
 في ظالل القرآن
 

 يونس سورة
 
 

  (1ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم ) الر

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  بالسورة التعريف

بعرمما  نر ا فتررة فري  . ي يحاءاترت مرة أخرر  للرا الحيراة مرق القررآن المبري   بخرو  الظراه   يظاللرت ي يقا اترت نعود
  . الممني القرآن هذ  الظالل مق سورتي األنفال يالتوبة من

يفي تفررد  مرن  رو قرول  ; العامة المبي   يلو أنت قرآن من القرآن   ينترك مق سائر  في خصائصت القرآنية يالقرآن
يفري األداء سرواء . . لال أن لرت مرق جلرك لرو  الظراه  الموضوع آخر ال يحمو الطابق الرباني الفريم العخيب   في

  ت األساسي ] يهو في اختصار:حقيقة األلوهية   يحقيقة العبودية   يحقيقرةموضو  يعي ت   يمذاقت المعين   الذي

أمرر  يررر ت ; يت حيرة  رو  ييتبعروا بي هما ; يتعريف ال اس بربهم الحق الذي ي بغي أن يمي وا لت ييعبمي    العالقات
لههررم الحررق الررذي يالتررواء ; يرد ال راس للررا ل يانحرررا  مرا دخررو  لررا العقيررمة الفطريرة الصررحيحة مررن  ررب  يدخرو

يعي ررت أسرلوب العرررا لهرذا الموضروع . يهررو أسرلوب مرروق    ميرق ا يقرراع    كمررا يسرتحق المي ونرة لربوبيتررت . . .
 حيررت تنررترك فرري أداء هررذا الغرررا  ررو خصررائ  التعبيررر   مررن الب رراء اللفظرري   للررا المرر  رات ; بررالا الترر  ير

  هللا . راء األنعام   يالذي س لم بت ه ا لن لا ال حو الذي فصل ا  من قبو   في سورة  الموضوعية

فرري ترتيررب  متررواليتين بررالقرآن المبرري سررورة األنعررام يسررورة األ رررا  -فرري هررذ  الظررالل  -كرران آخررر  هررمنا  يلقررم
يالتوبرررة بخوهمرررا يمبيعتهمرررا  األنفرررال  رررم لررراءت -ي ن لرررم تكونرررا مترررواليتين فررري ترتيرررب ال ررر يل  -المصرررح  

المبري نخرم سرورتي يرونس يهرود مترواليتين فري ترتيرب  القررآن فرانن لج نعرود للرا -ة يموضرو اتهما الممنيرة الظا ر
يالعخيب أن ه راك رربها  بيررا برين هراتين السرورتين يتلكمرا فري الموضروع    . . المصح  يفي ترتيب ال  يل أيضا

بهرا   يتف رم  الخاهليرة هذا الموضوع  رذلك   فسرورة األنعرام تت رايل حقيقرة العقيرمة جاتهرا   يتوالرت  را يفي مريقة
تت رايل حر رة هرذ  العقيرمة فري األرا يقصرتها  األ ررا  هذ  الخاهلية  قيمة يرعورا   يعبادة ي مرال . بي مرا سرورة

ي ذلك نحن ه ا مق سورتي يونس يهود . . في رربت  بيرر فري الموضروع  . التاريخ في موالهة الخاهلية  لا ممار
 يسرر ة, ا يقراع ة األنعام ت فرد  رن سرورة يرونس   بارتفراع يضرظامة فريأيضا . . لال أن سور  العرا يفي مريقة
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بي مرا تمضري سرورة يرونس   فري ليقراع رخري   ينررب   . . يالحر ررة يقروة فري ال رب    يألالء ررميم فري التصروير
 هود فهي رميمة النبت براأل را  موضرو ا ي رضرا ي يقا را ينبضرا . .  رم تبقرا ف ما هادئ   يسالسة يديعة   . .

  رظصيتها الظا ة   يمالمحها الممي ة   بعم  و هذا التنابت ياالختال    سورة لكو

فري الفقررة السرابقة . .  بيانرت الرئيسي فري سرورة يرونس هرو جات الموضروع العرام للقررآن المبري الرذي سربق يالموضوع
فري هرذا  -نحرن ال نملرك رظصريتها يمالمحهرا . . ي  تحرمد يالسرورة تت رايل محتوياترت يفرق مريقتهرا الظا رة   التري

 ياحرما  ياحرما  فري للمرال   حترا يخريء بيانهرا المفصرو فري أ  راء اسرتعراا المحتويرات لال تلظري  هرذ  -التقرميم 

  القرآنية: ال صوه

يمرن هرذا القررآن جاترت  - ] ه . -توالرت ابترماء موقر  المنرر ين فري مبرة مرن حقيقرة الروحي للرا رسرول     لنهرا
كران ليفترر  مرن دين هللا:)الرر تلرك آيرات الكتراب  مرا م أن الوحي ال  خب فيت   يأن هرذا القررآنبالتبعية ; فتقرر له

للرا رلرو مر هم أن أنرذر ال راس   يبنرر الرذين آم روا أن لهرم قرمم  رم    رم  أيحي را الحبيم . أكان لل راس  خبرا أن
لقاءنا:ائر  بقررآن  يرلرون    قال الرذين ال الكافرين لن هذا لساحر مبين(. .)ي جا تتلا  ليهم آيات ا بي ات قال ربهم  

أتبرق لال مرا يروحا للري   لنري أخرا  لن  صري   لن غير هذا أي بملت . قو:ما يبون لي أن أبملت من تلقاء نفسي  
 ليبم يال أدراكم بت   فقم لبثر  فريبم  مررا مرن قبلرت   أفرال تعقلرون  تلوتت ربي  ذاب يوم  ظيم . قو:لو راء هللا ما

أن يفترر   القررآن افتر   لا هللا  رذبا أي  رذب باياترت ? لنرت ال يفلرج المخرمرون(. .)يمرا  ران هرذا ممن ? فمن أظلم
مرن رب العرالمين . أم يقولرون افتررا  ?  فيرت من دين هللا   يلكن تصميق الرذي برين يميرت   يتفصريو الكتراب ال ريرب

   ادقين(. .دين هللا لن   تم  من قو:ف توا بسورة مثلت   ياد وا من استطعتم

لهم أن آية هرذا الرمين هري  فتقرر ياستعخالهم بالو يم الذي يسمعونت . -غير القرآن  -ملبهم خارقة مادية  يتوالت
بت . يأن انيات في يرم هللا يمنريهتت ; يأن مو رمهم  تتحماهم هذا القرآن ; يهو يحمو برهانت في تفرد  المعخ  الذي

 يفري هرذا لانرب مرن التعريرف لهرم -ال بي ال يملك ريها فهو  برم مرن عبراد هللا . ي  ,     بالخ اء يتعلق ب لو يقمر 

يلاءتهم رسرلهم بالبي رات    ظلموا :)يلقم أهلك ا القرين من قبلكم لما-الحق يحقيقة األلوهية يحقيقة العبودية  بربهم
بعررمهم   ل  ظررر  يررف  خالئرر  فرري األرا مررن لعل رراكم يمررا  ررانوا لي م رروا    ررذلك نخرر ي القرروم المخرررمين .  ررم

قضري بير هم بالقسره يهرم ال يظلمرون . ييقولرون:متا هرذا الو رم    رسرولهم تعملون(. .)يلكو أمة رسول   فإجا لاء
 يسرت خرين  ال أملك ل فسي ضرا يال نفعا لال ما راء هللا   لكو أمة ألو لجا لاء أللهرم فرال:قو لن   تم  ادقين ?

م رت المخرمرون ? أ رم لجا مرا يقرق  يسرتعخو أتراكم  ذابرت بياترا  أي نهرارا  ? مراجاسرا ة يال يسرتقممون . قرو:أرأيتم لن 
ييقولون:لررروال أنرر ل  ليرررت آيررة مررن ربرررت   فقو:لنمررا الغيرررب     ). آم ررتم بررت ? آنن يقرررم   ررتم بررت تسرررتعخلون ? (.

  .(الم تظرين فانتظريا لني معبم من

ه . فيررت    ] هللا األمررر الررذي يحررم هم رسررول -وديررة اضررطراب تصررورهم لحقيقررة األلوهيررة يحقيقررة العب يتوالررت
بي مرا هرم  -ماديرة تثبر  لهرم  رحتت  خارقرة فيبرذبون برالوحي أي يتنربكون فيرت ; ييطلبرون قرآنرا  غيرر    أي يطلبرون 
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 لرا ا تقراد أنهرم ررفعاعهم   رم هللا ;  مرا ي  مرون    , النرر اء سرادرين فري عبرادة مراال يضررهم يال ير فعهم مرن
 يلرودهم بي ة . . فتقرر لهم  فات ا لت الحق يآ ار قمرتت في الولود من حولهم   يفي يال بحانت بال  لمالولم س

فطررتهم يأنفسرهم بربهرا الحرق  أحوالوهترا  هم أنفسهم   يفيما يتقلب بهم من ظواهر الكون   يما يتقلب بهرم هرم مرن
السرورة  مرن ضرية الكبرر  التري تسرتغر  قطا رات ررتاالذي ال دافق لت لال هللا . . يهذ  هي الق الظطر   م موالهة

ياألرا فري سرتة أيرام    رم اسرتو   السرمايات ; يالتي تتفرع   ها سائر محتوياتها األخرر : لن رببرم    الرذي خلرق
لجنرت . جلكرم هللا رببرم فا برمي    أفرال ترذ رين ? لليرت مررلعبم  بعرم  لا العرش يرمبر األمرر   مرا مرن رراليق لال مرن

كفرريا لهرم  يالرذين لنت يبمأ الظلق  م يعيم    ليخ ي الرذين آم روا ي ملروا الصرالحات بالقسره   , حقا      ي م    لميعا  
يالقمرر نرورا    يقرمر  م راتل لتعلمروا  ضرياء رراب من حميم ي ذاب ألريم بمرا  رانوا يبفررين . هرو الرذي لعرو النرمس

  يفصو انيات لقوم يعلمون . , بالحق  مد الس ين يالحساب   ما خلق هللا جلك لال

ييعبرمين مرن دين    ) . .(يتقرون  لن فري اخرتال  الليرو يال هرار يمرا خلرق هللا فري السرمايات ياألرا نيرات لقروم)
   . قو:أت ب ن    بما ال يعلم في السرمايات يال فري األرا    م ماال يضرهم يال ي فعهم   ييقولون:ه الء رفعاعنا

 برريج ينر ون(. .)هو الذي يسير م في البر يالبحرر   حترا لجا   رتم فري الفلرك يلررين بهرم  ما ا? سبحانت يتعال

د روا هللا مظلصرين  , بهرم ميبة يفرحوا بها لاءتها ريج  ا     يلاءهم الموج من  و مبان   يظ وا أنهرم أحريه
ون فري األرا بغيرر الحرق   يرا أيهرا لجا هرم يبغر أنخراهم لت المين:لهن أنخيت را مرن هرذ  ل كرونن مرن النراكرين . فلمرا

الحيراة الرمنيا    رم للي را مررلعبم ف  برهكم بمرا   رتم تعملرون(. .)قرو:من يررتقكم  متراع ال راس لنمرا بكريبم  لرا أنفسربم
الحري ?  مرن ياألرا ? أم مرن يملرك السرمق ياألبصرار ? يمرن يظررج الحري مرن المير  ييظررج المير  السرماء مرن

فمراجا بعرم الحرق لال الضرالل   فر نا  , الحرق    . فقرو:أفال تتقرون ? فرذلكم هللا رببرميمن يمبر األمرر ? فسريقولون:
 رم يعيرم  ? قرو:هللا يبرمأ الظلرق  رم يعيرم    فر نا ت فكرون ?  الظلرق تصررفون ?(. . )قرو هرو مرن ررر ائكم مرن يبرمأ

أحرق أن يتبرق أم مرن ال يهرمي للرا الحرق  نللرا الحرق ? قرو:هللا يهرمي للحرق . أفمر يهرمي قو:هو من رر ائكم مرن
رريها    لن  الحرق أن يهمي ? فما لكم  يف تحبمرون ? يمرا يتبرق أكثررهم لال ظ را   لن الظرن ال يغ ري مرن لال يهمي

يمررا يتبررق الررذين يررم ون مررن دين هللا  ,     لرريم بمررا يفعلررون(. .)أال لن   مررن فرري السررمايات يمررن فرري األرا
هرو الرذي لعرو لكرم الليرو لتسرب وا فيرت يال هرار مبصررا    لن  . يظر رون  م لالرر اء   لن يتبعون لال الظن   ي ن هر

 , األرا هو الغ ي لت ما في السمايات يمرا فري -سبحانت  -قالوا:اتظذ هللا يلما  ). .(يسمعون  في جلك نيات لقوم

 الكرذب ال يفلحرون .  لرا هللا يفتررين  لن   م م من سلطان بهذا ? أتقولون  لا هللا ما ال تعلمون ? قو:لن الرذين
النررميم بمررا  ررانوا يبفرررين(. .)أال لن   مررا فرري السررمايات  العررذاب مترراع فرري الررمنيا  ررم للي ررا مرررلعهم    ررم نررذيقهم

