعدي إصالحهم ونهيهم ان الفياد 117 - 116الاام و الدر 

خفةي إلةى أنةه لةو  ةان  طةر  والقرون   ليشةير مةنيعود الييات إلى تكمل  التعلي  والتعقي  الى مصارأل القرر  ثم
اةن الفيةاد فةي األرض إ وعصةدون الاةالمين  فينهةون  في هذه القرون أولو اقية  ييةتبقون ألنفيةهم الايةر انةد هللا إ

الةذي حة  بهةم إ فةهللان هللا ل ينخةذ القةرر اةالالم إذا  ةان أهلهةا  الست,صةال اةن الالةم إ مةا أخةذ تلةك القةرر اعةذاب
مةن  قلة  كةان للمصةلحين مةن أهلهةا قةدرة يصةدون بهةا الالةم والفيةاد إ إنمةا  ةان فةي هةذه القةرر  إذا مصةلحين إ أي

والاةانعين لهةم إ فنهلةك القةرر  وأتبةااهم المتمنين ل نفوذ لهةم ول قةوة إ فننجةاهم هللا   و ةان فيهةا  ثةرة مةن المتةرفين
  انهلها الاالمينو
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أنجينةا مةنهم إ واتبةع الةذين  ممةن هون ان الفياد فةي األرض   إل قلةيالكان من القرون من قبلكم أولو اقي  ين فلول
  القرر االم وأهلها مصلحون     ليهلك ظلموا ما أترفوا ليه و انوا مجرمين   وما  ان ربك

النةا  لايةر هللا إ فةي  بتعبيةد اإشةارة تكشة  اةن سةن  مةن سةنن هللا فةي األمةم   فاألمة  التةي يقةع فيهةا الفيةاد وهةذه
هللا االعةذاب والتةةدمير   فنمةا األمةةم التةةي  ينخةةذها ة مةةن صةوره إ ليجةةد مةن يةةنه  لدفعةه هةةي أمةم ناييةة  إ لصةور 

فةال يةنه  مةن يةدفع الالةم والفيةاد إ أو يذةون فيهةا مةن ييةتنكر إ  , المفيةدون  يالةم فيهةا الاةالمون إ وعفيةد فيهةا
بهةالل النحةالل  وإمةا ليها إ إما بهالل الست,صةال  أن يتثر في الواقع الفاسد إ فهللان سن  هللا تح  ا يبلغ ولكنه ل

      والختالل  

لايةةره إ هةةم صةةماي  االدينونة  الةةداوة إلةةى ربوبية  هللا وحةةده إ وتمهيةةر األرض مةةن الفيةاد الةةذي يصةةيبها فنصةحاب
الةم والفيةاد اذة  ربوبية  هللا وحةده إ الةواقفين لل إقةرار األمان لنمم والشعوب     وهةذا يبةرف ايمة   فةا  المذةافحين

لةةةربهم ولةةةدينهم فحيةةة  إ إنمةةةا هةةةم يحولةةةون بهةةةذا دون أممهةةةم وتضةةة  هللا إ  وايةةةبهم صةةةوره     إنهةةةم ل يةةةتدون 
  والضياأل     النكال واستحقات

  سن  هللا في اختال  النا  والفص  بينهم يوي القيام  119 - 118الياد و الدر 

اتجاهةا  خلقةه إلةى هةذا  فةي لةى الضةالل إ وسةن  هللا الميةتقيم األخيةر اةن اخةتال  البشةر إلةى الهةدر وإ والتعقي 
  أو ذالو

خلقهةم   وتمةت  لمة   ولةذلك -إل مةن رحةم ربةك  -ولةو شةا, ربةك لجعة  النةا  أمة  واحةدة   ول يزالةون ماتلفةين )
  ربكوألمنن يهنم من الجن  والنا  أيمعين(   

بينهةا ول تنوعةع فيهةا    تفةاو  داد واحةد     نيةاا مذةرورة لشا, هللا لال  النا   لهم الى ني  واحد إ وباستع لو
اسةتالفه هللا  الةذي طبيعة  هةذا المالةوت البشةري  ولييةت وهةذه لييةت طبيعة  هةذه الحيةاة المقةدرة الةى هةذه األرض  

  في األرض  

اه   وأن ياتةار هةو التجة حرعة  شا, هللا أن تتنوأل استعدادا  هذا المالةوت واتجاهاتةه   وأن يوهة  القةدرة الةى ولقد
أوللضةالل     هذةذا اقتضةت سةن  هللا ويةر  مشةي,ته  للهةدر طرعقه إ وعحم  تبع  الختيار   وعجافي الى اختيةاره

الضالل سوا, في أنه تصر  حي  سن  هللا في خلقةه إ ووفة  مشةي,ته فةي أن  ياتار   فالذي ياتار الهدر  الذي
  , منهجه الذي اختار  أن ياتار إ وأن يلقى يزا المالوت  يذون لهذا

هةذا الخةةتال  أن  يبلةغ هللا أل يذةةون النةا  أمة  واحةةدة   فكةان مةن مقتضةةى هةذا أن يذونةوا ماتلفةةين   وأن شةا,
فةةاتفقوا  -والحةة  ل يتعةةدد  -إلةى الحةة   اهتةةدوا الةةذين -إل الةذين أدر ةةتهم رحمةة  هللا  -يذةون فةةي أصةةول العقيةةدة 

  الضالل   أه  معاليه   وهذا ل ينفي أنهم ماتلفون 
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  المقاب  الذي ذ ره الن و ومن

  وتمت  لم  ربكوألمنن يهنم من الجن  والنا  أيمعين(   )

كمةةا تمتلةي, يهةةنم  بهةم أن الةذين التقةةوا الةى الحةة  وأدر ةتهم رحمة  هللا لهةةم مصةير آخةةر هةو الجنةة  تمتلةي, يفهةم
  الباط  ومناهجه الكثيرة   صنو  ىاالضالين الماتلفين مع أه  الح  إ والماتلفين ليما بينهم ال

  وظيف  القص  في تثبيت الفتاد وانتاار الفرج من هللا 123 - 120اليااعو الدر 

فنمةا الةذين  . للمةتمنين األخيرة   خماب للرسول   م   ان حذم  سوت القصة  إليةه فةي خاصة  نفيةه والااتم 
ولياة  بيةنهم وبةين مةا ينتاةرهم فةي تية  هللا    , حاسم  ل يتمنون فليل  إليهم  لمته األخيرة إ وليفاصلهم مفاصل 

  القوي لما يعملون     وعدأل ثم ليعبد هللا وليتو   اليه إ

 
 

ة   َواِحةَدة  َوَل َيَزاُلةونَ  َوَلوْ  ة (118) ُمْاَتِلِفةينَ  َشا, َرَبَك َلَجَعَ  النَّاَ  ُأمَّ َربِ ةَك  َكِلَمة ُ  ْت ِإلَّ َمةن رَِّحةَم َرَبةَك َوِلةَذِلَك َخَلَقُهةْم َوَتمَّ
  (119) أَلْمننَّ َيَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّ  َوالنَّاِ  َأْيَمِعينَ 

للمةتمنين   وقة   وذ ةرر  و ال نق  اليك من أنبا, الرس  مةا نثبةت اةه فةتادل إ ويةا,ل فةي هةذه الحة  وموااة  (
ود تيةة  اليةماوا  واألرض وإليةةه منتاةرون    إنةةا للةذين ل يتمنونوااملةوا الةةى مذةانتكم إنةةا اةاملون إ وانتاةةروا

  وما ربك اااف  اما تعملون(    , يريع األمر  له إ فاابده وتو   اليه

مةا يحتةاج معةه إلةى  , الةداوة د للرسول   م   لقد  ان يجةد مةن قومةه إ ومةن انحرافةا  النفةو  إ ومةن أعبةا, وعا
  و-إلى ربه  م,نالمم وهو الصابر الثابت -التيلي  والتيرع  والتثبيت من ربه 

  و ال نق  اليك من أنبا, الرس  ما نثبت اه فتادل(   )

  في هذه الح     ويا,ل

البشةةرر  تصةةدي  فةةي هةةذه اليةةورة     الحةة  مةةن أمةةر الةةداوة إ ومةةن قصةة  الرسةة  إ ومةةن سةةنن هللا إ ومةةن أي
  والوايد  

  وذ رر للمتمنين    ومواا 

   وأوامره ونواييه  اما سل  في القرون وتذ رهم اينن هللا تعاهم
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  الحاسم و والمفاصل  الذين ل يتمنون اعد ذلك فال مواا  لهم ول ذ رر   وإنما الكلم  الفاصل  إ فنما

  وق  للذين ل يتمنونوااملوا الى مذانتكم إنا ااملون وانتاروا إنا منتارون(   )

ينتارونةه تية  مةن  ومةا يرهم يالقونةه    قال أخ لك ممن سب  قصصهم في هذه اليورة لقومه ثم تر هم لمص كما
  تي  هللاو

  ود تي  اليماوا  واألرض(   )

مةةا  ةان فةةي تيبةه ومةةا  كلةه كلةه إليةةه   أمةرل وأمةةر المةتمنين إ وأمةةر الةذين ل يتمنةةون إ وأمةر هةةذا الالة  واألمةر
  سيذون  

  فاابده(   )

  الجدير وحده اال بادة والدينون    فهو

  اليه     وتو  

  :أحد الولي وحده والنصير   وهو العليم اما تعملون من خير وشر إ ولن يضيع يزا, هوف

  وما ربك اااف  اما تعملون(   )

  الى سورة هود تعقي 

هللا فةي النهاية    امثة  مةا بةدئت  إلةى تاتم اليةورة التةي بةدئت االتوحيةد فةي ال بةادة إ والتوبة  واإنااة  والريعة  وهذذا
إليةه فةي نهاية  الممةا    وذلةك اعةد طةول التمةوا  فةي آفةات  والريعة  وحده والتويةه إليةه وحةده   اه من عبادة هللا

  القرون     وأطوا, الكون وأتوار النف 

اذمةةال الناةةرة والفكةةرة  , يلتقةةي يمةةال التنيةةي  الفنةةي فةةي البةةد, والاتةةاي إ والتناسةة  بةةين القصةة  واليةةيات وهذةةذا
  اختالفا  ثيرا     ليه من اند تير هللا لويدوا والتجاه في هذا القرآن   ولو  ان