  حق يلكن أكثرهم ال يعلمون . هو يحيي ييمي  ي ليت ترلعون(. هللا ياألرا . أال لن ي م

ي مرو ; ممرا يمر   نيرة ت البنرر   ي رو مرا ي ايلرون مرنيرهود  لكرو مرا يهرم بر -سبحانت  -لهم حضور هللا  يتصور
  في مثو قولت تعالا في هذ  السورة: يجلك الحس البنري بالرهبة يالري ة    ما يمل   بالحذر ياليقظة . .
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تاليضرون فيرت . يمرا  لج تكرون فري رر ن يمرا تتلروا م رت مرن قررآن . يال تعملرون مرن  مرو لال   را  لريبم ررهودا يمرا
  جلك يال أكبر   لال في  تاب مبين . من من مثقال جرة في األرا يال في السماء   يال أ غريع ب  ن ربك 

ي نرهها الرخراء يال عمرة ; يال  التري تم  نفوسهم بالتولس يالتوقق لب س هللا في  و لحظة   ليظرلوا من الغفلة كذلك
نمرا مثرو الحيراة الرمنيا  مراء أن ل را  مرن السرماء ير تي بغترة: )ل الرذي ي ظرم وا باتدهرار الحيراة حرولهم فير م وا بر س هللا

 أنهرم ممرا ي كرو ال راس ياألنعرام . حترا لجا أخرذت األرا تخرفهرا ياتي ر    يظرن أهلهرا , األرا فراختله برت نبرات

نفصررو انيررات لقرروم  كررذلك. قررادرين  ليهررا   أتاهررا أمرنررا لرريال أي نهررارا   فخعل اهررا حصرريما  رر ن لررم تغررن برراألمس
مراجا يسرتعخو م رت المخرمرون ? أ رم لجا مرا يقرق آم رتم برت ?  ! نهرارا و:أرأيتم لن أتراكم  ذابرت بياترا أييتفكرين(. .)قر

  .(! ? تستعخلون  آنن يقم   تم بت

مررن هررذ  الطم ني ررة  بتحررذيرهم اممه ررانهم للحيرراة الررمنيا يرضرراهم بهررا  ررن انخرررة   يتكررذيبهم بلقرراء هللا   يتوالررت
بر ن هررذ  الحيراة الرمي ا لنمرا هري لالبررتالء    يتعرريفهم صرفقة الررمين التري يرضرونها  الظاد رة   يمرن الظسرارة فري ال

بعررا منراهم مت و رة مرن منراهم القيامرة ; يخا رة مرا يتصرو م هرا بتظلري  تروالههم يفري انخررة الخر اء . .  رم
ال يرلرون  الرذين لنيتبررئهم مر هم للرا      يتعرذر الفرماء مرن العرذاب مهمرا  برر الفرماء:) , عبرادهم النرر اء  رن

أيلهرك مر ياهم ال رار بمرا  رانوا يبسربون .  . غرافلون  لقاءنا يرضروا بالحيراة الرمنيا ياممر نوا بهرا   يالرذين هرم  رن آيات را
ربهرم بإيمررانهم   تخرري مررن تحرتهم األنهررار فري ل ررات ال عريم . د ررواهم  يهررميهم لن الرذين آم روا ي ملرروا الصرالحات

مرن  القررين  فيهرا سرالم . يآخرر د رواهم أن الحمرم   رب العرالمين(. .)يلقرم أهلك رايتحيرتهم  . اللهرم فيها:سربحانك
المخررمين .  رم لعل راكم خالئر   القروم قبلكم لما ظلموا   يلاءتهم رسرلهم بالبي رات يمرا  رانوا لي م روا    رذلك نخر ي 

نراء للرا  رراس مسرتقيم للرا دار السرالم ييهرمي مرن ي يرم و في األرا من بعمهم ل  ظر  يف تعملرون(. . )للاهللا
يرهرق يلروههم قترر يال جلرة   أيلهرك أ رحاب الخ رة هرم فيهرا خالرمين . يالرذين  يال . للذين أحس وا الحس ا يتيادة  

قطعرا . مرن  يلروههم لر اء سريهة بمثلهرا   يتررهقهم جلرة   مرالهم مرن هللا مرن  ا رم     نمرا أغنري  السريهات كسربوا
 م نقرول للرذين أررر وا:مبانكم أنرتم  , لميعا م فيها خالمين(. . )ييوم نحنرهمالليو مظلما   أيلهك أ حاب ال ار ه

مررا   ررتم ليانررا تعبررمين . فكفررا برراا رررهيما بي  ررا يبيرر كم   لن   ررا  ررن :رررر اعهم يرررر اع م   ف يل ررا بيرر هم   يقررال
يفتررين(.  كرانوا  ر هم مراه الرك تبلرو  رو نفرس مرا أسرلف    يرديا للرا هللا مروالهم الحرق   يضرو  . لغرافلين عبرادتكم

خسررر الررذين  ررذبوا بلقرراء هللا يمررا  ررانوا  قررم .)ييرروم يحنرررهم  رر ن لررم يلبثرروا لال سررا ة مررن ال هررار يتعررارفون بيرر هم .
الفترمت برت   يأسرريا ال مامرة لمرا رأيا العرذاب   يقضري بير هم  األرا مهترمين(. .)يلرو أن لكرو نفرس ظلمر  مرا فري

  . .(يظلمون  بالقسه   يهم ال

يمرا يترترب  لرا  , يانخررة توالت ما يترتب  لا اضطراب تصورهم ل لوهية ; يمرا يترترب  لرا تكرذيبهم بالبعرت  م
ي ايلرون خصرائ  الربوبيرة فري التنرريق لحيراتهم    العمليرة تكذيبهم برالوحي يال رذارة   مرن انطالقهرم فري ياقرق الحيراة

 لهم ي  يتهم يا تقادهم بالنر اء الذين يخعلون لهم نصيبايفق ما تصور   يمعامالتهم يالتحليو يالتحريم في أرتاقهم

يهري القضرية الكبرر   . . رتقهرم هللا ي خرذ  السرمنة يالكه رة ليحلروا لهرم مرا ينراءين ييحرمروا  لريهم مرا ينراءين  ممرا
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آا أجن من رت  فخعلتم م رت حرامرا يحرالال ? قرو: لكم التي تلي قضية اال تقاد يت بثق م ها:)قو:أرأيتم ما أن ل هللا
الذين يفترين  لا هللا الكذب يروم القيامرة ? لن هللا لرذي فضرو  لرا ال راس    ظن لكم ? أم  لا هللا تفترين ? يما

  ال ينبرين(. أكثرهم يلكن

بنرتا  -يالعقرول لهرا  القلروب فري لبرالت تلرك الحقرائق التري تحتويهرا يتثبيتهرا يتعميقهرا ياستخاررة -تحتنرم  يالسرورة
 -الموضروع يفري التعبيرر   رت سرواء . يهري مر  رات  فري ة   التري يحفرو بهرا األداء القرآنري الفريرمالمر  رات الموحير

رظصرية السرورة يمبيعتهرا التري تحرم  ا فري الفقررة األيلرا   هرا . . يهرذ   ت اسرب - لرا  مقهرا يحيويتهرا يحر تهرا 
  نلم بها ه ا للماال   حتا نستعرضها في السيا  تفصيال: , م ها نماجج

المالرة  لرا الترمبير الحبريم    , األلوهيرة السورة بمناهم هذا الكون يظواهر    الموحية للفطرة البنررية بحقيقرة نمتحت
 يلحيراة الكرائن , ياألحيراءيفري الموافقرات المبثو رة فيرت ل نر ة الحياة , يالقصم المرسوم في ب اء هذا الكرون يتصرريفت

الواقعيرة الموحيرة ;  الحيرة أللوهيرة يعرضرها القررآن فري هرذ  الصرورةيتلبيرة حالاترت فري حياترت . . يقضرية ا ا نساني
 -خررالق هررذا الكررون يخررالق هررذا ا نسرران يعلررم  للاهللا يال يعرضررها فرري أسررلوب الخررمل الفلسررفي يالم طررق الررذه ي  

 هرذا الكرون يأسررار  لغرة مفهومرة   يتخايبرا  أ مرق مرن م طرق الرذهن يمنراهم أن برين فطررة هرذا ا نسران -سربحانت 
ألهر ة  فيهرا هرذ  الفطررة يبفري أن تولرت للرا منراهم هرذا الكرون يأسررار  ; يأن تسرتخاش لتسرتيق  يأن البارد الخا  ;

فرري  -خطراب الفطرررة البنررية  يبثررر االسرتقبال يالتلقري ; يأنهررا   مئرذ تهترر  يتتفرتج يتتلقررا يتسرتخيب . . يمررن  رم
  العميق الموحي: لظطابا بهذ  اللغة المفهومة . . يهذ  نماجج من هذا -القرآن 

مرا مرن رراليق لال  , األمرر رببم هللا الذي خلق السمايات ياألرا فري سرتة أيرام    رم اسرتو   لرا العررش   يرمبر لن
  من بعم لجنت . جلكم هللا رببم فا بمي  . أفال تذ رين ? . .

مرا خلررق    جلررك لال  . ابهرو الررذي لعرو النررمس ضرياء يالقمررر نرورا    يقررمر  م راتل لتعلمرروا  ررمد السر ين يالحسرر)
يمرا خلرق هللا فري السرمايات ياألرا نيرات  يال هرار برالحق   يفصرو انيرات لقروم يعلمرون . لن فري اخرتال  الليرو

  لقوم يتقون(. .

ييظررج المير   المير  قو:من يرتقكم من السماء ياألرا ; أم من يملك السمق ياألبصار ? يمن يظرج الحي مرن)
هللا رببررم الحررق   فمرراجا بعررم الحررق لال  فررذلكم األمررر ? فسرريقولون هللا   فقررو:أفال تتقررون ?مررن الحرري ? يمررن يررمبر 

  الضالل ? ف نا تصرفون ?(.

  . .(يسمعون  هو الذي لعو لكم الليو لتسب وا فيت يال هار مبصرا   لن في جلك نيات لقوم)

  . .(ي م ون  قوم القو:انظريا ماجا في السمايات ياألرا   يما تغ ي انيات يال ذر  ن )
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يمررين بهرا غرافلين  رن  يلكر هم بمنراهم األحرماو يالتخرارب التري ينرهمينها بر  ي هم ييعينرونها ب نفسرهم ; يتحتنرم
السريا  القرآنري لهرم منراهم مرن ياقعهرم هرم فرري  ييعررا داللتهرا  لرا الترمبير يالتقرمير   يالتصرريف يالتسريير . .

فررق المرررآة للغافررو  ررن نفسررت فيررر  فيهررا  يررف هررو  لررا حقيقتررت   يهررذ  تر  كمررا اسررتقبال تلررك األحررماو يالتخررارب ;
  القرآني الفريم: الم هج نماجج من جلك

لرم يرم  ا للرا ضرر مسرت  كر ن ي جا مس ا نسان الضر د انا لخ بت أي قا ما أي قائما . فلما  نرف ا   رت ضرر  مرر)
     ذلك تين للمسرفين ما  انوا يعملون  (. .

لن رسرل ا يبتبرون مرا  , مبررا س رحمرة مرن بعرم ضرراء مسرتهم لجا لهرم مبرر فري آيات را   قرو:هللا أسررعي جا أجق را ال را)
الفلك   يلرين بهرم برريج ميبرة يفرحروا بهرا لاءتهرا  في تمبرين . هو الذي يسير م في البر يالبحر   حتا لجا   تم

 مظلصرين لرت الرمين:لهن أنخيت را مرن يظ وا أنهم أحيه بهم   د وا هللا , مبان ريج  ا     يلاءهم الموج من  و
 لرا  بكريبم النراكرين . فلمرا أنخراهم لجا هرم يبغرون فري األرا بغيرر الحرق . يرا أيهرا ال راس لنمرا مرن هرذ  ل كرونن

  . أنفسبم متاع الحياة المنيا    م للي ا مرلعبم ف  بهكم بما   تم تعملون(.

  الرسو . بع  ة الظبر   يآنا في  ورة قص بمصارع الغابرين من المبذبين . آنا  في  ور  يتحتنم

لقيرت مرن قربلهم . فرال  الرذي كلهرا   رم  ررا منراهم الترممير  لرا المبرذبين ; يتهميرمهم بمثرو هرذا المصرير يتلتقي
سرا ة مرن نهرار يتعرار  فيهرا ال راس    رم يعرودين للرا  أي تغرنهم الحياة المنيا   فإن هي لال فترة قصيرة لالبرتالء .

  ! ال عيم في العذاب أي في دار ا قامة

كذلك نخر ي القروم المخررمين .  . لي م وا يلقم أهلك ا القرين من قبلكم لما ظلموا يلاءتهم رسلهم بالبي ات يما  انوا)
  تعملون(. . كيف  م لعل اكم خالئ  في األرا من بعمهم ل  ظر

فعلرا هللا تو لر    فر لمعوا  هللا يتذ يري بايراتياتو  ليهم نب  نوق لج قال لقومت:يا قوم لن  ان  بر  ليبم مقامي )
للي يال ت ظرين . فرإن تروليتم فمرا سر لتكم مرن ألرر لن  اقضوا أمر م يرر اءكم    م ال يبن أمر م  ليبم غمة    م

 يلعل راهم خالئر  يأغرق را الفلك أكون من المسلمين . فكذبو  ف خي ا  يمن معت في أن ألري لال  لا هللا   يأمرت

  كذبوا بايات ا . فانظر  يف  ان  اقبة الم ذرين(. . الذين

فلمرا لراءهم الحرق  . مخررمين  م بعث را مرن بعرمهم موسرا يهرارين للرا فر رون يملهرت بايات را فاسرتكبريا ي رانوا قومرا)
لاءكم . أسرحر هرذا ? يال يفلرج السراحرين(. .  لما من   منا قالوا:لن هذا لسحر مبين . قال موسا:أتقولون للحق

حتررا لجا  -بب رري لسرررائيو البحررر فرر تبعهم فر ررون يل ررود  بكيررا ي ررميا  يلايتنررا ا قولررت تعررالا فرري نهايررة القصررة:للرر
قبرو   صري  آم ر  أنرت ال للرت لال الرذي آم ر  برت ب روا لسررائيو يأنرا مرن المسرلمين . آنن ? يقرم:قرال أدر رت الغرر  

  ال اس  ن آيات ا لغافلون . . من   ي ن  ثيرا ي    من المفسمين ?  فاليوم ن خيك ببمنك لتكون لمن خلفك آية
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 رم ن خري رسرل ا يالرذين  . الم تظررين فهو ي تظرين لال مثو أيام الذين خلوا من قبلهم ? قو:فانتظريا لني معبم من)
  آم وا    ذلك حقا  لي ا ن ج الم م ين(. .

 ميرق ا يقراع فري  مر  را ا حيرا متحر رابمناهم القيامة   تعررا  اقبرة المبرذبين ي اقبرة المر م ين    رضر يتحتنم
المخررمين ينخراة المر م ين    رفحتي الحيراة   لرا القلوب . فتعرا مق مناهم المصارع في الحياة المنيا يالترممير

  مهرب يال فوت: ال في المارين   يبمء المطا  ينهايتت حيت

يالرذين  -فيهرا خالرمين  هرم أ رحاب الخ رة للذين أحس وا الحسر ا يتيرادة   يال يرهرق يلروههم قترر يال جلرة   أيلهرك)
مرن  ا رم     نمرا أغنري  يلروههم قطعرا مرن  هللا كسربوا السريهات لر اء سريهة بمثلهرا   يتررهقهم جلرة   مرا لهرم مرن

  خالمين(. . فيها الليو مظلما   أيلهك أ حاب ال ار هم

يقرال ررر اع م:ما   رتم ليانرا  , ل را بير همييوم نحنرهم لميعا    رم نقرول للرذين أررر وا:مبانكم أنرتم يررر اع م   ف ي)
لغرافلين . ه الرك تبلرو  رو نفرس مرا أسرلف    يرديا للرا  عبادتكم تعبمين . فكفا باا رهيما بي  ا يبي كم لن   ا  ن

  ما  انوا يفترين . .   هم هللا موالهم الحق   يضو

بير هم بالقسره يهرم  يقضري ا رأيا العرذاب  يلو أن لكو نفس ظلم  ما في األرا الفترمت برت   يأسرريا ال مامرة لمر)
  ال يظلمون(. .

من مثرو هرذا القررآن . .  رم  باية الم  رات التي تحتنم بها السورة تحمي المنر ين المبذبين بالوحي   أن ي توا يمن
 -يهو مصرير المبرذبين الظرالمين مرن قربلهم  - يمصيرهم توليت الرسول ] ه . بعم د وتهم يتحميهم   للا تر هم

يال ي بت لن نهم . . يالتحمي  رم المفا رلة ياالسرتعالء  لرا هرذا ال حرو ممرا  يحفلهم يالمضي في مريقت المستقيم ال
يهر  القلروب  برمير  قلروبهم أن هرذا ال بري يا رق مرن الحرق الرذي معرت   يا رق مرن ربرت الرذي يتروال  . يهرذا فري يوقرق

  يي ل ل الع اد:

ال ريرب فيرت مرن رب  الكتراب هللا ; يلكن تصميق الذي بين يميت   يتفصريو يما  ان هذا القرآن أن يفتر  من دين )
اسرتطعتم مرن دين هللا لن   رتم  رادقين . برو  رذبوا  مرن العالمين . أم يقولون افتررا  ? قو:فر توا بسرورة مثلرت ياد روا

  ة الظالمين(. .كذلك  ذب الذين من قبلهم . فانظر  يف  ان  اقب . ت ييلت بما لم يحيطوا بعلمت يلما ي تهم

هللا الرذي يتوفراكم    أ برم ي يهرا ال راس لن   رتم فري ررك مرن دي ري فرال أ برم الرذين تعبرمين مرن دين هللا . يلكرن:قرو
تكونن من المنرر ين . يال ترمع مرن دين هللا مراال  يال يأمرت أن أكون من الم م ين . يأن أقم يلهك للمين ح يفا  

مرن الظرالمين . ي ن يمسسرك هللا بضرر فرال  ارر  لرت لال هرو   ي ن يرردك  لجن ي فعرك يال يضررك فرإن فعلر  فإنرك
الحرق  لراءكم يصيب بت من ينراء مرن عبراد    يهرو الغفرور الررحيم . . قرو يرا أيهرا ال راس قرم , لفضلت بظير فال راد

مرا يروحا   لريبم بو يرو . ياتبرق أنرا من رببم . فمن اهتم  فإنما يهتمي ل فست   يمن ضو فإنما يضو  ليهرا   يمرا
  لليك يا بر حتا يحبم هللا   يهو خير الحاكمين . .
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تستقصري مرا فري السرورة مرن  ال المفا لة تظتم السورة ييظتم هذا الحنم من الم  رات التي سرق ا نمراجج م هرا يبهذ 
  هذا الم هج القرآني الفريم في مظامبة القلوب يالعقول .

هرذا القررآن   يمرا  يحرول الخمل من المنر ين حول  م  الروحي   السورة ن ل  بعم سورة ا سراء . يقم حمي هذ 
لمرا فري  يانهرا مرن ت راق  ياضرج . ت راق   كنر  يوالههم بت من تساليت لعقائمهم   يمن ت ميرم بخراهليتهم   يمرن

الرات    المحيري الممير    المرمبر المتصرر  فري  رو رريء    الظالق هو -سبحانت  -بين ما يعتقمينت من أن هللا 
   يبين ما يم ونت - ليهما السالم  -الخذير الباقية من ح يالية لبراهيم ي سما يو  يهي -قادر  لا  و ريء ال

هللا   ييعبرمين تمرا يلهم مرن    رم سبحانت مرن الولرم   حيرت  رانوا يرم ون أن المالئكرة ب رات هللا   ييتظرذينهم ررفعاء
العقيرمي مرن آ رار فري حيراتهم ; يفري أيلرت مرا  ران  راباالضرط األ ر ام  لرا هرذا اال تبرار    رم مرا ي نر   رن هرذا

تحررريم يتحليررو فرري الثمررار ياألنعررام ; يلعررو نصرريب م هررا   ينصرريب نلهررتهم  مررن ي ايلررت الكهرران يالرعسرراء فرريهم
  المم اة  

. فري رسرول هللا ] ه  يبرذبوا كانوا يوالهون حملة القرآن  لا  قائرمهم المهلهلرة يلراهليتهم المت اقضرة بر ن ي  مئذ
م ت أن ير تيهم بظارقرة ترمل  لرا أن هللا أيحرا لليرت ;  يطلبوا نبوتت يالوحي لليت من ربت ; يي  مون أنت ساحر   يأن

  لا ما يرد مرن جلرك فري سرورة ا سرراء ممرا حبرا  القررآن الكرريم  ر هم . فري مثرو الظوار   ييفتت ون في ملب هذ 

يقرالوا:لن نر من لرك حترا  .  و مثو   ف با أكثر ال اس لال  فوراتعالا: يلقم  رف ا لل اس في هذا القرآن من  قولت
األنهرار خاللهرا تفخيررا   أي تسرقه السرماء  فتفخرر تفخر ل ا من األرا ي بو ا   أي تكون لك ل رة مرن نظيرو ي  رب

  يلرن قبيال   أي يبرون لرك بير  مرن تخرر    أي ترقرا فري السرماء  يالمالئكة كما ت م   لي ا  سفا   أي ت تي باا
أن ي م روا  ال راس ت  ل  لي ا  تابا نقرع    قو:سبحان ربري   هرو   ر  لال بنررا رسروال ? يمرا م رق حتا ن من لرقيك

فري هرذ  السرورة:)ييقولون:لوال أنر ل  ليرت  تعرالا لج لاءهم الهم  لال أن قالوا:أبعت هللا بنرا رسوال ? . . ي ما قرال
  لني معبم من الم تظرين(. . ظريافانت آية من ربت    فقو:لنما الغيب    

ي قائرمهم يلراهليتهم ;  نلهرتهم كرانوا يطلبرون مرن رسرول هللا ] ه . أن ير تيهم بقررآن غيرر هرذا   ال يتعررا كرذلك
 بي ات قرال الرذين ال يرلرون  ايات االسورة: )ي جا تتلا  ليهم هذ  كي يستخيبوا لت يي م وا بت    ما قال هللا   هم في

لري أن أبملرت مرن  يبرون  آن غير هرذا أي بملرت(. . ي ران الررد  لرا مثرو هرذا التعسر  السراجج: )قو:مراائ  بقر :لقاءنا
يروم  ظريم . قرو:لو رراء هللا مرا تلوترت   رذاب تلقاء نفسي   لن أتبق لال ما يوحا للي   لني أخا  لن  صري  ربري

لرم ممرن افترر   لرا هللا  رذبا أي  رذب قبلرت أفرال تعقلرون ? فمرن أظ مرن  لريبم يال أدراكرم برت   فقرم لبثر  فريبم  مررا
  المخرمون(. يفلج باياتت ? لنت ال

حترا ليصرعب تقسريمها  ; السرورة فري هرذا الخرو . يظراهر مرن سرياقها أنهرا لحمرة ياحرمة   توالرت ياقعرا متصرال ن ل 
 40يرات  لرا المصرح  األميرري مرن  رون ان المنررفون  للا قطا ات متمي ة . يهذا ما ي في الرياية التي أخذ بها

  متناببة مق السيا    يبعضها ال يتسق السيا  بمينت أ ال   انيات ممنية . . فهذ  96   95   94  
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الررر تلررك آيررات الكترراب ):تعررالا فرري سرريا  السررورة يوحررم بررين مطلعهررا يختامهررا . فيخرريء فرري المطلررق قولررت يالترررابه
ل اس   يبنرر الرذين آم روا أن لهرم قرمم  رم      رم ا أنذر الحبيم . أكان لل اس  خبا أن أيحي ا للا رلو م هم أن

مبررين(. . ييخريء فري الظتررام:)ياتبق مرا يروحا لليررك يا ربر حترا يحبررم هللا  لسراحر ربهرم قرال الكرافرين   لن هررذا
 المتصرو فالحرميت  رن قضرية الروحي هرو المطلرق يهرو الظترام .  مرا أنرت هرو الموضروع . .(الحراكمين يهرو خيرر

  لظتام .الملتحم بين المطلق يا

بالو يرم   يتهميرمهم  اسرتعخالهم يبمي الترابه برين المر  رات المظتلفرة فري السرورة . نرذ ر مثراال لرذلك الررد  لرا كذلك
 رم يخريء القصر  بعرم جلرك فري السرورة   مصرورا جلرك  . . ب نرت يقرق بغترة   حيرت ال ير فعهم يقتهرا ليمران يال توبرة

  المنهم بعي ت في مصارع الغابرين .

يال نفعرا   لال مرا رراء  ضررا  ليهم يقرول: ييقولرون:متا هرذا الو رم لن   رتم  رادقين ? قرو:ال أملرك ل فسريالرد  في
يستقممون . قو:أرأيتم لن أتاكم  ذابرت بياترا أي نهرارا    يال هللا   لكو أمة ألو   لجا لاء أللهم فال يست خرين سا ة

 آنن يقررم   ررتم بررت تسررتعخلون ?   ررم قيررو للررذين أ ررم لجا مررا يقررق آم ررتم بررت ? ? المخرمررون  مرراجا يسررتعخو م ررت

  جيقوا  ذاب الظلم   هو تخ ين لال بما   تم تكسبون . .:ظلموا

يتنرا بب ري لسررائيو  10 :الو يرم نهاية قصة موسا في السورة يخيء هذا المنهم   ي  نت الصورة الواقعية لذلك يفي
الغررر  قال:آم رر  أنررت ال للررت لال الررذي آم رر  بررت ب رروا   ررتأدر  البحررر فرر تبعهم فر ررون يل ررود  بكيررا ي ررميا   حتررا لجا

آنن يقم  صي  قبو ي    من المفسرمين . فراليوم ن خيرك ببرمنك لتكرون لمرن خلفرك  . لسرائيو   يأنا من المسلمين
  كثيرا من ال اس  ن آيات ا لغافلون . . ي ن آية  

مرن حيرت ال يتوقعرون  ; للمبرذبين لمباغترة ب خرذ هللاتتساي  فري   ايرا السرورة برين جلرك الررد يهرذ  القصرة منراهم ا  م
  بين المناهم يالموضو ات ياألداء سواء . الترابه يال يمرين ; فترسم لوا ياحما مت اسقا يبمي فيت

لن هررذا لسرراحر  الكرافرين  يخرريء فري حبايررة قررول المنرر ين  ررن رسررول هللا ] ه . فرري أيل السرورة: )قررال كرذلك
فلمرا لراءهم الحرق مرن   رمنا قرالوا:لن ):- السرالم  ليرت -ة فر رون يملهرت  رن موسرا مبين(. .  رم يخريء فري حباير

  هذا لسحر مبين(. .