هنةال خمةا أصةيال ثابتةا  أن يجةد -بة  المتتبةع للقةرآن المذةي  لةه  -فةهللان المتتبةع ليةيات هةذه اليةورة  لهةا  . وبعةد
  وإليه تريع سائر خموطها إ وإليه ; حوله ارعضا اميقا إ هو الذي ترتكز اليه ه وهو المحور الذي تدور
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( 120ِفةي َهةةِذِه اْلَحةَ  َوَمْوِاَاةٌ  َوِذْ ةَرر ِلْلُمةْتِمِنيَن ) َوَيةا,لَ  ُقةَ  َاَلْيةَك ِمةْن َأنَبةا, الَرُسةِ  َمةا ُنَثبِ ةُت ِاةِه ُفةَتاَدلَ نَّ  َوُ ةةالو 
ةَماَوا ِ 122َتِاةُروَن )َوانَتِاةُروا ِإنَّةا ُمن (121) َل ُيْتِمُنوَن اْاَمُلوْا َاَلى َمَكةاَنِتُكْم ِإنَّةا َاةاِمُلونَ  لِ لَِّذينَ  َوُق  ِ َتْيةُ  اليَّ  ( َوهلل 

ْ  َاَلْيهِ  َواأَلْرضِ    (123َرَبَك ِاَااِفٍ  َامَّا َتْعَمُلوَن ) َوَما َوِإَلْيِه ُيْرَيُع اأَلْمُر ُ َلُه َفاْاُبْدُه َوَتَو َّ

محةور العقيةدة الةذي يةدور وإنةه  . . يميةع خيوطهةا  ةذلك     إنةه خة  العقيةدة الةذي يرتكةز إليةه هةذا الةدين  لةه تشةد
  . . وتفصيال اليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرع  يمل 

الاة  والةى هةذا  ذلةك أن نقة  وقفةا  إيمالية   ةذلك الةى -فةي التعقية  اإيمةالي الةى هةذه اليةورة  - وسةنحتاج
  ولكننةا فةي هةذا  انةده شةي,ا مةا الوقةو  وبعضها ممةا يذةون قةد سةب  لنةا - ما يتجلى في سيات اليورة  -المحور 

  أليزا, هذا التعقي  األخيرو ربما التعقي  اإيمالي سنحتاج إلى اإلماي اه إ

الكتةاب الةذي أرسة  اةه  مضةمون  الحقيق  األولى البارفة في سيات اليورة  له     سوا, في مقدمتها التي تعةرض إن
ى مةدر االتةارع  البشةري   أو فةي الة اإسةالمي  محمد   م   أو فةي القصة  الةذي يعةرض خة  الحر ة  االعقيةدة

إلةةى موايهةة  المشةةر ين االنتةةائج النهائيةة  الميتالصةة  مةةن هةةذا  [ م التعقيةة  الاتةةامي الةةذي يويةةه رسةةول هللا  
  الذي يا,هم اه في النهاي      الكتاب القص  ومن مضمون 

وحةده إ والنهةي اةن عبةادة  هللا الحقيق  األولةى البةارفة فةي سةيات اليةورة  لةه     هةي التر يةز الةى األمةر ا بةادة إن
والحياب والجةزا, إ والثةواب والعقةاب إ الةى هةذه  , والوايد تيره     وتقرعر أن هذا هو الدين  له     وإقام  الواد

  كما أسلفنا في تقديم اليورة وفي مواضع متعددة من تفييرها     . . العرعض  القاادة الواحدة الشامل 

  :المرعق  رعق  المنهج القرآني في تقرعر هذه الحقيق  إ وايم  هذههنا أن نجلي أول ط فيبقى

  حقيق  توحيد ال بادة د ترد في صياتين هذذاو إن

  يا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره      (   )

  أل تعبدوا إل هللا إ إنني لكم منه نذير وبشير      (   )

األولىواألمةر ا بةادة  الصةيا  ي     فهة  مةدلولهما واحةد ق إن مةدلولاخةتال  الصةياتين بةين األمةر والنهة وواضةح
  الثاني والنهي ان عبادة تير هللا     الصيا  هللا إ وتقرعر أن لي  هنال إله يعبد سواه     ومدلول

 مفهةوي      ولقةد اقتضةت" الثاني هو مقتضةى المةدلول األول ومفهومةه     ولكةن األول  منمةوت  واآلخةر والمدلول
فةي النهةي اةن عبةادة تيةر هللا   وتقرعةر هةذا  , اةالمفهوي اةدي الكتفةا, -في بيان هذه الحقيقة  الكبيةرة  -حذم  هللا 

  كان مفهوما ومتضمنا في األمر األول   وإن النهي ان طرع  منموت ميتق   
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احيةث تيةتح  أل تو ة   , هسةبحان هةذا يعمينةا إيحةا, اميقةا اقيمة  تلةك الحقيقة  الكبيةرة إ ووفنهةا فةي ميةزان هللا إن
إلةةه يعبةةد سةةواه ه وأن يةةرد النهةةي اةةن عبةةادة سةةواه فةةي  ل إلةةى المفهةةوي المتضةةمن فةةي األمةةر ا بةةادة هللا وتقرعةةر أن

  ل االمفهوي المتضمن   ول االمقتضى الالفي   المباشر منموت ميتق  يتضمن النهي االن 

واةةدي عبةةادة سةةواه     أن  . حقيقةة  اشةمرعها     عبةةادة هللاتعمينةةا طرعقةة  المةةنهج القرآنةي فةةي تقرعةةر تلةةك ال كةذلك
سةوا,   واةدي الكتفةا, معهةا اةاألمر ا بةادة  الحقيقة  النف  البشةرع  فةي حاية  إلةى الةن  القةاطع الةى شةمري هةذه

وإضةةاف  النهةةي الصةةرعح اةةن عبةةادة سةةواه إلةةى المفهةةوي الضةةمني الةةذي يتضةةمنه  ; هللا وتقرعةةر أن ل إلةةه يعبةةد سةةواه 
 -مةع هةذا  ولكةنهم ذلك أن النا  يجي, اليهم فمان ل يجحدون هللا إ ول يتر ون عبادته إ . . وحده ر ا بادتهاألم

  يعبدون معه تيره ه ليقعون في الشرل وهم يحيبون أنهم ميلمون  

يةد الةذي ل اآلخةر إ التو  أحةدهما ثم يا, التعبير القرآني ان حقيق  التوحيد ااألمر وبالنهي معا ه احيث يت د ومن
  . . الكثيرة تبقى معه ثارة ينفذ منها الشرل في صورة من صوره

  سواهاو ومن تكرر مث  هذا التعبير القرآني في مواضع شتى ه هذه نماذج منها من هذه اليورة وقد

 1هةودو نةذير وبشةير       منةه كتاب أحذمت آياته ثم فصلت من لدن حذيم خبيروأل تعبدوا إل هللا إ إنني لكم ألر
- 2    

اةةذاب يةةوي ألةةيم          الةةيذم أرسةةلنا نوحةةا إلةةى قومةةهوإني لكةةم نةةذير مبةةينوأل تعبةةدوا إل هللا إ إنةةي أخةةا  ولقةةد
    26 - 25هودو

  . . مفترون  ااد أخاهم هودا إ قالويا قوي اابدوا هللا ما لكم من إله تيره إ إن أنتم إل وإلى

    50هودو ]

  لهين اثنين   إنما هو إله واحد   فهللاياي فارهبون(     وقال هللاول تتاذوا إ)

    51النح و ]

  . .(المشر ين ما  ان إبراييم يهوديا ول نصرانيا   ولكن  ان حنيفا ميلما   وما  ان من)

    67آل امرانو ]

  إني ويهت ويهي للذي فمر اليماوا  واألرض حنيفا   وما أنا من المشر ين(     )

    79األنعايو ]
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فةي تجلية  ايمة  هةذه  سةوا, مةنهج ممةرد فةي التعبيةر القرآنةي اةن حقيقة  التوحيةد إ لةه دللتةه مةن تيةر شةك   وهةو
إلةةى المفهومةةا  الضةةمني  والمقتضةةيا   يوانبهةةا الحقيقةة  وضةةاامتها التةةي تيةةتداي أل تو ةة  فةةي أي يانةة  مةةن

 -سةبحانه  -هةذه المرعقة  الةى الةم هللا فيهةا   أو فةي دللة   يانة  الالفمة  إ وإنمةا يةن  نصةا منموقةا الةى  ة 
أو  شةبه  وحايتةه فةي تقرعةر هةذه الحقيقة  الكبيةرة إ وصةيانتها فةي حيةه وتصةوره مةن أية  , اإنيةاني امبيعة  الكةائن

ود الحذمة  البالاة      وهةو  . . والعمةد لبش إ إلى التعبير الدقي  انها الى ذلك النحو إ الذي يتجلى ليه القصةد
  إ وهو اللميف الابير  أالم امن خل  

ورا, ذلةك التر يةز الةى  مةا لنةدرل -وفةي القةرآن  لةه  -نقة  أمةاي مةدلول مصةملح  ال بةادة   الةوارد فةي اليةورة  ثةم
العناية  فةي التعبيةر اةن شةمري هةذه الحقيقة  فةي  هةذه األمر ا بةادة هللا وحةده إ والنهةي اةن عبةادة تيةره   ومةا ورا,

  المفهوم    الضمني  لل ن  منموت إ وادي الكتفا, االد

مصةملح  ال بةادة    مةدلول مةا هةو -فةي هةذه اليةورة  -يلينا من قب  في أثنا, التعقي  الى قصة  هةود وقومةه  لقد
الجهةد مةن رهة  الرسة  الكةراي إ و ة  تلةك  ذلةك الةذي اسةتح   ة  هةذا التر يةز و ة  هةذه العناية  ه  مةا اسةتح   ة 

هللا وحةةده الةةى ممةةر األيةةاي     فةاآلن نضةةيف إلةةى ذلةةك التعقيةة   عبةادة إلةةى العةذااا  واآللي التةةي ااناهةةا الةةدااة
  اع  اللمحا و

مقابةةة   فةةةي إطةةةالت مصةةةملح  ال بةةةادا   الةةةى الشةةةعائر والةةةى مةةةا يذةةةون بةةةين العبةةةد والةةةرب مةةةن تعامةةة  إ إن
ن مةن تعامةة      إن هةةذا يةا, متةةنخرا اةة وبعة  المعةةامال   الةى مةةا يذةةون بةين النةةا  اعضةهم":مصةملحإطالق

  معروفا في العهد األول   التقييم اصر نزول القرآن الكرعم ه ولم يذن هذا

نقتمة  منةه  الميةنل  كتبنةا مةن قبة  فةي  تةاب  خصةائ  التصةور اإسةالمي ومقوماتةه  شةي,ا اةن تةارع  هةذه ولقةد
  هذه الفقرا و

فةي مةادة  الفقةه    ومةع  نليفالتة إن تقييم النشاط اإنياني إلى  عبادا   و  معامال   مينل  يةا,  متةنخرة اةن"
مةةع  -الفنةي  الةذي هةو طةااع التةنليف العلمةي إ إل أنةه " مجةرد التقيةيم -فةي أول األمةر  -أنةه  ةان المقصةود اةه 

آثةار سةي,  فةي الحيةاة اإسةالمي   لهةا ه إذ  -اعةد فتةرة  -فةي التصةور إ تبعهةا  سةي,  أنشةن ليمةا اعةد آثةارا -األسة  
يتناولةه  فقةه  الةذي أن صف   ال بةادة   إنمةا هةي خاصة  اةالنوأل األول مةن النشةاط إ في تصورا  النا  يترس  يع 

النشةاط إ الةذي يتناولةه  فقةه المعةامال      مةن ال بادا     بينما أخذ  هذه الصف  تبهت االقيا  إلى النةوأل الثةاني
  في المجتمع اإسالمي   فال يري يتبعه انحرا  في الحياة  لها . وهو انحرا  االتصور اإسالمي ل شك ليه

تحقية  هةذا الوصة   ليةه لي  في التصور اإسةالمي نشةاط إنيةاني ل ينمبة  اليةه معنةى  ال بةادة   أو ل يملة "
  . وأخيرا   والمنهج اإسالمي  له تايته تحقي  معنى ال بادة إ أول
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الجنائية  إ والتشةرععا   لتشةرععا وا ولي  هنال من هد  في المنهج اإسالمي لنااي الحذةم إ وناةاي القتصةاد إ"
  يتضمنها هذا المنهج     التي المدني  إ وتشرععا  األسرة   وسائر التشرععا 

ل يذةون متصةفا بهةذا  اإنيةاني فةي حيةاة اإنيةان     والنشةاط " بةادةلةي  هنةال مةن هةد  إل تحقية  معنةى  ال "
إل حةين يةتم هةذا النشةاط وفة   -الويةود اإنيةاني  تاية  التي يحدد القرآن أنها هةي -الوص  إ محققا لهذه الااي  
 ااأللويية  ه والاتةرا  لةه وحةده االعبودية      وإل فهةو خةروج -سةبحانه  -هللا  إفةراد المةنهج الربةاني ه فيةتم بةذلك

 أي خةروج اةن ديةن . هللا ال بادة ألنه خروج اةن العبودية    أي خةروج اةن تاية  الويةود اإنيةاني  مةا أرادهةا ان
  هللا  

مفهةةوي التصةةور  تيةةر الةةى -وأنةةواأل النشةةاط التةةي أطلةة  اليهةةا الفقهةةا, اسةةم  ال بةةادا   وخصةةوها بهةةذه الصةةف  "
يمذن إتفالها   وهي أنهةا لةم تجةي, مفةردة  ل حين ترايع في مواضعها في القرآن إ تتبين حقيق  اارفة -اإسالمي 

الفقها, اسم  المعامال       إنما يةا,  هةذه وتلةك مرتبمة   اليها أطل  ول معزول  ان أنواأل النشاط األخرر التي
هةي تاية   التةي ومرتبم  في المنهج التوييهي   اااتبار هةذه  تلةك شةمرا مةن مةنهج  ال بةادة   , القرآني في الييات

  ااأللويي    - سبحانه -الويود اإنياني إ وتحقيقا لمعنى العبودي  إ ومعنى إفراد هللا 

ميةلمين  إذا هةم أدوا " يعة  اعة  النةا  يفهمةون أنهةم يملكةون أن يذونةوا -مةع مةرور الةزمن  -م إن ذلك التقيي"
المعامال   وف  مةنهج آخةر     ل يتلقونةه " نشاط بينما هم يزاولون    -وف  أحذاي اإسالي  -نشاط  ال بادا   

  نذن اه هللا  يشرأل لهم في شتون الحياة ما لم ي الذي من هللا ولكن من إله آخر       هو

فهللانمةا ياةرج مةن  - النحةو الةى هةذا -وهذا وهم  بير   فاإسالي وحدة ل تنفصم   و ة  مةن يفصةمه إلةى شةمرعن "
  هذه الوحدة إ أو بتعبير آخرويارج من هذا الدين  

ت ذاتةه وعرعةد فةي الوقة ; إسةالمه وهذه هي الحقيقة  الكبيةرة التةي يجة  أن يلقةي االةه إليهةا  ة  ميةلم يرعةد أن يحقة "
  أن يحق  تاي  ويوده اإنياني 

بهةذا القةرآن أول مةرة لةم  خوطة  نضيف إلى هذه الفقرا  ما قلناه من قب  في هذا الجز, من أن العربي الةذي فاآلن
التعبدية      بة  أنةه يةوي خوطة  اةه أول مةرة  الشةعائر يذن يحصةر مةدلول هةذا اللفةظ وهةو يةتمر اةه فةي مجةرد أدا,

إنمةةا  ةةان يفهةةم منةةه انةةدما يااطةة  اةةه أن المملةةوب منةةه هةةو  ! تعبديةة  ضةةت اعةةد شةةعائرفةي مذةة  لةةم تكةةن قةةد فر 
 [ م أمةر  لةه إ وخلةع الدينونة  لايةر هللا مةن انقةه فةي أمةره  لةه   ولقةد فيةر رسةول هللا   فةي  الدينون    د وحةده

اةن اليهةود والنصةارر إ  اتمحة ال بةادة   نصةا اننهةا  التبةاأل  ولييةت هةي الشةعائر التعبدية  إ وهةو يقةول لعةدي ابةن"
وحرمةوا الةيهم الحةالل إ فةاتبعوهم فةذلك عبةادتهم  , الحةراي واتاةاذهم األحبةار والريبةان أربااةاو  بلةى إنهةم أحلةوا لهةم

ال بةادة   الةى  الشةعائر التعبدية    اااتبارهةا صةورة مةن صةور الدينونة  د فةي شةنن " إياهم       إنما أطلقت لفاة 
  تيتارت مدلول ال بادة إ ب  إنها تجي, االتب ي  ل ااألصال        صورة ل . الشتون  من
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التعبدية  مةا اسةتحقت  ة   الشةعائر قلنا من قب  في هذا الجز,و إن الواقع أنه لو  انت حقيق  ال بادة هةي مجةرد ولقد
صةلوا   -سة  هةذه الجهةود المضةني  التةي بةذلها الر  كة  هةذا المو ة  الكةرعم مةن الرسة  والرسةال  ه ومةا اسةتحقت

العةذااا  واآللي التةي تعةرض لهةا الةدااة والمتمنةون الةى مةدار الزمةان  هذه وما استحقت    -هللا وسالمه اليهم 
د وحةده  الدينونة  ك  هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر يمل  من الدينون  لل باد إ وردهةم إلةى استح    إنما الذي

  . هم  له للدنيا ولةخرة سوا,في    أمر وفي    شنن إ وفي منهج حيات

مصةةدر الشةةرعع  إ وتوحيةةد  وتوحيةةد إن توحيةةد األلوييةة  إ وتوحيةةد الربوبيةة  إ وتوحيةةد القوامةة  إ وتوحيةةد الحاكميةة  إ"
الشةامل      إن هةذا التوحيةد هةو الةذي ييةتح  أن يرسة   الدينون  منهج الحياة إ وتوحيد الجه  التي يدين لها النا 

وأن تبةذل فةي سةبيله  ة  هةذه الجهةود إ وأن تحتمة  لتحقيقةه  ة  هةذه العةذااا  واآللةم  , لرسة مةن أيلةه  ة  هةتل, ا
ألن حيةاة البشةر  ولكةن الزمان     ل ألن هللا سبحانه في حاي  إليه   فاهلل سبحانه تني ان العالمين   مدار الى

يةد الةذي ل حةد لتةنثيره فةي الحيةاة البشةرع  التوح بهةذا ل تصةلح ول تيةتقيم ول ترتفةع ول تصةبح لئقة  ااإنيةان إ إل
  في    يوانبها الى اليوا,     

  وادنا هنال أن نزعد هذا األمر بيانا في هذا التعقي  الاتامي األخير   وقد

  :اليوا, نبين إيمال ايم  حقيق  التوحيد في الحياة البشرع  في    يوانبها الى فاآلن

نفيةه مةن ناحية  ويةوده  اإنيةاني في  يان الكائن -الى هذا النحو الشام   -يد ابتدا, إلى أثر حقيق  التوح ننار
  في تصوره     وأثر هذا التصور في  يانهو أثرها الذاتي إ وحايته الفمرع  إ وتر يبه اإنياني    

بشةةرع  الكينونةة  ال يااطةة  -اذة  معةةاني الشةمول  -إن هةذا التصةةور إذ يتنةاول األمةةور الةى هةةذا النحةو الشةةام  "
وعردهةا إلةى يهة  واحةةدة تتعامة  معهةا إ يهةة   , اتجاهاتهةةا اذة  يوانبهةا إ وبذة  أشةةواقها إ وبذة  حاياتهةا إ وبذة 

اذ  شةي,   يهة  واحةدة تريوهةا وتاشةاها إ وتتقةي تضةبها وتبتاةي رضةاها  إليها تمل  اندها    شي, إ وتتويه
     شي, إ ومدبرة    شي,   لها    شي, إ ألنها خالق     شي, إ ومالك  تملك يه  واحدة

وموافعنهةا إ وشةرائعها  وايمهةا كةذلك يةرد الكينونة  اإنيةاني  إلةى مصةدر واحةد إ تتلقةى منةه تصةوراتها ومفاييمهةا إ"
الكةون والحيةاة واإنيةان إ اذة  مةا يثيةره  ة   توايةه وقوانينهةا   وتجةد انةده إيااة  اةن  ة  سةتال يجةيش فيهةا وهةي

   منها من االما  الستفهاي 

  والمنهج   العقيدة اندئذ تتجمع هذه الكينون      تتجمع شعورا وسلو ا إ وتصورا واستجاا    في شنن"

اليةعي والحر ة    وشةنن الصةح  والةرفت   وشةنن الةدنيا  وشةنن السةتمداد والتلقةي   وشةنن الحيةاة والمةو    وشةنن
  ول تيلك شتى المرت الى تير اتفات   تتجه إلى شتى اليب  واآلفات إ ول واآلخرة   فال تتفرت مزقا ه
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حين,ةذ فةي حالة   الوحةدة    تكون  والكينون  اإنياني  حين تتجمع الى هذا النحو إ تصبح في خير حالتها   ألنها"
والوحةةدة هةي حقيقةة  هةةذا  -سةبحانه  -الاةةال   حقيقةة  التةي هةةي طةااع الحقيقةة  فةي  ةة  مجالتهةا     فالوحةةدة هةي

الةةى تنةةوأل األنةةواأل  -والوحةةدة هةةي حقيقةة  الحيةةاة واألحيةةا,  - واألحةةوال ماةةاهر واألشةةذالالةةى تنةةوأل ال -الكةةون 
اإنيةاني  الويةود والوحةدة هةي تاية  -الى تنةوأل األفةراد والسةتعدادا   -هي حقيق  اإنيان  والوحدة -واألينا  