فلروال  انر  قريرة ):ال حرو سمي  السورة سورة يونس . بي مرا قصرة يرونس فيهرا ال تتخرايت لررارة سرريعة  لرا هرذا يقم
ظر ي فري الحيراة الرمنيا   يمتع راهم للرا حرين(. ال  رذاب آم   ف فعها ليمانها   لال قوم يونس لمرا آم روا  نرف ا  ر هم

الوحيم البارت للقروم الرذين يترمار ون أنفسرهم قبرو مباغترة العرذاب لهرم ;  المثو هي -مق هذا  -. يلكن قصة يونس 
 ر هم  فكنر  ربهم يفي الوق  سعة ; يهم يحمهم فري تراريخ الرم وات الرذين آم روا لملرة بعرم تكرذيب   للا فيثوبون 

  المصر ين . المبذبين س ة هللا في هي ي مهم بت رسولهم قبو يقو ت بهم    ماالعذاب الذي أ
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متكاملرة متنراببة  مرا  يحرمة نخم الترابه ببو ألوانت فري سريا  السرورة مرن مطلعهرا للرا ختامهرا   ممرا يخعلهرا يهبذا
  أسلف ا .

التري يتكرر   األساسررية ةأن القضري -فري هررذا التقرميم  -مرن المقتطفررات التري سربق  مرن نصرروه السرورة  يياضرج
يبيان مقتضيات هرذ  الحقيقرة فري حيراة ال راس  ,  ليها السيا   لت هي قضية األلوهية يالعبودية   يتخلية حقيقتهما

السرورة  قضرية الروحي   يقضرية انخررة   يقضرية الرسراالت السرابقة  لهرا . أما سائر القضايا األخر  التي تعرضر 
 البنرر لحقيقة الكبر  يتعميقها يتوسيق مملولها ; يبيان مقتضرياتها فري حيراةليضاق تلك ا  مد . . فقم لاءت في

  يا تقادهم يعبادتهم ي ملهم .

فتعريرف األلوهيرة  . خا رة أن تلرك القضرية الكبرر  هري قضرية القررآن  لرت   يقضرية القررآن المبري بصرفة يالواقرق
العبودية يحرميدها التري ال تتعرماها ; يالو رول  فيتعري الحقة ; يبيان خصائصها من الربوبية يالقوامة يالحاكمية ;

 الحق ; يا ترافهم بالربوبية يالقوامة يالحاكمية لت يحم  . . هرذا هرو الموضروع  لههم من هذا  لت للا تعبيم ال اس

  البنر ببو لوانبها . حياة للقرآن  لت . . يما يراء  لن هو لال بيان لمقتضيات هذ  الحقيقة الكبيرة في الرئيسي

القررآن . . تسرتحق أن  هرذا  رو هرذا البيران الرذي هرو موضروع -  م الت مو العميرق  -الحقيقة الكبيرة تستحق  يهذ 
يما أرسل ا مرن قبلرك مرن رسرول لال نروحي لليرت أنرت ال ):لميعا يرسو هللا من أللها رسلت لميعا   يأن ي  ل بها  تبت

  للت لال أنا فا بمين(. .

ياسرتقام   رذلك فري  , يتصرورهم ال تسرتقيم لال لجا اسرتقام  هرذ  الحقيقرة فري ا تقرادهمحيراة البنرر فري األرا  لن
  حياتهم يياقعهم .

يهرم حرين يضرطرب تصرورهم  . . تسرتقيم أيال  لتاء هرذا الكرون الرذي يعينرون فيرت   ييتعراملون مرق أرريائت يأحيائرت ال
يُيعبرمين  -برو ي لهرون األررباق ياأليهرام    - يراءياألح لحقيقرة األلوهيرة يحقيقرة العبوديرة يريحرون ي لهرون األررياء

بروحي مرن الكهران يالم تفعرين ب يهرام العروام فري  -بائسرة     ييقرممون لهرا  يلك هرا أنفسهم لها في  ور مضرحبة  
أكبرادهم  مرا  فلرذات خال ة  مهم من الرت  الرذي أ طراهم    . برو لنهرم ليقرممون لهرا -يفي  و مبان  تمان كو

يال قروة   يال تملرك لهرم ضررا  يال نفعرا  .  لهرا أرياحهم في بع  األحيان . . يهي أرياء يأحيراء ال حرول يقممون لها
الهلررق يالخرر ع مررن هررذ  األرررياء ياألحيرراء ; يبررين التقرررب يال لفررا  بررين . يتضررطرب حيرراتهم  لهررا   يهررم يعينررون 

 الحررو )يلعلروا   ممرا جرأ مرن 5-136تعرا :ا   عبروديتهم . . يجلرك  مرا قرال هللا   بوديتهرا لمظلوقرات مرثلهم  

فرال يصرو للرا هللا   يمرا  ران    لنرر ائهم يهرذا لنرر ائ ا   فمرا  ران -بر  مهم  -ياألنعرام نصريبا . فقالوا:هرذا   
تيررن لكثيررر مررن المنررر ين قتررو أيالدهررم رررر اعهم ليرررديهم  ي ررذلك فهررو يصررو للررا رررر ائهم   سرراء مررا يحبمررون  

 يقالوا:هرذ  أنعرام يحررو حخرر ال يطعمهرا لال -رراء هللا مرا فعلرو  فرذرهم يمرا يفتررين  يلرو -دي هم يليلبسوا  ليهم 

سريخ يهم بمرا  رانوا  - !  ليت يأنعام حرم  ظهورها   يأنعام ال يذ رين اسم هللا  ليها افتراء -ب  مهم  -نناء  من
ا أتيال را   ي ن يبرن ميترة فهرم فيرت ررر اء    لر يمحررم يقالوا:ما في بطون هذ  األنعام خالصة لذ ورنا -يفترين 
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خسر الذين قتلوا أيالدهم سفها بغير  لم   يحرموا ما رتقهرم هللا افترراء  لرا  قم -سيخ يهم ي فهم لنت حبيم  ليم 
  قم ضلوا يما  انوا مهتمين . , هللا

مرن خلرق هللا . أرررياء أي  لوقراتلمظ نمراجج مررن تكراليف العبوديرة لغيررر هللا فري األمروال ياأليالد ; الترري تقرمم فهرذ 
  أحياء ما أن ل هللا بها من سلطان  

فرري ا تقررادهم  العبوديرة ال تسررتقيم حيراة البنررر لتاء بعضررهم الربع  بررمين اسررتقامة حقيقررة األلوهيرة يحقيقررة كرذلك
ن تتحقرق فري الحقيقيرة الكاملرة ال يمبرن أ يحريترت يتصورهم   يفي حياتهم يياقعهم . . لن لنسانية ا نسان ي رامترت

بالربوبيرة يالقوامرة يالحاكميرة ; يال يخعرو لرت يحرم  حرق الهيم رة  لرا حيراة  سربحانت ظرو ا تقراد أي نظرام ال يفررد هللا
فري  رو لانرب  يالحاكميرة المنيا يانخرة   في السر يالعالنيرة ; يال يعترر  لرت يحرم  بحرق التنرريق ياألمرر في ال اس

  من لوانب الحياة ا نسانية . .

 رن المي ونرة   يحرم   ال راس البنري  لا ممار التاريخ يثبر  هرذ  الحقيقرة ييصرمقها . فمرا مرن مررة انحرر  اققيالو 
كانر  هرذ  المي ونرة   باال تقراد يالنرعائر أم  انر  باتبراع  سرواء -يدانروا لغيرر هللا مرن العبراد  -ا تقرادا  ينظامرا   -

  نسانيتهم ي رامتهم يحريتهم  كان  العاقبة هي فقمانهم   لال -األحبام يالنرائق 

للرا  امرو أساسري هرو  , ا سرالمي للتراريخ ; يررد جل المحبرومين للطواغير    يسريطرة الطواغير   لريهم يالتفسرير
يمررن  رم يفرررد  بالربوبيررة يالسررلطان يالقوامررة  , باأللوهيررة فسرو  المحبررومين  ررن ديررن      الرذي يفرررد هللا سرربحانت

  ن فر ون يقومت:)يناد  فر ون في قومرت قال:يرا قروم ألريس لري ملرك مصرر يهرذ  سبحانت يالحاكمية . فيقول هللا

فلروال ألقري  ليرت  ? يبرين تخرري مرن تحتري ? أفرال تبصررين ? أم أنرا خيرر مرن هرذا الرذي هرو مهرين يال يبراد األنهار
فاسررقين(. . فيرررد لنهررم  ررانوا قومررا  ف مررا و  أسررورة مررن جهررب   أي لرراء معررت المالئكررة مقترررنين   فاسررتظ  قومررت

الحرراكم الطرراغي قومررت يهررم م م ررون برراا موحررمين ; ال  يسررتظ  اسررتظفا  فر ررون لهررم للررا أنهررم فاسررقون . فمررا
  يالحاكمية   القوامة يمي ون لسوا  بربوبية ت ايل

فري  ررريعتت   قرم يقعروا بغيرر حرمو أن الرذين فسرقوا  رن المي ونرة   يحرم    ف تراحوا ل فرر مر هم أن يحبمروهم يلقرم
ي رامتهم يحريتهم   مهمرا اختلفر  أرربال األنظمرة  لنسانيتهم ال هاية في رقوة العبودية لغير  . العبودية   التي ت كو

  بعضها أنها تكفو لهم ا نسانية يالحرية يالكرامة   في التي تحبمهم ; يالتي ظ وا

ي رارت  لرا هللا  -ال ائر     الرمين يرة باسرمفري أ  راء هريبهرا مرن الك يسرة الطا يرة البا  -هربر  أيربرا مرن هللا  لقم
كو القريم ا نسرانية فري   فروان سرطوتها الغاررمة    رم  أهمرت في أ  اء  ورتها  لا تلك الك يسة التي -سبحانت  -

فرري ظررو األنظمررة الفرديررة ]  -يمصررالحهم  ررذلك  -يحررريتهم ي رررامتهم  لنسررانيتهم ظررن ال رراس ه رراك أنهررم يخررمين 
ال يابيرة  ياأليضراع ا  و آمالهم  لا الحريات يالضرمانات التري تكفلهرا لهرم المسراتير الوضرعية  ي لقو  [ الميمقرامية

يحبرم األغلبيرة الم تظبررة . . للرا آخرر هررذ   , البرلمانيرة   يالحريرات الصرحالية   يالضررمانات القضرائية يالتنرريعية
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العاقبرة هري مكيران رالرأسرمالية ر جلرك  مراجا  انر  العاقبرة ?  انر   رم الهراالت التري أحيطر  بهرا تلرك األنظمرة . .
تلررك الضررمانات ي ررو تلررك التنرربيالت   للررا مخرررد الفتررات   أي للررا مخرررد خيرراالت    كررو الطكيرران الررذي أحررال

البرلمانيرة  األغلبيرة الساحقة في  بوديرة جليلرة ل قليرة الطا يرة التري تملرك رأس المرال   فتملرك معرت األكثرية ييقع 
ال راس ه راك  فيلرة بضرمان لنسرانيتهم  ظ هرا   يالحريرات الصرحالية   يسرائر الضرمانات التري  يالمسراتير الوضرعية 

  !!! يحريتهم ي رامتهم   في مع ل  ن هللا سبحانت

الطبقرررة   ر للرررا " هررررب فريرررق مرررن ال ررراس ه ررراك مرررن األنظمرررة الفرديرررة التررري يطغرررا فيهرررا ررأس المرررالر ي  رررم
لطبقررة رالرأسررماليينر المي ونررة لطبقررة رالصررعاليكر   أي  بالمي ونررة ملوافمرراجا فعلرروا ? لقررم اسررتب ! الخماعيررةاألنظمة

 رعيس األمروال يالنررر ات المي ونرة للميلرة الترري تملرك المررال للرا لانررب السرلطان   أل رحاب اسرتبملوا بالمي ونرة

  أخطر من مبقة الرأسماليين   فتصبج

الضرريبة  أرياحهرم دفعروا مرن أمروالهم يمرنكرو حالرة يفري  رو يضرق يفري  رو نظرام دان البنرر فيرت للبنرر    يفري
  الفادحة . دفعوها ل رباب المت و ة في  و حالة  

تطلررق ال راس أحرررارا  رامررا  يحررم  ال بررم مررن  بوديرة   فررإن ال تكرن   يحررم    تكررن لغيرر هللا . . يالعبوديررة   لنرت
حريرراتهم يفضررائلهم . .  ررم ت كررو أمرروالهم ي رررامتهم ي  ال رراس ررررفاء أ ليرراء . . يالعبوديررة لغيررر هللا ت كررو لنسررانية