ن الحقيق  فةي هةذا الويةود   اإنيان ا احث وهذذا حيثما -الى تنوأل مجال  ال بادة وهي,اتها  -وهي ال بادة  -
   

فةي أوج قوتهةا الذاتية   تكةون  وحين تكون الكينون  اإنياني  في الوضع الذي يماب   الحقيقة    فةي  ة  مجالتهةا إ"
ليةه إ وتتعامة  معةه ه ومةع  حقيقة     ة  شةي,  ت ةيش مع  حقيق    هذا الكون الةذي - ذلك  -ه وفي أوج تناسقها 

وهةذا التناسة  هةو الةذي يتةيح لهةا أن تنشةئ أااةم اآلثةار إ وأن تةتدي  . . ليةه ر اةه وتةتثرفي هذا الويود إ مما تتةنث
  . األدوار أاام

بهةا فةي األرض أدوارا  هللا وحينما بلات هةذه الحقيقة  أويهةا فةي المجمواة  الماتةارة مةن الميةلمين األوائة  إ صةنع"
  . . إنيانيا اميق  اآلثار في  يان الويود اإنياني إ وفي  يان التارع 

مهمةةا يذةةن فةةي  , الكثيةةر سيصةةنع هللا بهةةا -وهةةي ل بةةد  ائنةة  اةةهللاذن هللا  -وحةةين تويةةد هةةذه الحقيقةة  مةةرة أخةةرر "
ل تقةاوي ه ألنهةا مةن صةميم قةوة هةذا الكةون ه  قوة طرعقها من العراقي    ذلك أن ويود هذه الحقيق  في ذاته ينشي,

  . أيضا وفي اتجاه قوة المبدأل لهذا الكون 

التصةحيح فةي ذاتةه تاية   هةذا إن هذه الحقيق  لييت أهميتها فق  في تصحيح التصةور اإيمةاني   وإن  ةان . . . "
تةةذوت الحيةةاة إ وبلةةوغ هةةذا التةةذوت أالةةى  حيةةن بةة  إن أهميتهةةا  ةةذلك فةةي -ضةةام  يقةةوي اليهةةا بنةةا, الحيةةاة  لةةه 

ن تصةبح  لهةا عبةادة د ه وحةين يصةبح  ة  نشةاط ذاتها ترتفع حي اإنياني  دريا  الكمال والتناس    فقيم  الحياة
وهةو  . ليةه يةز,ا مةن هةذه ال بةادة ه أو  ة  ال بةادة إ متةى نارنةا إلةى المعنةى الكبيةر الكةامن - كبةر صةار أي -فيها 

الذي ل يرتفع اإنيةان إلةى مةا هةو أالةى  المقاي ااأللويي  واإقرار له وحده االعبودي      هذا -سبحانه  -إفراد هللا 
وهةو المقةاي الةذي بلاةه رسةول هللا   م   فةي أالةى مقاماتةه التةي  . تحقيقةه منةه ه ول يبلةغ  مالةه اإنيةاني إل فةي

  تلقي الوحي من هللا   ومقاي اإسرا, أيضاو مقاي ارتقى إليها  

      1الذي نزل الفرقان الى ابده ليذون للعالميين نذيرا         الفرقانو تبارل

لنرعةه مةن آياتنةا إ إنةه  . حولةه رر اعبده ليال من الميجد الحراي إلةى الميةجد األقصةى الةذي اار نةاسبحان الذي أس)
      1هو اليميع البصير(        اإسرا,و

  اإنياني و الحياة إلى ايم  أخرر من ايم توحيد ال بادة امعنى الدينون  د وحده وآثارها في وننتق 
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عبةادة هللا وحةده   وبةذلك تحقة   إلةى الدينون  لايره ه وتارج النا  من عبادة ال بةادالدينون  د تحرر البشر من  إن
 -وتلةك اللتةان ييةتحي  ضةمانهما فةي ظة  أي ناةاي آخةر  الحرعة  لإلنيةان  رامتةه الحقيقية  وحرعتةه الحقيقية  إ هةذه

  لكثيرة      النا  اعضهم لبع  االعبودي  إ في صورة من صورها ا ليه يدين -تير النااي اإسالمي 

وبعضةةها مثةة  اعةة  ه  ; ابوديةة  الاتقةةاد إ أو ابوديةة  الشةةعائر إ أو ابوديةة  الشةةرائع     فكلهةةا ابوديةة  سةةوا,
  لاير هللا   الحياة تاضع الرقاب لاير هللا ه اهللاخضااها للتلقي في أي شنن من شتون 

د وحةده يقعةون مةن فةورهم  يةدينون  ذين لل يملكون أن ي يشوا تير مدينين   ل بد للنا  مةن دينونة    والة والنا 
  الحياة   يوان  في شر ألوان العبودي  لاير هللا ه في    يان  من

وعنةدريون فةي اةالم  اآلدمية  يقعةون فةرائ  ألهةوائهم وشةهواتهم بةال حةد ول ضةاا    ومةن ثةم يفقةدون خاصةتهم إنهم
  البهيم و

  [ 12:محمد إ والنار مثور لهم(        والذين  فروا يتمتعون وعنكلون  ما تنك  األنعاي)

حتمةا امجةرد الةتمل   يقةع وهةذا هةو الةذي , هيمة يايةر اإنيةان شةي,ا  ةنن يايةر آدميتةه إ وعنةدرج فةي اةالم الب ول
  من الدينون  د وحده إ والوقوأل في الدينون  للهور والشهوة  

والرؤسةا, الةذين يصةرفونهم  للحذاي ر ألوان العبودي هم يقعون فرائ  أللوان من العبودي  للعبيد     يقعون في ش ثم
سةوا, تمثة  هةتل,  -مصةالح المشةراين أنفيةهم  حماية  وفة  شةرائع مةن انةد أنفيةهم إ ل ضةاا  لهةا ول هةد  إل

فةالنارة الةى الميةتور اإنيةاني الشةام   -أو فةي يةن  حةاكم  , حاكمة  المشةراون فةي فةرد حةاكم إ أو فةي طبقة 
  ك  حذم اشري ل ييتمد من هللا وحده إ ول يتقيد اشرعع  هللا ل يتعداها     في رةتكش  ان هذه الااه

هةي الصةورة الصةارخ  إ  فهةذه العبودية  للعبيةد ل تقة  انةد حةدود العبودية  للحذةاي والرؤسةا, والمشةراين     ولكةن
نهةا قةد تكةون أقةور وأامة  أخةرر خفية  ه ولك صةور ولكنها لييت هي    شي,       إن العبودي  لل باد تتمث  فةي

العبودية  لصةانعي المةودا  واألفعةا, مةثال   أي سةلمان لهةتل,  تلةك وأقيةى مةن هةذه الصةورة   ونضةرب مثةال لهةذا
 -ك  الذين ييمونهم متحضرعن       إن الزي المفروض مةن آلهة  األفعةا,  . . ? البشر الى قميع  بير يدا من

صةارم  ل سةبي   ابودية  ي أو المنةاظر أو الحفةال        الة      ليمثة فةي المالاة  أو العربةا  أو المبةان سةوا,
فةي هةذه الجاهلية   الحضةارع     -دان النةا   ولو لجاهلي ول لجاهلي  أن يفلت منها ه أو يفكر في الاروج انها  

تكةةن هةةي هةةذه ق عبةةادا متبتلةةين       فمةةاذا تكةةون العبوديةة  إن لةةم  لكةةانوا   د اعة  مةةا يةةدينون لصةةانعي األفعةةا,
  والربوبي  إن لم تكن هي حاكمي  وربوبي  صانعي األفعا, أيضا ق  الحاكمي  وماذا تكون 

الوقةت ذاتةه ل يناسة   فةي اإنيةان ليبصةر أحيانةا اةالمرأة الميةذين  إ وهةي تلةب  مةا يذشة  اةن سةوآتها إ وهةو وإن
ليةةارع    ولكةةن األلوييةة  القةةاهرة ألربةةاب ل مثةةارا شةةذلها ول تكوعنهةةا إ وتضةةع مةةن األصةةباغ مةةا يتر هةةا شةةائه  أو
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التةةي ل تملةةك لهةةا ردا إ ول تقةةور الةةى رفةة  الدينونةة  لهةةا إ ألن  المهانةة  األفعةةا, والمةةودا  تقهرهةةا وتةةذلها لهةةذه
إن  والربوبية  حولها يدين لها   فكيف تكون الدينون  إن لم تكن هي هذه ق و يةف تكةون الحاكمية  من المجتمع  له

  ق  لم تكن هي تلك

لايةره مةن العبيةد     ولييةت  يةدينون  هذا إل مثال واحدا للعبودي  المذل  حين ل يدين النا  د وحده ه وحين ولي 
  لحاكمي  البشر للبشر إ ولعبودي  البشر للبشر   المذل  حاكمي  الرؤسا, والحذاي وحدها هي الصورة الكرعه 

التةي تصةبح  لهةا ول  , وأمةوالهم فةي صةيان  أروا  النةا  وأاراضةهم يقودنةا إلةى ايمة  توحيةد ال بةادة والدينونة  وهةذا
سةوا, فةي صةورة حاكمية  التشةرعع إ أو فةي  . . الدينونة  ااصم لها اندما يدين ال باد لل باد إ فةي صةورة مةن صةور

  في صورة حاكمي  الاتقاد والتصور     أو صورة حاكمي  األارا  والتقاليد إ

والارافةا  التةي ل تنتهةي ه  واألسةاطير ي الاتقاد والتصور معناهةا الوقةوأل فةي بةراثن األوهةايالدينون  لاير هللا ف إن
وتمثة  أوهةاي العةواي الماتلفة  صةورا منهةا ه وتقةدي فيهةا النةذور  ; منهةا والتي تمثة  الجاهليةا  الوثنية  الماتلفة  صةورا

النةا   وع ةيش الفاسةدة والتصةور المنحةر  هتحةت وطةنة العقيةدة  -وأحيانةا مةن األولد    - األمةوال واألضةاحي مةن
بهةةذه األربةةاب   ومةةن اليةةحرة  المتصةةلين معهةةا فةةي راةة  مةةن األربةةاب الوهميةة  الماتلفةة  إ ومةةن اليةةدن  والكهنةة 

أصةحاب األسةرار   ومةن     ومةن     مةن األوهةاي التةي مةا  والقدييةين المتصلين االجن والعفارعت   ومن المشةاي 
وفةةي خةةو  وفةةي تقةةرب وفةةي ريةةا, إ حتةةى تتقمةةع أانةةاقهم وتتةةوفأل يهةةودهم إ وتتبةةدد  راةة  يةةزال النةةا  منهةةا فةةي

  مث  هذا الهرا,   في طاقاتهم

فينباةةي أن نعلةةم  ةةم مةةن  ! والمةةودا  مثلنةةا لتكةةاليف الدينونة  لايةةر هللا فةةي األاةةرا  والتقاليةةد انربةاب األفعةةا, وقةد
  ي سبي  هذه األرباب  ف - إلى يان  األاراض واألخالت -األموال والجهود تضيع 

والةى األقمشة   ; و يةه البيت ذا الدخ  المتوس  ينف  الى الدهون والعمور واألصباغ ه والى تصفيف الشةعر إن
المناسةةب  والحلةةى المتناسةةق  مةةع الةةزي  األحذيةة  التةةي تصةةنع منهةةا األفعةةا, المتقلبةة  اامةةا اعةةد اةةاي إ ومةةا يتبعهةةا مةةن

تلةك األربةاب النكةدة     إن البيةت ذا الةدخ  المتوسة  ينفة  نصة   اةه تقضةي والشعر والحذا,         إلى آخر مةا
 أصةحاب أهةوا, تلةك األربةاب المتقلبة  التةي ل تثبةت الةى حةال   ومةن ورائهةا اليهةود لمالحقة  دخلةه ونصة  يهةده

ي هةذا الكةد المةرأة وهمةا فة ول رؤو  األموال الموظف  في الصنااا  الااصة  بةدنيا تلةك األربةاب   ول يملةك الرية 
النكةةدة مةةن تضةةحيا  فةةي الجهةةد والمةةال والعةةرض  الدينونةة  الناصةة  أن يتوقفةةا لحاةة  اةةن تلبيةة  مةةا تقتضةةيه تلةةك

  والال  الى اليوا,  

هللا د إ إل وعقةدي الةذين  اابةد تجي, تكاليف العبودي  لحاكمي  التشةرعع البشةرع      ومةا مةن أضةحي  يقةدمها وأخيرا
  واألنف  واألاراض     األموال ها لنرباب الحاكم    منيدينون لاير هللا أضعاف
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ومةن تيرهةا مةن شةتى  . . أصةناي مةن  الةوطن  ومةن  القةوي  ومةن  الجةن   ومةن  المبقة    ومةن  اإنتةاج    وتقةاي
  األصناي واألرباب    

لهةا اايةر تةردد      واألمةوال اليهةا المبةول ه وتنصة  لهةا الرايةا  ه وعةداى عبةاد األصةناي إلةى بةذل النفةو  وتةدت
العةرض   مةع متملبةا  هةذه األصةناي إ فةهللان العةرض  يتعارض وإل فالتردد هو الايان  إ وهو العار     وحتى حين

الةةذي يةةرات الةةى يوانبةةه الةةدي    مةةا تقةةول األبةةوات المنصةةوب  حةةول  الشةةر  هةةو الةةذي يضةةحى ه وعذةةون هةةذا هةةو
  أول,ك األرباب من الحذاي   ورائها األصناي إ ومن

البشةر مةن عبةادة  وليتحةرر كة  التضةحيا  التةي يقتضةيها الجهةاد فةي سةبي  هللا ه ليعبةد هللا وحةده فةي األرض ه إن
الةةةذي أراده هللا لإلنيةةةان     إن  ةةة  هةةةذه  الكةةةرعم المواتيةةةت واألصةةةناي إ ولترتفةةةع الحيةةةاة اإنيةةةاني  إلةةةى األفةةة 

وأكثةر مةن يةدينون لايةر هللا   والةذين ياشةون العةذاب هللا ليبةذل مثلهةا  سةبي  التضةحيا  التةي يقتضةيها الجهةاد فةي
مةاذا تكلفهةم  يتةنملوا وخيةارة األنفة  واألولد واألمةوال إذ هةم ياهةدوا فةي سةبي  هللا إ الةيهم أن والستشةهاد واأللةم

هللا  واألاةراض     إن تكةاليف الجهةاد فةي سةبي  األخةالت الدينونة  لايةر هللا فةي األنفة  واألمةوال واألولد إ وفوقهةا
  ما تكلفهم الدينون  لاير هللا ه وفوت ذلك  له الذل والدن  والعار   تكلفهم في ويه طواتيت األرض  لها لن

  ذو ايم  , خلقه فهللان توحيد ال بادة والدينون  د وحده إ ورف  ال بادة والدينون  لايره من وأخيرا

إلةى امةةارة األرض إ  اجملتةه الزائفة     ةي يويةه فةي صةيان  الجهةد البشةري مةن أن ينفة  فةي تنليةه األربةاب كبيةرة
  وترقيتها إ وتراي  الحياة فيها  

ابةد مةن ابيةد هللا إ ليقةيم  قةاي ظاهرة واضح  متكررة أشرنا إليها ليما سب  في هذا الجةز,     وهةي أنةه  لمةا وهنال
  أي يمةاأل وعتبةع   إلةى أن هذا الماتو   ي يعبةد  احتاج من نفيه طاتوتا يعبد النا  لشاصه من دون هللا    

شاصةه   وثانيةا لتنليةه ذاتةه   واحتةاج إلةى حةوا  وذيةول وأيهةزة وأبةوات  لحماية  ييةار  ة  القةور والماقةا  ه أول
األلويية    العايمة    وأل " وترت  ذ ره إ وتنف  في صورته  العبدي    الهزعل  لتتضام وتشةا  مذةان , احمده تيبح

 -وإطةالت التةرانيم والتراتية  حولهةا   وحشةد الجمةوأل  ! ي تلك الصورة العبدي  الهزعلة تك  لحا  واحدة ان النف  ف
  وإقام  طقو  ال بادة لها         , للتيبيح ااسمها -اشتى الوسائ  

كلمةا سةذن مةن حولهةا  وتتضا,ل يهد ناص  ل يفرغ أبدا   ألن الصورة العبدي  الهزعل  ما تني تنكمش وتهزل وهو
  تحتاج  رة أخرر إلى ذلك الجهد الناص  من يديد   تني والزمر والباور والتيابيح والتراتي    وما النف  والمب 

فةي امةارة األرض  اعضةها لةو أنفة  -وأروا  أحيانا وأاةراض    -هذا الجهد الناص  تصر  طاقا  وأموال  وفي
  اةةالاير الةةوفير     ولكةةن هةةذه الماقةةا  البشةةرع الةةى إ واإنتةةاج المثمةةر إ لترايةة  الحيةةاة البشةةرع  وإتنائهةةا إ لعةةاد

 ل تنف  في هذا اليبي  الاير المثمر مةا داي النةا  ل يةدينون د وحةده ه - واألاراض واألروا  أحيانا -واألموال 

  يدينون للمواتيت من دونه   وإنما
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يةرا, تنكبهةا اةن الدينونة   من هذه اللمح  يتكش  مدر خيارة البشرع  في الماقا  واألموال والعمارة واإنتاج ومن
األروا  واألاةراض إ والقةيم واألخةالت   وفةوت الةذل  فةي د وحده ه وعبادة تيره مةن دونةه     وذلةك فةوت خيةارتها

  والقهر والدن  والعار  

  هذا في نااي أرضي دون نااي إ وإن اختلفت األوضاأل واختلفت ألوان التضحيا    ولي 

شةرععته إ قةد وقعةوا فةي  اايةر الدينونة  د وحةده إ فنتةاحوا لنفةر مةنهم أن يحذمهةوهم ولقد حدإل أن الذين فيقوا ان"
و ةرامتهم وحةرعتهم إ مهمةا اختلفةت أشةذال األنامة   إنيةانيتهم النهاي  في شقوة العبودية  لايةره   العبودية  التةي تنكة 

  م   اعضها أنها تكف  لهم اإنياني  والحرع  والكرا في التي تحذمهم إ والتي ظنوا

 -وثةار  الةى هللا  -الزائة   الةدين في أثنا, هروبها من الكنيي  المالي  البالي  ااسةم -لقد هربت أوربا من هللا "
كة  القةيم اإنيةاني  فةي انفةوان سةموتها الااشةم    ثةم  أهةدر  فةي أثنةا, ثورتهةا الةى تلةك الكنيية  التةي -سةبحانه 

 في ظ  األنام  الفردي    الديمقراطي  -ومصالحهم  ذلك  -تهم وحرعتهم و رام إنيانيتهم ظن النا  أنهم يجدون 

النيابية  البرلمانية  إ  واألوضةاأل والقوا    آمالهم الى الحرعا  والضمانا  التةي تكفلهةا لهةم الدسةاتير الوضة ي  إ [
الهةةال   وحذةةم األتلبيةة  المنتابةة        إلةةى آخةةر هةةذه , والحرعةةا  الصةةحفي  إ والضةةمانا  القضةةائي  والتشةةرع ي 

ثةم مةاذا  انةت العاابة  ق  انةت العاابة  هةي طغيةان  الرأسةمالي    ذلةك المغيةان  . التةي أحيمةت بهةا تلةك األنامة   
ووقعةةت  ! كة  تلةةك الضةمانا  إ و ةة  تلةةك التشةذيال  إ إلةةى مجةةرد لفتةا  إ أو إلةةى مجةرد خيةةال  أحةال الةذي

  , ي تملك رأ  المالاألكثرع  الياحق  في ابودي  ذليل  لنقلي  المالي  الت

التةي ظنهةا النةا   الضةمانا  الصةحفي    وسةائر والحرعةا  معةه األتلبية  البرلمانية    والدسةاتير الوضة ي    فتملةك
  هللا سبحانه     ان هنال  فيل  اضمان إنيانيتهم و رامتهم وحرعتهم إ في معزل

المبقةة    إلةةى األنامةة  "  رأ  المةةال  و ثةةم هةةرب فرعةة  مةةن النةةا  هنةةال مةةن األنامةة  الفرديةة  التةةي يماةةي فيهةةا"
الرأسةةماليين  الدينونةة  لمبقةة   الصةةعاليك    أو اسةةتبدلوا " الجماعيةة    فمةةاذا فعلةةوا ق لقةةد اسةةتبدلوا االدينونةة  لمبقةة 

والشةةر ا  الدينونةة  للدولةة  التةةي تملةةك المةةال إلةةى يانةة  اليةةلمان   فتصةةبح  األمةةوال االدينونةة  ألصةةحاب رؤو 
  رأسماليين  طبق  ال من أخمر

ومةةن أرواحهةةم  أمةةوالهم وفةةي  ةة  حالةة  إ وفةةي  ةة  وضةةع إ وفةةي  ةة  ناةةاي إ دان البشةةر ليةةه للبشةةر إ دفعةةوا مةةن"
  الضرعب  الفادح    دفعوها لنرباب المتنوا  في    حال  