  ! يمصالحهم المادية في ال هاية

يفري  تبرت . . يهرذ   - سربحانت -ألو جلك  لت ت ال قضية األلوهية يالعبودية  رو تلرك الع ايرة فري رسراالت هللا  من
السراجلة البعيرمة .  األ ر ام ياألي ران فري الخاهليرات بعبرمة السورة نموجج من تلك الع ايرة . . فهري قضرية ال تتعلرق

 كو تمان يفي  و مبان ; يتتعلق بالخاهليات  لهرا . . لاهليرات مرا قبرو التراريخ . في يلك ها تتعلق با نسان  لت

  للعباد   العباد التاريخ . يلاهلية القرن العنرين . ي و لاهلية تقوم  لا أساس من عبادة يلاهليات

للعباد:)يمرا أرسرل ا  يحرم  يربوبيترت -سربحانت  -تقريرر ألوهيرة هللا ألرو جلرك  ران لروهر الرسراالت يالكترب هرو  يمن
  .(فا بمين  من قبلك من رسول لال نوحي لليت أنت ال للت لال أنا

  ختام هذ  السورة التي نوالهها: ي ان

فراكم   أ برم هللا الرذي يتو  يلكرن يا أيها ال راس لن   رتم فري ررك مرن دي ري فرال أ برم الرذين تعبرمين مرن دين هللا ;:قو
يال تكونن من المنرر ين . يال ترمع مرن دين هللا   مرا  , ح يفا يأمرت أن أكون من الم م ين . يأن أقم يلهك للمين

فإنررك لجن مررن الظرالمين . ي ن يمسسررك هللا بضررر فرال  اررر  لررت لال هررو   ي ن  فعلرر  ال ي فعرك يال يضرررك   فررإن
قرم لراءكم  ال راس     يهرو الغفرور الررحيم . قو:يرا أيهرافرال راد لفضرلت   يصريب برت مرن ينراء مرن عبراد بظيرر يرردك

يمرا أنرا  لريبم بو يرو . ياتبرق مرا  .  ليهرا الحق من رببم   فمن اهتم  فإنما يهتمي ل فسرت   يمرن ضرو فإنمرا يضرو
  . . الحاكمين يوحا لليك   يا بر حتا يحبم هللا يهو خير

This file was downloaded from QuranicThought.com



  و ها بالتفصيو:هذا في التعريف بالسورة ; ل  خذ في استعراا نص يحسب ا

  يتقرير حقائق ليمانية الوحمانية الموضوع:آيات دالة  لا 25 - 1األيلا: الوحمة

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  الوحمة مقممة

رر نها فري هرذ  الظا رية رر ن :مقرامق لحمرة ياحرمة   يصرعب تقسريمها للرا - ما أسلف ا في تقميمها  -كلها  السورة
فهري  -مرق تمير   رو سرورة بنظصريتها يمابعهرا الظراه  -   ها في الخ ء السابق سورة األنعام التي سبق الحميت

بم  راتهرا الموحيرة  لرا القلرب البنرري   يتظامبرت بإيقا رات م و رة . .  ت صرب تترمفق فري هيهرة مولرات متواليرة ;
 فيهرا لريأمرر المنرر ين فري اسرتقبالهم للروحي يالقررآن . للرا  ررا المنراهم الكونيرة التري تتخ مرن مرن التعخيرب

األحماو التري تمرر بهرم .  موالهة ألوهية هللا سبحانت . . للا  را مناهم القيامة . للا  را أحوال البنر في
مرن الموضرو ات يالمر  رات التري تحتويهرا السرورة  لليرت للا  را مصارع الغابرين . . للا آخر مرا سربق  ا ررارة

.  

يترمفق بهرذ  المولرات  ياحرما ثرر مرن نصرفها األيل يعرم مقطعرالرات تقسريم السرورة للرا مقرامق ممير ة . فرإن أك ي جا
يا ررارة للرا قصرة يرونس ; فت لرر   موسرا يقصرة -يمرن بعرم  فرري اختصرار  -المتتابعرة .  رم تخريء قصرة نروق 

  فت ل  المقطق األخير . السورة مقطعا آخر .  م تخيء ا يقا ات األخيرة في

كمررا هرري  - المت اسررقة أي مخمو ررة مررن المولررات -ة مولررة لطبيعررة السررورة هررذ  فسرر حايل  رضررها مولرر ينظرررا
  مبيعتها المتمي ة . .

يسرورة آل  مرران يسرورة  البقررة هرذا الرمرس األيل م هرا فيبرمأ بحرري   ال رة . )ألر  . الم . را(كمرا برمأت سرورة أمرا
ر : )تلرك آيرات الكتراب يبرمأ بهرذ  األحرر  مبترمأ خبر . ه راك األ را  بحري  ج رنا الرأي الذي اخترنرا  فري تفسريرها

  الحبيم(. .

مرن الروحي للررا  . ي خرذ السرريا  فري  ررا  رمة أمرور تبرمي فيهررا الحبمرة التري أررير لليهرا فري ي رر  الكتراب  رم
هللا للررا بنررر . . للررا خلررق  يرروحي الرسررول ] ه . لي ررذر ال رراس ييبنررر المرر م ين   يالرررد  لررا المعترضررين أن

ضياء يالقمر نورا   يتقرمير م راتل القمرر ليعلمروا  رمد  النمس . . للا لعوالسمايات ياألرا يتمبير األمر فيهما 
  الليو يال هار يما فيت من حبمة يتمبير . . اختال  الس ين يالحساب . . للا

ممبر  رو رريء   يمرا ي تظرر  هللا من  را هذ  انيات الكونية للا الغافلين   ها   الذين ال يرتقبون لقاء ييتطر  
الخانرب انخرر مرن نعريم مقريم . ييسرخو حبمرة ت ليرو  فري ين من سوء المصير ; يمرا ي تظرر المر م ينه الء الغافل
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النرر لل راس  مرا يسرتعخلون هرم الظيرر فري هرذ  الرمنيا يلرو  خرو لهرم  تعخيرو المصرير للرا يومرت المو رود   ي رمم
  بالظير النتها األلو يأخذيا بذنوبهم دين لمهال . يستعخلون  بالنر  ما

ينسريانهم لرت   رم  , األج  ي ر  لطبيعرة البنرر فري تلقريهم للنرر يالظيرر . يضررا تهم للرا هللا   رم مرس رم  يمرن
الظاليررة الترري سررارت فرري الطريررق جاتررت    بررالقرين  كنرر  الضررر . يلخررالهم فيمررا  ررانوا مررن قبررو فيررت   دين ا تبررار

  يلقي  مصار ها في جلك الطريق  

يطلبرون للرا  كرانوا الرذين يرم وهم الرسرول ] ه . فرإن المبرذبين أن مصرارع الغرابرين  انر  ياضرحة للعررب يمرق
يال مرمر ين أن القررآن مرن   رم هللا    مترمبرين الرسرول أن ير تي لهرم بقررآن غيرر هرذا القررآن أي يبرمل بعضرت . غيرر

للرا رريء يهم يعبمين من دين هللا مرا ال ير فعهم يال يضررهم دين اسرت اد  . يأن لت حبمة  ابتة فهو ال يقبو التبميو
للرا آيرة هللا  نراظرين هللا يحم  يهي تست م للا يحي من هللا .  م يطلبون خارقرة مرن الظروار  غيرر عبادة   ييتر ون 

  . الواضحة في القرآن   غافلين  ن آياتت المعخ ة في تضاعيف الكون 

منررهم مررن  فري  ررودة للررا مبيعرة البنررر فرري تلقرري الرحمررة يالضررر . ي رررا نمرروجج حرري مرن هررذ  الطبيعررة    رم
تسرير الفلرك فري أيل األمرر رخراء    رم تعصر  بهرا    رمما المتحر رة المر  رة . فري ر روب البحرر ال ابضرةالمناهم

  . الريج يي تيها الموج من  و مبان

مر خوجين ب خرفهرا  يأهلهرا آخرر يمثرو غررير هرذ  الحيراة الرمنيا   يبريقهرا يألالءهرا الرذي ي طفر  فري لحظرة   يمنرهم
السالم . دار األمن ياالممه ران . الرمار التري  دار ر الظام  المرهوب . . جلك للاهللا يم و للاغافلون  ن المصي

كررذلك نفصررو انيررات لقرروم يتفكرررين(. . ييررمر ون حبمررة هللا فرري الظلررق ) ال خررو  مررن أخررذها  لررا حررين غرررة . .
  يالتمبير .

  حقيقة الوحي يرد است كار المنر ين لت 2 - 1األيل: المرس

  آيات الكتاب الحبيم . .تلك  ألر

أيحرا برت للرا الرسرول .  قرم هرذ  الحرري  يأمثالهرا   تتر ل  آيرات الكتراب الحبريم   الرذي ي كررين أن يبرون هللا مرن
 مرا يتحرماهم  -آيرة ياحرمة مرن مثرو آيرات الكتراب  م هرا يهرذ  الحرري  فري مت رايل أيرميهم    رم ال يبلغرون أن ي لفروا

الترمبر   ي دراك أن الروحي هرو مفرر  الطريرق بير هم يبرين الرسرول   يأنرت لروال  للرا ايال يقودهم هرذ -في هذ  السورة 
  لوق  يقفتهم  ال ا  ن ت ليف آية ياحمة   من هذ  الحري  المبذيلة للخميق . الوحي هذا

  تلك آيات الكتاب الحبيم(. .)
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 رادقة باقيرة   نخرم  م هرا وانربالرذي يظامرب البنرر بمرا ي اسرب مبرائق البنرر   ييعررا فري هرذ  السرورة ل الحبريم
  مصماقها في  و ليو .

ياألرا . يفري النرمس  السرماء الذي ي بت الغافلين للا تمبر آيات هللا فري  رفحة الكرون يتضراعيفت . فري يالحبيم
يفرري قصرر  الرسررو فرريهم . . يفرري دالئررو القررمرة  . يالقمررر . يفرري الليررو يال هررار . . يفرري مصررارع القرررين األيلررا

  لظاهرة في هذا الولود . .الكام ة يا

قرمم  رم    رم ربهرم ?  لهرم أكران لل راس  خبرا أن أيحي را للرا رلرو مر هم أن أنرذر ال راس   يبنرر الرذين آم روا أن)
  قال الكافرين . لن هذا لساحر مبين(:

  . الرسو است كاري . يست كر هذا العخب الذي تلقا بت ال اس حقيقة الوحي م ذ  ان  س ال

هرو  رمم لدراك قيمرة  السر ال ل الرمائم الرذي قوبرو برت  رو رسرول:أبعت هللا بنررا رسروال ? يمبعرت هرذاكران السر ا لقرم
فرريهم . فهررم يسررتكثرين  لررا بنررر أن يبررون  يتمثررو را نسررانر .  ررمم لدراك ال رراس أنفسررهم لقيمررة را نسررانر الررذي

هرم ي تظررين أن يرسرو هللا ملكرا أي فيبلفرت همايرة ال راس . لن - الروحي  رن مريرق -رسرول هللا   يأن يتصرو هللا برت 
يبرون أهرال  أن من ا نسان   م هللا . غير ناظرين للا تكريم هللا لهذا المظلرو  ; يمرن تكريمرت رتبة خلقا آخر أ لا

هذ   انر  رربهة الكفرار المبرذبين  . الظاه لحمو رسالتت ; يأن يظتار من بين أفراد  من يتصو باا هذا االتصال
األيلرا . ف مرا فري هرذا العصرر الحرميت فيقريم بعر  ال راس  القررين  ه . يرربهة أمثرالهم فري  لرا  هرم الرسرول ]

  ال تقو تهافتا  ن تلك   أخر   من أنفسهم ألنفسهم ربهة

رريء ممرا خلرق . يالرذي  كرو يس لون:كيف يتم االتصال بين بنر جي مبيعة مادية يبين هللا المظال  لطبيعرة لنهم
  ليس  مثلت ريء ?

 
 

رْ ُهْم َأْن َأنرِذرِ  َأَكرانَ  رِر الَّرِذيَن آَمُ روْا َأنَّ َلُهرْم َقرَمَم ِ رْم ن ِ  رَم َربِ ِهرمْ  ال َّراَس  ِلل َّراِس َ َخبرا  َأْن َأْيَحْيَ را ِلَلرا َرُلرون مِ   َقرالَ  َيَبنِ 

ِبيٌن )   (2اْلَكاِفُريَن ِلنَّ َهرَذا َلَساِحٌر مُّ

جاتت ا لهية    مرا أحراس  يمبيعة حاس  لما بحقيقة هللا سبحانتس ال ال يحق ألحم أن يس لت لال أن يبون قم أ يهو
مرا ال يمعيرت أحرم يحتررم  قلرت   ييعرر  حرميد هرذا العقرو  يهو  لما ببو خصائ  ا نسان التي أيد ها هللا ليا  .

 للكن  ما ي ال يبنر  م هرا لميرم بعرم لميرم   يلرم يقر  العلرم بعرم حترا القابلة . بو يعر  أن خصائ  ا نسان
دائمرا  يالعقرو كرو الظصرائ  ا نسرانية القابلرة لر دراك . فضرال  لرا أنرت سرتبقا يراء لدراك العلرم أدرك يقال:لنرت

  آفا  من المخهول بعم آفا   
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ا نسران جي الطاقرة التري  فري ا نسران اجن ماقرات مخهولرة ال يعلمهرا لال هللا . للاهللا أ لرم حيرت يخعرو رسرالتت ففري
لصرراحبها نفسررت قبررو الرسررالة . يلكررن هللا  يمخهولررة تكررون هررذ  الطاقرة مخهولررة لل رراس   تحمرو هررذ  الرسررالة . يقررم

بما ت طروي  ليرت  رو خليرة   ي رو ب يرة   ي رو مظلرو  ; يقرادر  لرا أن   ليم الذي نفخ في هذا ا نسان من ريحت
  االتصال الظاه ببيالية ال يمر ها لال من جاقها يأيتيها . هذا يطوع ا نسان

نقرر هرذا المر هج مرن  ال ناس من المفسرين المحم ين في ل بات الروحي  رن مريرق العلرم للتقريرب . ينحرنلهم  يلقم
هي انفا  التري يملرك أديات  نرفها يمراقبتهرا  آفا  أساست . فللعلم ميمان . هو الميمان الذي يملك أدياتت . يللعلم

لررة فرري نطرا   ملررت ألنهررا ليسر  ررريها قررابال  رن الررريق . فهرري ليسر  داخ حقيقرا . يالعلرم لررم يرمع أنررت يعررر  رريها
ميرمان الرريق .  فري الذي يملك العلم يسائلت . لذلك تخ ب العلم الملت م ل  ول العلميرة أن يرمخو المادي لالختبار

في حقيقتها يفي أهرمافها  رذلك   يال سربيو  يالنبوك أما ما يسما ربالعلوم الريحانية ر فهي محايالت يراءها الريب
لال مرا لاءنرا مرن مصرمر يقي ري  رالقرآن يالحرميت يفري الحرميد التري لراء  الميرمان ة رريء يقي ري فري هرذاللرا معرفر
  يال تصر  يال قياس . لج أن ال يادة يالتصر  يالقياس  مليات  قلية . تيادة فيها بال

  . الميمان ه ا في غير ميمانت   يليس معت أدياتت . ألنت لم ي يد ب ديات العمو في هذا يالعقو

   م    م ربهم ?(. قمم أكان لل اس  خبا أن أيحي ا للا رلو م هم أن أنذر ال اس يبنر الذين آم وا أن لهم)

يتضرمن بيران التكراليف  يهرذا خال ة الوحي:لنذار ال اس بعاقبة المظالفة   يتبنير الم م ين بعقبرا الطا رة . فهذ 
  ا نذار يالتبنير يمقتضياتهما  لا يلت ا لمال . هو فهذاالوالبة االتباع يبيان ال واهي الوالبة االلت اب . 

آم روا يحرمهم . يهررو  للرذين لل راس لميعرا . فكرو ال راس فري حالرة للرا التبليرا يالبيرران يالتحذير:يالبنرر   يا نرذار
م . فري توحي بها  لمة ]  م  . مضرافة للرا القرم التي يبنرهم ه ا بالطم ني ة يالثبات ياالستقرار . . تلك المعاني

قرمم  ابترة راسرظة موق رة ال تت  ر ع يال تضرطرب يال تت لر ل يال تترردد    . . " رم  لرو ا نرذار يالتظويرف . . رقرمم
تطمرهن  التري يفي ظالل الظو    يفي سرا ات الحررج . . )قرمم  رم    رم ربهرم(. . فري الحضررة ا نذار في لو

  فيها ال فوس الم م ة . حي ما تت ل ل القلوب ياألقمام .

م رت ييعطونرت    يي خرذين  هللا ياضحة في ا يحراء للرا رلرو مر هم . رلرو يعررفهم ييعرفونرت   يطمه رون لليرت يحبمة
يا نسران مهير  بطبعرت للظيرر يالنرر    , أيضرج برال تكلر  يال لفروة يال تحررج . أمرا حبمترت فري لرسرال الرسرو فهري

ان مضربوس يعرود لليرت دائمرا  لمرا غرم  ليرت األمرر   حالرة للرا مير   فري ي قلرت هرو أداترت للتميير  . يلكرن هرذا العقرو
 التيارات يالنهوات   يأ رت فيت المر  رات العارضرة التري تصريب البرمن ياأل صراب يلذبتت يأحام  بت النبهات  

مير ان مضربوس ال  حالرةللا فتتغيرر يتتبرمل تقرميرات العقرو أحيانرا مرن ال قري  للرا ال قري  . هرو فري , يالمر اج
  يي  ل  لا لرراد    ييرلق للا الصواب  لا هما  . , لليت   رات ليعوديت  ر بهذ  الم

  المي ان الثاب  العادل هو هم  هللا يرريعة هللا . يهذا
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فيعرضرها  لرا هرذا المير ان  ; كلهرا يقتضي أن تكون لمين هللا حقيقة  ابتة يرلق لليها العقو البنري بمفهوماتت يهذا
دين هللا هو دائما رمفهوم البنرر لرمين هللار يأنرت مرن  رم  ب ن خامهها . . يالقول الثاب    يه اك يعر   حيحها من

 لظطرر التميرق -يهري  برات حقيقترت يمي انرت  -القا رمة األساسرية فري ديرن هللا  هرذ  رمتطرور فري أ رولتر يعررا

ليرت المفهومرات   تعررا يالرميران المسرتمر مرق المفهومرات البنررية . بحيرت ال يبقري ه الرك مير ان  ابر  يالتر رلج
  البنرية . .

ياحرمة   يالم لرق خطرر  ال هائيرة قصريرة برين هرذا القرول   يالقرول بر ن الرمين مرن  ر ق البنرر . . فال تيخرة يالمسرافة
  م ت يمن نتائخت القريبة يالبعيمة . . . يخطير للغاية   يالم هج بخملتت يستولب الحذر النميم .

  : خيبا فإن الكافرين يستقبلونها  ما لو  ان  أمرا يضوق قضية الوحي  لا هذا ال حو   يمق

  قال الكافرين:لن هذا لساحر مبين(. .)

ألن مرا ي طرق بررت  لليرت أن يقولروا:نبي يروحا -لرو  رانوا يترمبرين  -ألن مرا ي طرق برت معخر  . يأيلررا لهرم  سراحر
  يمرن التوليرت يالتنرريق مرا  يالحر رة الحيراة معخر  . فالسرحر ال يتضرمن مرن الحقرائق الكونيرة الكبرر  يمرن مر هج

  . . متفرد يقوم بت مختمق را    يما يرتك   ليت نظام

يبرن قرم يضرج لهرم مرا  يلرم كران يظرتله   رمهم الروحي بالسرحر   الخرتالس الرمين بالسرحر فري الو  يرات  لهرا ; يلقرم
  يأيهامها يأساميرها . الو  يات يتضج للمسلم حين يمرك حقيقة دين هللا ; في خو من هذ 

  بع  انيات من فعو هللا دالة  لا يحمانيتت 6 - 3الثاني: المرس

مرا مرن رراليق لال  , األمرر رببم هللا الذي خلق السمايات ياألرا فري سرتة أيرام    رم اسرتو   لرا العررش   يرمبر لن
مأ الظلرق  رم يعيرم  لميعا   ي م هللا حقا   لنرت يبر مرلعبم من بعم لجنت . جلكم هللا رببم فا بمي  أفال تذ رين ? لليت

بالقسه   يالذين  فرريا لهرم ررراب مرن حمريم ي رذاب ألريم بمرا  رانوا يبفررين  الصالحات   ليخ ي الذين آم وا ي ملوا
جلرك لال  هللا لعرو النرمس ضرياء يالقمرر نرورا يقرمر  م راتل لتعلمروا  رمد السر ين يالحسراب . مرا خلرق الرذي . هرو

هللا فري السرمايات ياألرا نيرات  خلرق فري اخرتال  الليرو يال هرار يمرابرالحق   يفصرو انيرات لقروم يعلمرون   لن 
  لقوم يتقون .

تكرن محرو لنكرار لرمي مرن  لرم هي القضية األساسية الكبر  في العقيمة . قضية الربوبية . . فقضية األلوهيرة يهذ 
ن اال تقراد بولرود للرت لهرذا ال تسرتطيق التظلري  ر البنررية ألن الفطررة -المنرر ين . فهرم  رانوا يعتقرمين بولرود هللا 

 بالعبرادة يلك هم  انوا ينر ون مرق هللا أربابرا يتولهرون للريهم -رميمة االنحرا   م حرفة الكون لال في حاالت نادرة

.  
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فينرر ون ألنفسرهم مرا لرم  الربوبيرة ليقربوهم للا هللا تلفرا ييبونروا لهرم ررفعاء   رم   مرا  رانوا ي ايلرون خصرائ  لما
  ي جن بت هللا .

فيمرا بعرم بتر  ير الم طرق  لم  الذي -الكريم ال يمخو في لمل جه ي لا  بصمد قضية األلوهية يالربوبية  يالقرآن
  البسيه المبارر: الواضج لنما يلمس الم طق الفطري  -اليوناني يالفلسفة ا غريقية 

م رراتل . يقررمر  يقررمر  هللا هررو الررذي خلررق السررمايات ياألرا يمررا فرريهن . يلعررو النررمس ضررياء يالقمررر نررورا لن
الرروا ي  تررمبرالقلررب لررو تفررتج يتمبرها يترروق  اخرتال  الليررو يال هررار . . هررذ  الظررواهر البررارتة التري تلمررس الحررس  

هو الذي يليق أن يبون ربرا  يرمين لرت البنرر بالعبوديرة يال ينرر ون برت رريها   يدبر  الممرك . . لن هللا الذي خلق هذا
الخمليرة التري  األقيسرة ة حية ياقعية   ال تحتاج للا  رم جهرن   يال للرا بحرت يراءأليس  قضية م طقي . . خلقت من

  !? الولمان يعلكها الذهن باردة لافة   يال تمف  القلب مرة يال تستخي 

ياألرا مرن خلرق   يمرن  السرمايات هذا الكون الهائو . سماياتت يأرضت . رمست يقمر  . ليلت ينهار  . يما في لن
   لا تلك الس ن . . تخري    يمن نبات يمن مير يمن حيوان    لهاأمم يمن س ن 

 المتفتج في سم  الليو الفخر هذا الليو الطامي السادل النامو   الساكن لال من دبيب الرع  ياألرباق . يهذا لن

لظررالل ال نرراس فرري الحيرراة ياألحيرراء . يهررذ  ا فيررمب الوليررم الراضرري . يهررذ  الحر ررة يترر فس بهررا الصرربج كابتسررامة
لطر  . يهرذا الطيرر الررائج الغرادي القراف  الوا رب الرذي ال يسرتقر  لرا  فري الساربة يحسبها الرائا ساك ة يهي تمب

يانطرال  . يهرذ   ترمافق ال امي المتطلق أبما للا ال مو يالحياة . يهذ  الظالئرق الذاهبرة انيبرة فري ال ب  حال . يهذا
  كما راء هللا . . مريقها الحياة ماضية فياألرحام التي تمفق يالقبور التي تبلا   ي 

يالرذهاب   يالبلرا يالتخرمد  يالررياق هذا الحنم من الصور يالظالل   ياألنماس ياألربال   يالحر ات ياألحوال   لن
في هذا الكون الهائو التي ال ت ي يال تتوق  لحظرة مرن ليرو  المائبة   يالذبول يال ماء   يالميالد يالممات   يالحر ة

  ي نهار . .أ

القلرب   ييتفرتج لمنراهمة  يسرتيق  هذا  لت ليستخي   و خالخة فري  يران ا نسران للت مرو يالترمبر يالتر  ر   حرين لن
يعمم مباررة للا ليقاظ القلرب يالعقرو لترمبر هرذا الحنرم  الكريم انيات المبثو ة في ظواهر الكون يح ايا  . . يالقرآن

  من الصور يانيات .

   الذي خلق السمايات ياألرا في ستة أيام(. .لن رببم هللا)

خلقهرا فري تقرمير يحبمرت  . رببم الذي يستحق الربوبية يالعبرادة هرو هرذا الظرالق   الرذي خلرق السرمايات ياألرا لن
  يتمبير:
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  في ستة أيام(.)

  ما اقتض  حبمتت أن يتم تر يبها يت سيقها يتهيهتها لما أراد  هللا . حسب

لنمرا ج ررت لبيران حبمرة  . ينو هرا م هذ  األيام الستة   فهي لم تذ ر ه ا ل تخت للرا تحميرم مرماهانمخو في تحمي يال
  الظلق   يتهيهتت لبلوت هذ  الغاية . . هذا التقمير يالتمبير في الظلق حسب مقتضيات الغاية من

فعلي را أن نقر    رم   . صرمرالم أية حال فاأليام الستة غيب من غيب هللا   الرذي ال مصرمر  دراكرت لال هرذا ي لا
يالترمبير يال ظرام   الرذي يسرير برت الكرون مرن بمئرت للرا  التقرمير يال نتعما  . يالمقصود بذ رها هو ا رارة للا حبمة

  م تها  .

   م استو   لا العرش(. .)

البنرر ييتمثلرون بهرا يفهمهرا  التري  لا العرش .   اية  رن مقرام السريطرة العلويرة الثابترة الراسرظة   باللغرة ياالستواء
فرري فصررو التظييررو الحسرري يالتخسرريم مررن  ترراب  هررذا المعرراني    لررا مريقررة القرررآن فرري التصرروير ]  مررا فصررل ا

  التصوير الف ي في القرآن . .