را  رامةةا تملةة  النةةا  أحةةرا وحةةده إنةةه ل بةةد مةةن ابوديةة    فةةهللان ل تكةةن د وحةةده تكةةن لايةةر هللا     والعبوديةة  د"
و ةةةرامتهم وحرعةةةاتهم وفضةةةائلهم   ثةةةم تنكةةة  أمةةةوالهم  النةةةا  شةةةرفا, أاليةةةا,     والعبوديةةة  لايةةةر هللا تنكةةة  إنيةةةاني 

  ومصالحهم المادي  في النهاي   
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وفةي  تبةه     وهةذه  - سبحانه -من أي  ذلك  له تنال قضي  األلويي  والعبودي     تلك العناي  في رسال  هللا "
األصةناي واألوثةان فةي الجاهليةا  اليةاذي  البعيةدة    اعبةدة ج من تلك العناية      فهةي قضةي  ل تتعلة اليورة نموذ

في    فمان وفةي  ة  مذةان ه وتتعلة  االجاهليةا   لهةا     ياهليةا  مةا قبة  التةارع   , ولكنها تتعل  ااإنيان  له
  لل باد    ال باد الى أسا  من عبادة التارع    وياهلي  القرن العشرعن   و   ياهلي  تقوي وياهليا  إ

وهةةذه  -اجملتهةةا  القرآنيةة  التةةي ينتهةةي إليهةةا القةةول فةةي هةةذه القضةةي وأنه يتجلةةى بوضةةو  مةةن التقرعةةرا  والاالصةة 
هةةي  -التةةي يعبةةر انهةةا فةةي هةةذه اليةةورة اال بةةادة  - أن قضةةي  الدينونةة  والتبةةاأل والحاكميةة  -اليةورة نمةةوذج منهةةا 

  فقه أو سياس  أو نااي   قضي  إسالي ه ولييتقضي  اقيدة وإيمان و 

أو ل يتحقة      ثةم  يتحقة  قضةي  اقيةدة تقةوي أو ل تقةوي   وقضةي  إيمةان يويةد أو ل يويةد   وقضةي  إسةالي إنهةا
فةةي شةةرعع  وناةةاي وأحذةةاي ه وفةةي أوضةةاأل  يتمثةة  قضةةي  مةةنهج للحيةةاة الواق يةة  -اعةةد ذلةةك ل قبلةةه  -هةةي اعةةد 

  فيها األحذاي   وتنفذ الشرعع  والنااي  وتجمعا  تتحق  فيها 

وفقةه وأحذةةاي  وشةرعع  فةهللان قضةي   ال بةادة   لييةت قضةي  شةعائر ه وإنمةا هةي قضةي  دينونة  واتبةاأل وناةاي و ةذلك
العناية  فةي المةنهج الربةاني المتمثة  فةي  هةذه وأوضةاأل فةي واقةع الحيةاة     وأنهةا مةن أية  أنهةا  ةذلك اسةتحقت  ة 

  واستحقت    هذه العذااا  واآللي والتضحيا    . والرسال  قت    هذه الرس هذا الدين     واستح

  في تارع  البشرع و اإسالمي  نجي, إلى تتااع هذا القص  في اليورة ه ودللته الى الا  الحر ي للعقيدة واآلن

  الى يدي آدي ع البشر  بينا من قب  في التعقي  الى قص  نو  أن اإسالي  ان هو أول اقيدة ارفتها لقد

ثةم اعةد ذلةك الةى يةدي  . . أبةي البشةر الثةاني -اليةه اليةالي  -اليالي أبةي البشةر األول إ ثةم الةى يةدي نةو   اليه
والتصةور والتويةه اال بةادة والشةعائر إ وتوحيةد  الاتقةاد ك  رسول     وأن اإسالي يعني توحيد األلويية  مةن ناحية 

  والماا  والاضوألوأي توحيد القوام  والحاكمي  والتويه والتشرعع   ألوالتبا الربوبي  من ناحي  الدينون 

أو ياهلية  الدينونة  والتبةاأل  ! والشةعائر سوا,  انت ياهلي  الاتقاد والتصور وال بةادة -بينا  ذلك أن الجاهلي   ثم
الةةيهم  -رسة  البشةةرع  اعةد معرفة  اإسةالي الةةى أيةدي ال الةى  انةت تمةرؤ -أو همةا معةةا  -والمااة  والاضةوأل 
 -اقائةدهم وتصةةوراتهم إ  مةا تفيةد حيةةاتهم وأوضةااهم ه االدينونة  لايةةر هللا  تفيةد و انةت -صةلوا  هللا وسةالمه 

أو  انةت  ; سوا,  انت هذه الدينون  لموطم أو حجةر أو شةجرأو نجةم أو  و ة  إ أو رو  أو أروا  شةتى - سبحانه
الةى النحةرا  اةن التوحيةد إلةى  دللتهةا م     فكلها سوا, فيهذه الدينون  لبشر من البشروكاهن أي ساحر أي حاك

  الشرل إ والاروج من اإسالي إلى الجاهلي   

 -مةن بةين يديةه ول مةن خلفةه  الباطة  الذي يقصه هللا سبحانه في  تااةه الةذي ل ينتيةه -هذا التتااع التارعاي  ومن
  من النتائج التي يصلون إليها ان طرعقه    وخ ; يتبين خمن المنهج الذي يتبعه الما, الدين المقارن 
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اةه الرسة  صةلوا  هللا  يةا, المنهج ألنه يتبع خ  الجاهليا  التي ارفتهةا البشةرع  إ وعهمة  خة  التوحيةد الةذي خمن
لما حفاته آثار العهةود الجاهلية  التةي يحةوي  إل وهم حتى في تتبعهم لا  الجاهليا  ل يريعون  -وسالمه اليهم 

ل يعةر  مةن تةارع  البشةرع  إل القلية  ه ول يعةر  هةذا القلية  إل اةن  الةذي ذلةك المولةود الحةدإل -رع  اليهةا التةا
إحةدر  فةي وحتةى حةين يصةلون إلةى أثةر مةن آثةار التوحيةد الةذي يةا,  اةه الرسةال  رأسةا - ! والترييح سبي  الان

القديمة  ه فةهللانهم يتعمةدون  المصةرع  يانة الجاهليةا  التارعاية  فةي صةورة توحيةد مشةوه  توحيةد أخنةاتون مةثال فةي الد
اليةةه  -وقةةد يةةا, أخنةاتون فةةي مصةةر اعةد اهةةد يوسةة   - ولةةو الةةى سةبي  الحتمةةال -إتفةال أثةةر رسةةال  التوحيةد 

  و-حذاي  ان قوله لصاحبي اليجن في سورة يوس   -القرآن الكرعم  في وتبشيره االتوحيد  ما يا, -اليالي 

وإسةحات وععقةوب إ مةا  إبةراييم اهلل إ وهةم اةاآلخرة هةم  ةافرون   واتبعةت ملة  آاةائيإني تر ت مل  قوي ل يتمنةون اة)
النةا  إ ولكةةن أكثةةر النةا  ل يشةةذرون   يةةا  والةةى كةان لنةةا أن نشةرل اةةاهلل مةةن شةي, إ ذلةةك مةةن فضة  هللا الينةةا

ميتموها أنةتم وآاةاؤ م الواحد القهار ق ما تعبدون من دونه إل أسةما, سة هللا صاحبي اليجن أأرباب متفرقون خير أي
أكثةر النةا  ل  ولكةن بهةا مةن سةلمان إن الحذةم إل د إ أمةر أل تعبةدوا إل إيةاه إ ذلةك الةدين القةيم إ هللا مةا أنةزل

    40 - 37يعلمون(        يوس و

مةا ثةار  الةديني إ ايةب  للمةنهج إنما يفعلون ذلك إ ألن المنهج  له إنما قاي ابتةدا, الةى أسةا  العةدا, والةرف  وهم
مةن فتةرا  التةارع    فبةدأ المةنهج وفةي اةزي أصةحااه  فتةرة بين الكنيي  األوروبي  والبحث العلمي في  ة  صةوره فةي

مةن أساسةها إ للوصةةول إلةى تحمةيم الكنيية  ذاتهةا   ومةن أية  هةذا يةةا,  الكنيية  أن يصةلوا إلةى مةا يذةذب مةزاام
  نتائج معين  إ قب  البد, في البحث   منذ البد, إ ألنه يتعمد الوصول سلفا إلى منحرفا منهجا

الااشةم  فةهللان المةنهج  والقتصةادي  حةين هةدأ  حةدة العةدا, للكنيية  اعةد تحمةيم سةيمرتها العلمية  واليياسةي  وحتةى
قةةاي اليةةه إ والتقاليةةد التةةي تراكمةةت الةةى هةةذا  الةةذي اسةةتمر فةةي طرعقةةه   ألنةةه لةةم ييةةتمع أن يةةتال  مةةن أساسةةه

  ل المنهج  األسا  إ حتى صار  من أصو 

المةنهج  لهةا بهةةذا  نتةائج خمةن النتةائج فهةو ضةةرورة حتمية  لامةن المةنهج مةةن أساسةه   هةذا الامةن الةةذي طبةع أمةا
  المااع    

أساسةي  للتقرعةرا  اإلهية   ماالفة  أنه أيا  ان المنهج وأيا  انت النتائج التي يص  إليها ه فةهللان تقرعراتةه ماالفة  الى
ينخةذ بنتةائج تاةال  ماالفة  صةرعح  قةول هللا سةبحانه فةي  أن     وإذا يةاف لايةر ميةلمكمةا يعرضةها القةرآن الكةرعم 

 لباحةث يقةةدي احثةه للنةا  الةى أنةه  ميةلم  أن ينخةةذ بتلةك النتةائج   ذلةك أن يجةوف ميةنل  مةن الميةائ  ه فهللانةه ل

وسةب  التوحيةد للتعةدد  , البشري  القرآني  في مينل  اإسالي والجاهلي  إ وسب  اإسالي للجاهلي  في التارع  التقرعرا 
انهوإنةه معلةوي مةن الةدين االضةرورة   والةى مةن ينخةذ  يقةال والتثنية      قاطعة  إ وتيةر قابلة  للتنوعة    فهةي ممةا

 هةذا األمةر إ أن ياتةةار بةين قةول هللا سةبحانه وقةةول المةا, األديةان   أو بتعبيةةر فةي بنتةائج الةم األديةان المقارنةة 
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ضةةمنيا ول  ولةي  ي وتيةةر اإسةالي   ألن قةةول هللا فةي هةةذه القضةي  منمةةوت وصةرعح إأن ياتةار بةةين اإسةال:آخةر
  مفهوما  

هنةا رؤعة  الاة   نيةتهد  أي  حال فهللان هذا لةي  موضةوانا الةذي نيةتهدفه فةي هةذا التعقية  األخيةر     إنمةا والى
لبشةرع  ه والشةيمان ييةتا  الضةع  يتعةاوران ا والجاهلية  الحر ي للعقيةدة اإسةالمي  فةي التةارع  البشةري ه واإسةالي