ظررو لررت . يليسرر  ه رراك  ال  م(ه را ليسرر  للتراخرري ال مرراني   لنمرا هرري للبعررم المع رروي . فال مران فرري هررذا المقررام)ي
م ررر    رررن الحرررميو يمررا يتعلرررق برررت مرررن  - سررربحانت - رررم  انررر  . فهررو  -سررربحانت  -تكررن    حالررة يال هيهرررة لرررم

المع وي   ينحن آم ون من أن ا لم نتخايت الم طقرة الم مونرة التري يحرق  للبعم لذلك نخ م ب ن) م(ه ا . والمبانال مان
الهيهررات  تعاقررب  سرربحانت  ررنالبنررري أن يحبررم ييخرر م . ألن ررا نسررت م للررا قا ررمة  ليررة فرري ت  يررت هللا للعقررو فيهررا

  يالحاالت   ي ن مقتضيات ال مان يالمبان .

  يمبر األمر(. .)

ال راموس الرذي يحبرم خطواترت  ييظترار أيائلت يأياخر    يي سق أحوالرت يمقتضرياتت   ييرترب مقمماترت ينتائخرت   ييقمر
  يأموار  يمصائر  .

  ما من راليق لال من بعم لجنت(. .)

مرن خلقرت لال حيرت ير جن  رراليق يالحبم  لت لليرت . يمرا مرن ررفعاء يقربرون للرا    تلفرا . يمرا مرن كلت لت   فاألمر
يالعمرو الصرالج   ال بمخررد التوسرو بالنرفعاء . .  با يمران لت بالنرفا ة   يفقرا  لترمبير  يتقرمير    ياسرتحقا  النرفا ة

  ا يلها رفا ة ال ترد   م هللا  من أن للمالئكة التي يعبمين تم يعتقمينت يهذا يوالت ما  انوا
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رببررررم(. . الظليررررق  هللا    الظررررالق المررررمبر الحرررراكم الررررذي ال ينررررفق   ررررم  أحررررم لال بإجنررررت . . )جلكررررم جلكررررم
أفرال ترذ رين(? . . فراألمر مرن الثبروت يالوضرروق ) بالربوبية)فا برمي (فهو الرذي يسرتحق المي ونرة لرت دين سروا  . .

  المعريفة . . الحقيقة ذ ر لهذ بحيت ال يحتاج لال لمخرد الت

  لحظة أمام قولت تعالا بعم  را دالئو األلوهية في السمايات ياألرا: ينق 

  جلكم هللا رببم فا بمي (. .)

هرو  -سربحانت  -بر ن هللا  يعترفرون  قل ا:لن قضية األلوهية لم تكن محو لنكرار لرمي مرن المنرر ين   فقرم  رانوا يقم
كررو ررريء . . يلكررن هررذا اال ترررا  لررم تكررن تتبعررت   لررا يرر  المررمبر المتصررر  القررادرالظررالق الرررات  المحرري المم

ب لوهيرة هللا  لررا هرذا المسرتو  أن تكرون الربوبيرة لرت يحرم  فرري  اال تررا  مقتضرياتت . فلقرم  ران مرن مقتضرا هرذا
فري أمررهم  يحبمرون  ; يالتتمثرو فري المي ونرة لرت يحرم  ; فرال يتقرممون بالنرعائر التعبميرة لال لرت  يالربوبيرة حيراتهم . .

  كلت غير  . . يهذا مع ا قولت تعالا:

  جلكم هللا رببم فا بمي (. .)

بهرذ  الظصرائ   لهرا   ألنهرا  سربحانت هي العبودية   يهي المي ونة   يهي االتباع يالطا رة   مرق لفرراد هللا فالعبادة
  من مقتضيات اال ترا  باأللوهية .

هرو ا يمران ; يأنرت  جاترت األلوهيرة . ييظرن ال راس أن اال تررا  باأللوهيرة فري الخاهليرات  لهرا ي حسرر مخرال يفري
 لرا األلوهيرة مقتضراها يهرو الربوبيرة . . أي  يرتبروا مترا ا ترر  ال راس بر ن هللا للههرم فقرم بلغروا الغايرة ; دين أن

  بسلطانت . . ال رب غير    يحاكمهم الذي ال سلطان ألحم لال الذي المي ونة   يحم  ليبون هو ربهم

ال راس أنهرم مترا  ييحسرب ي حسرر مع را رالعبرادة ر فري الخاهليرة   حترا يقتصرر  لرا مخررد تقرميم النرعائر . كرذلك
ابترماء منرتقة مرن  برم . ي ر برمر تفيرم ابترماء  العبرادة قمموا النرعائر   يحرم    فقرم  برميا هللا يحرم  . . بي مرا  لمرة

احم من مظاهر المي ونة يالظضوع ال يسرتغر   رو حقيقرة المي ونرة يال  رو ي  مظهر ردان يخضقر . يما النعائر لال
  مظاهرها .

 لرا هرذا ال حرو    األلوهيرة ليسر  فتررة مرن ال مران   يال مرحلرة مرن المراحرو . لنمرا هري انحسرار مع را يالخاهليرة
      ما هو الحاليحسبون أنهم في دين هللا يهم يمع ا العبادة . هذا االنحسار الذي ي دي بال اس للا النرك

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رَماَياِت َياأَلْرَا ِفري ِسرتَّةِ  ِلنَّ  ِمرن  ِلالَّ   ُرمَّ اْسرَتَو  َ َلرا اْلَعرْرِش ُيرَمبِ ُر اأَلْمرَر َمرا ِمرن َرراِليقن  َأيَّرامن  َربَُّكرُم   ُ الَّرِذي َخَلرَق السَّ
ِ َحق را  ِلنَّرتُ  (3) نَ َتَذكَُّري  َبْعِم ِلْجِنِت َجِلُكُم   ُ َربُُّكْم َفاْ ُبُميُ  َأَفالَ  اْلَظْلرَق  ُرمَّ ُيِعيرُمُ  ِلَيْخرِ َي  َيْبرَمأُ  ِلَلْيِت َمرْرِلُعُكْم َلِميعرا  َيْ رَم   

اِلَحاتِ  الَِّذيَن آَمُ وْا َيَ ِمُلواْ  ْن َحِميمن  الصَّ   (4ْكُفُريَن )َأِليٌم ِبَما َ اُنوْا يَ  َيَ َذابٌ  ِباْلِقْسِه َيالَِّذيَن َ َفُريْا َلُهْم َرَراٌب مِ 

يير دين النرعائر ا    بي مررا  , المسرلمين فري  رو برالد األرا   بمررا فيهرا الربالد التري يتسرما أهلهررا ب سرماء اليروم
بسرلطانت يررريعتت   يهرو الرذي يرمي ون لرت ييظضرعون ألمرر  ينهيرت    يحبمهرم أربابهم غير      ألن ربهم هو الذي

ليراهم ر . ]  عبرادتهم نرت  مرا قرال رسرول هللا ] ه . ر . . . فراتبعوهم . فرذلكلهرم   يبرذلك يعبمي  ينرر ت ييتبعون ما
  في حميت  مي بن حاتم الذي أخرلت الترمذي . .

هللا لكرم مرن رت  فخعلرتم م رت  أنر ل مع ا العبادة المقصرود لراء فري السرورة جاتهرا قولرت تعالا:)قرو:أرأيتم مرا يلتو يم
  . .(? تفترين  لا هللاحراما يحالال . قو:آا أجن لكم أم  

  هللا بقولت: ي اديهم نحن فيت اليوم ال يفتر  في ريء  ما  ان  ليت أهو الخاهلية ه الء الذين يما

  جلكم هللا رببم فا بمي  . أفال تذ رين  (. .)

  يالكافرين: الم م ين يال تنر وا بت ريها . فإن مرلعبم لليت   يحساببم   م    يهو يخ ي  ا بمي 

  مرلعبم لميعا ي م هللا حقا(. . لليت)

  يحم  ال للنر اء يالنفعاء . لليت

  ي م فال خل  يال تظل    فالبعت هو تتمة الظلق: يقم

لهرم ررراب مرن حمريم ي رذاب  كفريا لنت يبمأ الظلق  م يعيم  ليخ ي الذين آم وا ي ملوا الصالحات بالقسه   يالذين)
  أليم بما  انوا يبفرين(. .

  الخ اء غاية من غايات الظلق يا  ادة:في  فالعمل

  ليخ ي الذين آم وا ي ملوا الصالحات بالقسه . . .(.)

قمرة الكمرال البنرري الرذي  لنهرا بال م غصات يبمين  قابيرو تعقرب اللرذة غايرة مرن غايرات الظلرق يا  رادة . يال عيم
األرا يفرري هررذ  الحيرراة الررمنيا هررذا فرري هررذ   مررن يمبررن أن تصررو لليررت البنرررية . يالبنرررية ال تصررو للررا ررريء

لال لذائررذ الرريق الظالصررة  -لررذة مرن غصرة   أي مررن  قابيرو تعقبهرا  فيهرا المنروبة برالقلق يالكررمر   يالتري ال تظلرو
م هرا  ناقصرا يلو لرم يبرن فري هرذ  الحيراة الرمنيا لال النرعور ب هايرة نعيمهرا لكران هرذا يحرم  - لبنر يهذ  قلما تظل 

لهررا   يهرري الررتظل  مررن  المقررمرة لبنرررية ال تصررو فرري هررذ  األرا للررا أ لررا الررمرلاتيحررائال دين  مالهررا . فا
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الفروت يال قلرق مرن االنتهراء . . يهرذا  لرت تبلغرت  مرن ال ق  يالضع  يمعقباتهما   ياالستمتاع برال  رمر يال خرو 
لبرالت المهترمين مرن النامو . فال لرم يبون مرن غايرة الظلرق يا  رادة  الكامو في الخ ة  ما ي   القرآن نعيمها

  اتبعوا س ة الحياة الصحيحة يناموس الحياة القويم   للا أ لا مراتب البنرية . الذين البنرية  

 -لرانبو  . يهرذا يقتضري  برو الرذين  فرريا فقرم خرالفوا  رن ال راموس   فلرم يسريريا فري مريرق الكمرال البنرري   ف مرا
لررانبوا قررانون الكمررال ; يأن يلقرروا  اقبررة  ألنهررم الكمررال  أال يصررلوا للررا مرتبررة  -حسررب السرر ة الترري ال تتظلرر  

 رن قروانين الصرحة الخسرمية . هرذا يلقرا  مرضرا يضرعفا   يأيلهرك يلقونرت  انحرافت انحرافهم  ما يلقا المري   اقبة
  في مقابو اللذائذ بال غص  . -يغصصا بال لذائذ  , يانتكاسا ترديا

  ليم بما  انوا يبفرين(. .يالذين  فريا لهم رراب من حميم ي ذاب أ)

  لليت المرلق ي  م  الذي هذ  اللفتة من آيات هللا في خلق السمايات ياألرا للا عبادة هللا يحم    يبعم

 
 
َرُ  َمَ راِتلَ  ُهوَ  رْمَس ِضرَياء َياْلَقَمرَر ُنرورا  َيَقرمَّ رِ يَن َياْلِحَسراَب َمرا َخَلر ِلَتْعَلُمرواْ  الَِّذي َلَعرَو النَّ ُ َجِلرَك ِلالَّ َ رَمَد السِ   ِبراْلَحق ِ  َق   

ُو انَياِت ِلَقْومن َيْعَلُموَن )   (5ُيَفصِ 

  ياألرا: للسمايات يعود السيا  للا انيات الكونية التالية في يلودها يضظامتها . . الخ اء

 جلررك لال مرا خلررق هللا . هرو الررذي لعرو النررمس ضرياء يالقمررر نرورا    يقررمر  م راتل لتعلمرروا  ررمد السر ين يالحسرراب)
  بالحق . يفصو انيات لقوم يعلمون(. .

  بطول التكرار . القلب منهمان بارتان من مناهم الكون   ن ساهما لطول األلفة   ينفقم يقعهما في فهذان

  يأيل مغيب ? قمر فكيف يهلة ا نسان يهو يناهم أيل مرة أيل رري  رمس يأيل غريب   يأيل مطلق ي ال

يليحيري فري قلوب را لحسراس  , ان مبرريران يردنرا القررآن لليهمرا   ليثيرر فري منرا رنا يهلرة الخرمةمنهمان م لوفر هذان
  في خلقهما يمبيعة تكوي هما من التمبير المحبم: لما التطلق الحي   يالت مو الذي لم يبلم  التكرار   يالتيق 

  هو الذي لعو النمس ضياء(. .)

  ارتعال . فيها

  يالقمر نورا (. .)

  لنارة . فيت
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  يقمر  م اتل(. .)

للرا  لروم فلكيرة ال  حالرة في  و ليلة م  ال  يبون فيت  لرا هيهرة خا رة    مرا هرو منرهود فري القمرر   برمين  ي  ل
  يمر ها لال المتظصصون .

  لتعلموا  مد الس ين يالحساب(. .)