 المزدوج المبيع  والتجاه إ وعجتال النا  ان اإسالي اعد أن يعرفوه إ إلى المالوت  البشري وطبيع  التكوعن لهذا

مةن الجاهلية     وعاةريهم فةهللاذا بلاةت هةذه الجاهلية  مةداها اعةث هللا للنةا  رسةول يةردهم إلةى اإسةالي   ; الجاهلية 
وأول مةا يةردهم إليةه هةو الدينونة  د  . . المتفرقة  ه هةو الدينونة  لايةر هللا سةبحانه مةن األربةابوأول مةا ياةريهم منة

  التعبدي  وحدها إ ول في الاتقاد القلبي وحده   الشعائر وحده في أمرهم  له إ ل في

  كذلك     اإسالمي  هذه الرؤع  تفيدنا في تقدير موق  البشرع  اليوي إ وفي تحديد طبيع  الداوة إن

محمةد   م    -رسةول  آخةر تةزاول ري ية  شةامل  إلةى الجاهلية  التةي أخريهةا منهةا -اجملتهةا  -البشرع  اليةوي  إن
  وهي ياهلي  تتمث  في صور شتىو -

  كجاهلي  الشيوايين   , يتمث  في إلحاد ااهلل سبحانه إ وإنكار لويوده     فهي ياهلي  ااتقاد وتصور اعضها

الدينونةة  والتبةةاأل  وفةةي ي ااتةةرا  مشةةوه بويةةود هللا سةةبحانه إ وانحةةرا  فةةي الشةةعائر التعبديةة يتمثةة  فةة وبعضةةها
  والنصارر  ذلك   اليهود والماا  إ  جاهلي  الوثنيين من الهنود وتيرهم     و جاهلي 

تصةور خميةر فةي  انحةرا  يتمثة  فةي ااتةرا  صةحيح بويةود هللا سةبحانه إ وأدا, للشةعائر التعبدية    مةع وبعضةها
فةةي الدينونةة  والتبةةاأل والمااةة    وذلةةك  كامةة  دللةة  شةةهادة أن ل إلةةه إل هللا وأن محمةةدا رسةةول هللا   ومةةع شةةرل

امجةةرد نمقهةةم  -أسةةلموا واكتيةةبوا صةةف  اإسةةالي وحقوقةةه  أنهةةم كجاهليةة  مةةن ييةةمون أنفيةةهم  ميةةلمين  وعانةةون 
 ى الشهادتين ه ومع استيةالمهم ودينةونتهم لايةر هللا مةنمع سو, فهمهم لمعن ; التعبدي  االشهادتين وأدائهم للشعائر

  ! العبيد

  ياهلي    و لها  فر ااهلل  األولين   أو شرل ااهلل  اآلخرعن     و لها

ارتةد  إلةى ياهلية  شةامل  إ  قةد رؤع  واقع البشرع  الى هذا النحو الواضح ه تت د لنةا أن البشةرع  اليةوي اجملتهةا إن
يةا, اةه  الذيمةرا  متعةددة إ  ةان آخرهةا اإسةالم اإسةالي دة إلةى الجاهلية  التةي أنقةذها منهةاوأنهةا تعةاني ري ية  نكة

 يحةدد طبيعة  الةدور األساسةي لمالئةع البعةث اإسةالمي إ والمهمة  األساسةي  التةي بةدوره محمةد   م       وهةذا

  أن تقوي بها للبشرع  ه ونقم  البد, الحاسم  في هذه المهم    اليها
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والاةروج مةن هةذه  , أخةرر  المالئع أن تبةدأ فةي داةوة البشةرع  مةن يديةد إلةى الةدخول فةي اإسةالي  ةرة الى هذه إن
اإسةالي األساسةيووهو الاتقةاد انلويية  هللا وحةده  مةدلول الجاهلي  النكدة التي ارتد  إليها   الى أن تحدد للبشرع 

 وأنةه اة  والاضةوأل فةي أمةور الحيةاة  لهةا د وحةده    وحةده والدينونة  والتبةاأل والما د إ وتقةديم الشةعائر التعبدية 

ول تكةون لهةةم تلةةك  ; الميةةلمين اايةر هةةذه المةدلول   لهةةا ل يةتم الةةدخول فةي اإسةةالي ه ول تحتية  للنةةا  صةف 
وأن تال  أحد هذه المةدلول   تالفهةا يميعةا إ ياةرج  . كذلك الحقوت التي يرتبها اإسالي لهم في أنفيهم وأموالهم

  وعصمهم االكفر أو االشرل قمعا     , الجاهلي  ا  من اإسالي إلىالن

اإسةالي الةذي يوايةه  دورا  دورة يديدة من دورا  الجاهلي  التي تعق  اإسالي   ليجة  أن توايههةا دورة مةن إنها
  ال باد إلى عبادة هللا وحده     عبادة الجاهلي  إ ليرد النا  إلى هللا مرة أخرر إ وعاريهم من

تعةاني موايهة   التةي بةد أن يصة  األمةر إلةى ذلةك الميةتور مةن الحيةم والوضةو  فةي نفةو  العصةب  الميةلم  ول
هةةذا الحيةم وهةذا الوضةةو  تعجةز طالئةةع  بةدون  الجاهلية  الشةامل  فةةي هةذه الفتةرة النكةةدة مةن حيةاة البشةةرع      فهللانةه

 -البشةرع  ه وتتةنريح أمةاي المجتمةع الجةاهلي الحرية  مةن تةارع   الفتةرة البعةث اإسةالمي اةن أدا, وايبهةا فةي هةذه
 البشةرع  وتفقةد تحديةد أهةدافها الحقيقية  إ افقةدانها لتحديةد نقمة  البةد, مةن حيةث تقة  - ميةلما وهي تحيبه مجتمعةا

  . فعال إ ل من حيث تزام   والمياف  اعيدة بين الزام والواقع     اعيدة يدا  

أرسةلوا إلةيهم   واخةتال   الةذين خير أماي موق  الرس  الموحد مةن أقةوامهمالوقف  األخيرة في هذا التعقي  األ ونق 
  في هذه اليورةو الرس  هذا الموق  اند البد, واند النهاي  ه  ما يعرضه قص 

إلةى اإسةالي داةوة  يةداوهم أرس     رسول إلى قومه   واند بد, الداوة  ان الرسول واحدا مةن قومةه هةتل,   لقد
هةداه هللا إليةه ه والةذي يجةد فةي نفيةه بينة  مةن ربةه  الةذي عرعةد لهةم مةا يرعةد األخ إخوتةه مةن الايةراألخ إخوتةه ه و 

  اليه  

  نقم  الاتاي   اند كان موق     رسول من قومه اند نقم  البد,     ولكن هذا لم يذن موق  أي رسول هذا

طلة  إلةيهم إ وخلعةوا مذةن  كمةا ابةدوا هللا وحةدهاستجابت للرسول طائف  من قومه فآمنوا اما أرس  اه إلةيهم      لقد
صةاروا  أمة  ميةلم        ولةم تيةتج  للرسةول  . . ميةلمين أاناقهم ربق  الدينون  ألي مةن خلقةه     وبةذلك صةاروا

يةا,هم اةةه ه وظلةوا فةي دينةةونتهم لايةر هللا مةةن خلقةه ه وبقةوا فةةي يةاهليتهم لةةم  امةا طائفة  أخةرر مةةن قومةه    فةروا
  إلى اإسالي     ولذلك صاروا  أم  مشر         منها ياريوا

ولةم يعةد القةوي الواحةد أمة   مشةر   انقيةم القةوي الواحةد تجةاه داةوة الرسةول إلةى أمتةين اثنتينوأمة  ميةلم  وأخةرر  لقةد
الجةن  واألرومة    إل أن آصةرة الجةن  واألرومة  إ  ناحية  واحةدة  مةا  ةانوا قبة  الرسةال    مةع أنهةم قةوي واحةد مةن

 لةم تعةد هةي التةي تحذةم العالقةا  بيةنهم  مةا  ةانوا قبة  الرسةال      لقةد . . المشةتر   رة األرض والمصةالحوآصة
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والدينونة      وقةد  والمةنهج مع الرسال  آصرة أخرر تجمةع القةوي الواحةد أو تفرقةه     تلةك هةي آصةرة العقيةدة ظهر 
  ل تلتقيان إ ول تتعايشان   ماتلفتين فرقت هذه اآلصرة بين القوي الواحد إ فجعلته أمتين

 علىالتةي معةه قةومهم الميةلم  أنه اعد برفو هذه المفارق  بين اقيدة    مةن األمتةين ه فاصة  الرسةول واألمة  ذلك

المشةةر   التةةي  انةةت قبةة  الرسةال  هةةي قةةومهم وهةةي أمةةتهم وهةةي  األمة  أسةا  العقيةةدة والمةةنهج والدينونةة    فاصةةلوا
ول  تلتقيةان فاختلفت الجنييتان   وأصبحت األمتان الناشة,تان مةن القةوي الواحةد ل , نالمنهجا أصلهم     لقد افترت 

  تتعايشان  

األمة  المشةر   إ ونجةى  فنهلةك فاصة  الميةلمون قةومهم الةى العقيةدة والمةنهج والدينونة  فصة  هللا بينهمةا ه وانةدما
  ا في اليورة    رأين كما األم  الميلم      واطرد  هذه القاادة الى مدار التارع 

سةبحانه لةم يفصة  بةين  هللا الذي ينباي لمالئع البعث اإسالمي فةي  ة  مذةان أن تكةون الةى يقةين منةهوأن واألمر
وأالنوا مفةارقتهم لمةا هةم اليةه مةن الشةرل ه  ; أادا,هم الميلمين وأادائهم من قومهم إ إل اعد أن فاص  الميلمون 

 يةدينون ألربةابهم الزائفة  ه ول يتبعةون المواتيةت المتيةلم  ه ول يشةار ون فةي ول , واالنوهم اننهم يدينون د وحةده

االاتقةاد إ أو االشةعائر  تعلقةت ول في المجتمع الذي تحذمه هةذه المواتيةت اشةرائع لةم يةنذن بهةا هللا   سةوا, الحياة
  إ أو االشرائع  

ومةةا داي إ الميةةلمون لةةم  . فاصةةلهم الميةةلمون  يةةد هللا سةةبحانه لةةم تتةدخ  لتةةدمر الةةى الاةالمين إ إل اعةةد أن  إن
اةن ديةنهم إ ومةنهجهم اةن مةنهجهم إ وطةرعقهم اةن  ديةنهم يفاصلوا قومهم إ ولم يتبرأوا منهم إ ولم يعالنوهم اافترات

بينهم وبينهم إ ولتحقي  واةدهللا بنصةر المةتمنين والتةدمير الةى الاةالمين  للفص  طرعقهم إ لم تتدخ  يد هللا سبحانه
     

  الى أساسهاو حر تها القاادة الممردة هي التي ينباي لمالئع البعث اإسالمي أن تدر ها ه وأن ترت  وهذه

ونبةذ الدينونة  ألحةد مةن  ; شةرعك الاموة األولى تبةدأ داةوة للنةا  االةدخول فةي اإسةالي ه والدينونة  د وحةده بةال إن
قيةمين إ وعقة  المتمنةون الموحةدون الةذين يةدينون  احةدالو  ثةم ينقيةم القةوي -في صورة مةن صةور الدينونة   -خلقه 

الةذين يةدينون ألحةد مةن خلة  هللا صةفا آخةر     ثةم يفاصة  المتمنةون  المشةر ون  وعقة  -أو أمة   -د وحده صفا 
التةارع   مةدار ثةم يحة  واةد هللا بنصةر المةتمنين والتةدمير الةى المشةر ين      مةا وقةع اةاطراد الةى . المشةر ين  
  البشري  

أن تةتم منةذ اللحاة  األولةى  يجة  تمول فترة الداوة قب  المفاصل  العملي    ولكن المفاصل  العقيدي  الشةعورع  ولقد
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واآللي الةى يية  مةن  والعةذااا  يبمةي, الفصة  بةين األمتةين الناشة,تين مةن القةوي الواحةد ه وتكثةر التضةحيا  ولقةد
يذةون فةةي قلةوب العصةةب  المتمنةة  أصةدت مةةن الواقةةع  أن يجةة  أييةال الةةدااة أو أكثةر     ولكةةن واةةد هللا االفصة 

ولةةن يالةة  هللا واةةده الةةذي يةةر  اةةه سةةنته الةةى مةةدار التةةارع   . آ  الاةةاهر فةةي ييةة  أو أييةةال   فهةةو ل شةةك
  البشري  

موايهة  الجاهلية   فةي هةذه اليةن  الةى هةذا النحةو مةن الحيةم والوضةو  ضةرورع   ةذلك للحر ة  اإسةالمي  ورؤعة 
دامةةت طالئةةع البعةةث اإسةةالمي توايةةه  ومةةا الشةةامل    فهةةي سةةن  يارعةة  تيةةر مقيةةدة بزمةةان ول مذةةان     البشةةرع 

الةيهم صةلوا   -وتوايههةا بةذا  العقيةدة التةي  ةان الرسة   ; المتكةررة البشةرع  اليةوي فةي طةور مةن أطةوار الجاهلية 
فةي  تمضةي ية    فةهللان للعصةب  الميةلم  أنبهةا  لمةا ارتةد  وانتكيةت إلةى مثة  هةذه الجاهل يوايهونها -هللا وسالمه 

ميةتيقن  أن سةن  هللا يارعة   . كةذلك طرعقهةا إ ميتوضةح  نقمة  البةد, ونقمة  الاتةاي إ ومةا بينهمةا مةن فتةرة الةداوة
  مجراها إ وأن العااب  للتقور  

هةذا الةدين إ  مةا مةنهج  طبيعة  فهللانه من خالل هذه الوقفا  أماي القص  القرآني فةي هةذه اليةورة تتبةين لنةا , وأخيرا
  البشري بهذا القرآن موايه  واق ي  املي      الواقع يتمث  في القرآن الكرعم     إنها طبيع  حر ي  توايه

بةين شةعابها إ والةداوة  محصةورة كان هذا القص  يتنزل الى رسول هللا   م   في مذ    والقل  المتمن  معه لقد
يةرون لةه نهاية    فكةان هةذا القصة  يذشة  لهةم  الميةلمون  ل يذةاد اإسالمي  مجمدة فيها إ والمرعة  شةات طوعة 

مراحلةه يميعةا ه وعنخةذ انيةديهم وعنقة  خمةاهم فةي هةذا المرعة  ه وقةد اةا   فةي اةن نهاية  المرعة  ه وعةرعهم معالمةه
موحشةا  ل منلوفةا الداوة الكرعم الى مدار التارع  البشري ه وبا  بهةذا الر ة  الكةرعم مننوسةا امو   لحبا موصول

شاردة في تيةه مقمةوأل   وإنهةم  مجموا  ول ماوفا       إنهم فمرة من مو   موصول في طرع  معرو  ه ولييوا
  ول يمضون هذذا يزافا يتبعون الصدف  العابرة   ; يارع  ليمضون من نقم  البد, إلى نقم  الاتاي وف  سن 

يمذةن اليةوي  وهذةذا حر ة  مرسةوم  منمونة      كةان القةرآن يتحةرل فةي الصة  الميةلم ه وعحةرل هةذا الصة  هذةذا
  الداوة المرسوي     طرع  وتدا أن يتحرل القرآن في طالئع البعث اإسالمي إ وعحر ها  ذلك في

وخمواتهةا ومراحلهةا ه  الحر ة  هةذه المالئةع فةي حاية  إلةى هةذا القةرآن تيةتلهمه وتيةتوحيه   تيةتلهمه فةي مةنهج إن
  وما ينتارها من اااب  في نهاي  المرع    ; اموا  والمراح  من استجااا وتيتوحيه في ما يصاد  هذه ال

الةةى الجمااةة   اللحاةة  ل يعةةود مجةةرد  ةةالي يتلةةى للبر ةة    ولكنةةه ينةةتف  حيةةا يتنةةزل -بهةةذه الصةةورة  - والقةةرآن
  ليه   هللا الميلم  المتحر   إ لتتحرل اه إ وتتااع توييهاته إ وتتوقع مواود

لتحقية  مدلولةه فةي اةالم  , اةه ن هةذا القةرآن ل يتفةتح اةن أسةراره إل للعصةب  الميةلم  التةي تتحةرلما نعنيةه اةن وهذا
لمجةرد الدراسة  الفنية  أو العلمية  إ ول لمةن يدرسةونه لمجةرد  يقرأونةه الواقع   ل لمن يقرأونه لمجرد التبةرل   ول لمةن

  ليه   البياني تتبع األدا,
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مةادة دراسة  الةى هةذا النحةو  ليذةون  ذا القرآن شي,ا يذ ر   فهللان هذا القرآن لم يتنزلهتل, يميعا لن يدر وا من ه إن
  ه إنما تنزل ليذون مادة حر   وتوييه  

لردهةا إلةى اإسةالي مةن  الضةال  الةذين يوايهةون الجاهلية  المالية  ااإسةالي الحنيةف ه والةذين يجاهةدون البشةرع  إن
  العبودي  لل باد إلى العبودي  د وحده     من لياريوا النا  يديد ه والذين يذافحون الماتو  في األرض

وعحةاولون المحاولة  :ليةه هةتل, وحةدهم هةم الةذين يفقهةون هةذا القةرآن ه ألنهةم ي يشةون فةي مثة  الجةو الةذي نةزل إن
يجةدون والجهةاد مةا تعنيةه نصوصةه ألنهةم  الحر ة  التي  ان يحاولها من تنزل الةيهم أول مةرة ه وعتةذوقون فةي أثنةا,

وآلي   أأقةولويزا,  ا وحةده يةزا, الةى  ة  مةا يصةيبهم مةن اةذاا وهةذا هذه المعاني ممثلة  فةي أحةداإل ووقةائع    
  . .(يجمعون  لفض  من هللا  بير    )ق وافض  هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما إنه ق   ال   وهللا  

  د العايم رب الفض  العايم     والحمد

  يوس 

  ايورة يوس  رعفالتع

  هللا الرحمن الرحيم ايم

تقةديم سةورة يةون  وفةي تقةديم  فةي اليورة مذي  إ نزلت اعد سورة هود إ في تلك الفترة الحري  التي تحدثنا انها هذه
رسةول هللا   م   وبةين بيعة  العقبة  األولةى ثةم  سةندي سةورة هةود     بةين اةاي الحةزن امةو  أبةي طالة  وخديجة 

هللا   م   وللعصةب  الميةلم  معةه وللةداوة اإسةالمي  فريةا وماريةا اةالهجرة  لرسةول   هللا فيهمةاالثانية  التةي يعة
الةداوة وفةي حيةاة  تةارع  والى هةذا فاليةورة واحةدة مةن اليةور التةي نزلةت فةي تلةك الفتةرة الحرية  فةي . . المدين  إلى

  الرسول   م   والعصب  الميلم  معه في مذ     

منهةا مدنية   [ 7 , 3 , 2إ  1ا إ الى خةال  مةا ورد فةي المصةح  األميةري مةن أن اآليةا    مذي  اجملته واليورة
    ذلك أن اآليا  الثالإل األولى هذا نصهاو

أحيةن القصة  امةا أوحينةا  اليةك الر تلك آيا  الكتاب المبين   إنا أنزلناه قرآنا اربيا لعلكم تعقلون   نحن نق )
  له لمن الاافلين(   إليك هذا القرآن إ وإن  نت من قب

ونة  اآلية   . . اليةالي اآليةا  هةي مقدمة  طبي ية  لمةا يةا, اعةدها مباشةرة مةن البةد, فةي قصة  يوسة  اليةه وهةذه
  التالي  في الييات هوو

  .(. . . سايدين إذ قال يوس  ألبيهويا أبت إني رأيت أحد اشر  و با والشم  والقمر   رأيتهم لي)
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  طرعقها إلى النهاي   تمضي القص  اعد ذلك في  ثم

القةرآن وإن  نةت مةن  هةذا لهذه القصة  اقةول هللا تعةالىو)نحن نقة  اليةك أحيةن القصة  امةا أوحينةا إليةك فالتقديم
  . . القص  قبله لمن الاافلين(يبدو هو التقديم المبيعي المصاح  لنزول

أنةزل هةذا الكتةاب قرآنةا  هللا تقرعةر أن هةذه األحةر  المقمعة    الةر   وتقرعةر أنهةا آيةا  الكتةاب المبةين   ثةم و ةذلك
فةةي مذةة  اعربيةة  القةةرآن الةةذي  ةةانوا يةةداون أن  المشةةر ين اربيةةا     هةةو  ةةذلك مةةن يةةو القةةرآن المذةةي إ وموايهةة 

وتقرعةةةر أنةةةه وحةةةي مةةةن هللا  ةةةان النبةةةي   م   مةةةن الاةةةافلين اةةةن اتجاهةةةه  ! أاجميةةةا يعلمةةةه لرسةةةول هللا   م  
  وموضوااته  

  :تعالى م يتناس  مع التعقي  الى القص  في نهايتها إ وهو قول هللاإن هذا التقدي ثم

  من أنبا, الاي  نوحيه إليك إ وما  نت لديهم إذ أيمعوا أمرهم وهم يمذرون     ذلك
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