  ت ال المواقي  يالموا يم تضبه بالنمس يالقمر لكافة ال اس . يما

  ت  بت ? هو هذا  لت بامو ? هو هذا  لت مصادفة ?هذا  ل هو

حر رة . مرا يبرون هرذا  لرت  معهرا ما يبون  و هذا ال ظام   ي و هذا الت اسق   ي و هرذ  المقرة التري ال تتظلر  كال
   بثا يال بامال يال مصادفة  ابرة:

  ما خلق هللا جلك لال بالحق(. .)

تنرهم برت ياضرحة قائمرة  التري يالحق  اب  رالرج راسرخ . يهرذ  الرمالئوقوامت . يالحق أداتت . يالحق غايتت .  الحق
  دائمة:

  يفصو انيات لقوم يعلمون(. .)

  . يالم اظر التي تعرا ه ا في حالة للا العلم  دراك التمبير الكامن يراء المناهم فالمناهم

الليرو يال هرار    ظراهرة ل ت نر خلرق السرمايات ياألرا   يمرن لعرو النرمس ضرياء يالقمرر نرورا يتقرمير  م رات  يمرن
  الكون العخيب: هذا يهي ظاهرة موحية لمن يفتج قلبت  يحاء المناهم يالظواهر في

  . .(يتقون  لن في اختال  الليو يال هار   يما خلق هللا في السمايات ياألرا . . نيات لقوم)

منرهودتان ترذهب ألفرة  ظاهرتران ا . ي لتاهمراالليو يال هار تعاقبهما . يينمو  ذلك اختالفهما موال يقصر  ياختال 
  فيها ال فس   يي تف  فيها الولمان تستيق  المناهمة بخمة يقعهما في الحس . لال في اللحظات التي

 
 
َماَياتِ  ِفي اْخِتاَلِ  اللَّْيِو َيال ََّهاِر َيَما َخَلَق   ُ ِفي ِلنَّ    (6)َياأَلْرِا نَياتن لِ َقْومن َيتَُّقوَن  السَّ
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الكرون   يتطلرق للرا  رو ظراهرة  هرذا يالمغارب   فيق  فري النرري  يفري الغرريب يقفرة ا نسران الخميرم فري للمطالق
يحياهرا ا نسران حيراة  املرة حقيقيرة   يير ف   التري لميمة فيت بعين مفتوحة يحس مستخيب . يهري هري اللحظرات

  ابة . .االستقبال ياالستخ أله ة فيها التيبس الذي خلفتت األلفة في

  يما خلق هللا في السمايات ياألرا(. .)

الرذي ال يحصرا  الحنرم يق  ا نسان لحظة ياحمة يرقب )ما خلق هللا فري السرمايات ياألرا(ييسرتعرا هرذا يلو
يق  لحظة ياحمة المت  يمابت يفراا بمرا  لو من األنواع ياألل اس   يالهيهات ياألحوال   ياأليضاع ياألربال .

يالتررر  ر مرررا  ررراش . . يدع خلرررق السرررمايات ياألرا ي ننررراءهما  يالتفكرررر  لهرررا   يينرررغلت بالترررمبريغ يرررت حياترررت 
فري جلرك  لن العخيب   فذلك ما يولت لليت القلب با رارة السرريعة    رم يتر رت ليرتمال  . . ال حو يتكوي هما  لا هذا

  كلت:

  نيات لقوم يتقون(. .)

سرريعة التر  ر  , حساسرة ان التقرو  . الرذي يرمع هرذ  القلروب مستخاررةقلوبهم هرذا الولرمان الظراه . يلرم تستنعر
  ل نظار ياألسماع . المعريضة ياالستخابة لمخالي القمرة يمظاهر ا بماع يمعخ ات الظلق

فري هرذا الكرون ; يالتري  ا نسران هو م هج القرآن في مظامبة الفطرة البنرية بايات هللا الكونيرة   المبثو رة حرول هذا
  مفهومة   ي يحاءات مسمو ة   لغة هللا سبحانت أن بي ها يبين فطرة الكائن البنري يعلم 

ألن هللا يعلرم أن هرذا  ; يالفالسرفة يلخ  المر هج القرآنري للرا األسرلوب الخرملي الرذي لرم فيمرا بعرم   رم المتكلمرين يلم
ا حر رة ; يال تر دي للرا ب راء حيراة ; الباردة التي ال تمفق لل الذهن األسلوب ال يصو للا القلوب يال يتخايت م طقة

  حر ة في الذهن البارد تتالرا في الهواء   لليت يقصار  ما ت تهي

يهرذ   -يالعقرو لميعرا  للقلرب هري أقرو  األدلرة المق عرة -ب سرلوبت هرذا  -األدلرة التري يقرممها المر هج القرآنري  يلكرن
المتسررقة المضرربومة ; يمرا يقررق فيررت مررن تحرروالت  ةالم تظمر فررإن يلررود هررذا الكرون جاتررت أيال .  ررم حر تررت -مي تهرا 

 انيرا . . لن هرذا  لرت ال يمبرن تفسرير  بغيرر  -حتا قبو أن يعرفها البنر  - األ ر يتغيرات تضبطها قوانين ياضحة
  ممبرة . . قوة تصور

ن الكرون يلرم أن يقولروا:ل  لرا يمرارين فري هرذ  الحقيقرة ال يقرممون فري مبانهرا دلريال معقروال . يال ي يرمين  يالرذين
أي  -قواني ررت   فررإن  رران هررذا  المررا مفهومررا  يتضررمن هبررذا بقواني ررت ; يأن يلررود  ال يحترراج للررا تعليررو ; ييلررود 

  فذاك   -معقوال 
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ه الرك الهرريب مرن هللا    اقتضراهم كان هذا الكالم يقال للهريب مرن هللا فري أيربرا ; ألن الهرريب مرن الك يسرة يلقم
مقتضررا اال ترررا  ب لوهيررة هللا . جلررك أن منررر ي  مررن   ألنررت الوسرريلة للررا الررتظل  ررم أ رربج يقررال ه ررا يه رراك 

هللا .  ررم يمرراري فرري ربوبيتررت    لررا نحررو مررا رأي ررا فرري الخاهليررة  بولررود الخاهليررات القميمررة  رران معظمهررم يعتررر 
يلرود هللا  فري ي قيرمتهمهذا القرآن أيل مرة . فلقم  ران البرهران القرآنري يحا ررهم بمر طقهم هرم  يالهها العربية التي

فيررمي وا لررت يحررم  باالتبرراع  ; ربهررم سرربحانت ي ررفاتت . ييطررالبهم بمقتضررا هررذا الم طررق جاتررت أن يخعلرروا هللا يحررم 
العنرين فتريم أن تظلر  مرن  قرو هرذا الم طرق برالهريب مرن  القرن  يالطا ة في النعائر يالنرائق . . ف ما لاهلية

  األلوهية جاتها ابتماء  

 
 
ْنَيا َلنَّ  ال ُّراُر  َمرْ َياُهمُ  ( ُأْيَلررِهكَ 7ِبَهرا َيالَّرِذيَن ُهرْم َ رْن آَياِتَ را َغراِفُلوَن ) َياْمَمرَ نُّواْ  الَِّذيَن اَل َيْرُلوَن ِلَقاءَنا َيَرُضروْا ِباْلَحيراِة الرمُّ

اِلَحاِت َيْهمِ  َيَ ِمُلواْ  ( ِلنَّ الَِّذيَن آَمُ واْ 8ِبَما َ اُنوْا َيْكِسُبوَن ) األَْنَهراُر ِفري َل َّراِت  َتْحرِتِهمُ  يِهْم َربُُّهْم ِبِإيَمراِنِهْم َتْخرِري ِمرنالصَّ
  (9ال َِّعيِم )

الهرريب الفاضرج باسرم  لهرذا العخيرب أنرت فري الربالد التري تسرما رلسرالمية ر يرريج ببرو يسريلة ظراهرة أي خاليرة يمرن
نظمررة رالعلميررة ر . . يمررن الغيررب  ررو مررا يتعلررق األ فرري رالعلررمر ي رالعلميررة ر   فيقررال:لن رالغيبيررة ر ال مبرران لهررا

يحررايل انبقررون مررن هللا الهررريب . ال يظنررون هللا لنمررا يظنررون ال رراس    الظلفرري باأللوهيررة . .   يمررن هررذا الم فررذ
  هذا االحتيال    ليهم فيحتالون 

مرن هللا ه را يه راك  بينالهرار  ت ال داللة يلود الكرون جاترت    رم حر ترت الم تظمرة المتسرقة المضربومة . تحا رر يما
هرذ  الماللرة   يتسرتخيب لهرا . يمرا ير ال المر هج  توالرت -قلبرا ي قرال يحسرا ييلرمانا  -. يالفطررة البنررية بخملتهرا 
  يظامبها من أقصر مريق   يمن أيسق مريق يأ مق مريق     . بخملتها القرآني هذا يظامب الفطرة

  الم كرين بهابين الم م ين بانخرة ي  10 - 7الثالت: المرس

المحبرم أن تكرون ه راك  ال ظرام يرين  و هرذا    رم ال يتوقعرون لقراء هللا ; يال يرمر ون أن مرن مقتضريات هرذا يالذين
كمالهررا الم نررود ; يالررذين يمرررين بهررذ  انيررات  لهررا  فيهررا آخرررة   يأن الررمنيا ليسرر  ال هايررة   ألن البنرررية لررم تبلررا

 يال  قال يتفكر . . ه الء لرن يسرلكوا مريرق الكمرال البنرري   يلرن يصرلوا للرا , يتمبر غافلين   ال تحرك فيهم قلبا

الرمنيا ي رغارها  نصرب التري ي رم المتقرون . لنمرا الخ رة للرذين آم روا ي ملروا الصرالحات   حيرت يفرغرون مرن الخ رة
  للا تسبيج هللا يحمم  في رضاء مقيم:
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غافلون   أيلهرك مر ياهم ال رار  آيات ا امم نوا بها   يالذين هم  نلن الذين ال يرلون لقاءنا   يرضوا بالحياة المنيا ي )
يهرميهم ربهرم بإيمرانهم ; تخرري مرن تحرتهم األنهرار فري ل رات  الصالحات بما  انوا يبسبون . لن الذين آم وا ي ملوا

  ن(. .سبحانك اللهم . يتحيتهم فيها سالم . يآخر د واهم أن الحمم   رب العالمي فيها ال عيم . د واهم

أن انخرررة ضررريرة مررن  يررمر ون  الررذين ال يتررمبرين ال ظررام الكرروني المرروحي برر ن لهررذا الكررون خالقررا مررمبرا   ال لن
فيها لبالت البنررية للرا آفاقهرا العليرا . يمرن  رم فهرم  يتم ضريرات هذا ال ظام   يتم فيها تحقيق القسه يالعمل ;  ما

 يقفرون   ررم الحيراة الررمنيا   بمررا فيهرا مررن نقر  يهبرروس   ييرضرونهالهرذا القصررور  ينتيخرة ال يتوقعرون لقرراء هللا  

يهرم يغادرينهرا لرم  ; للبنرر فيهرا   فرال ي كررين فيهرا نقصرا   يال يرمر ون أنهرا ال تصرلج أن تكرون نهايرة ييسرتغرقون 
تهم . يلرم يبلغروا الكمرال الرذي تهيرههم لرت بنرري , يسرتوفوا  رو لر ائهم  لرا مرا  ملروا مرن خيرر أي الترحروا مرن ررر

يهرربه ب  ررحابت  ررم يهرربه   ألنهررم ال يرفعررون رعيسررهم للررا قمررة   يال  يظررو يالوقررو    ررم حررميد الررمنيا يارتضرراعها
 أفق . لنما يظفضون رعيسرهم يأبصرارهم دائمرا للرا هرذ  األرا يمرا  ليهرا   غرافلين  رن للا يتطلعون ب بصارهم

  للا التطلق يالكمال . .هللا الكونية التي توق  القلب   يترفق الحس   يتحف   آيات

  أيلهك م ياهم ال ار بما  انوا يبسبون(. .)

  الم ي  يبهس المصير   يبهس

أ لرا مرن هرذ  الحيراة  هرو الضرفة األخرر  الرذين آم روا ي ملروا الصرالحات . الرذين آم روا فر در وا أن ه راك مرا يفري
بعمرو الصرالحات   يانتظرارا لةخررة الطيبرة . .  هللا المنيا   ي ملوا الصالحات بمقتضرا هرذا ا يمران   تحقيقرا ألمرر

  يمريقها هو الصالحات . . ه الء .

  يهميهم ربهم بإيمانهم(. .)

   لا استقامة بصائرهم للا الصالحات بسبب هذا ا يمان الذي يصو ما بي هم يبين هللا   ييفتج يهميهم

 
 

ِ َربِ  اْلَعراَلِميَن ) َدْ َواُهمْ  ِفيَها َساَلٌم َيآِخرُ  ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َيَتِحيَُّتُهمْ  َدْ َواُهمْ  روُ 10َأِن اْلَحْمرُم ِا  ِلل َّراِس    ُ  ( َيَلرْو ُيَعخِ 
رَّ اْسِتْعَخاَلُهم ِباْلَظْيِر َلُقِضَي ِلَلْيِهمْ    (11) َيْعَمُهونَ  َفَ َذُر الَِّذيَن اَل َيْرُلوَن ِلَقاءَنا ِفي ُمْكَياِنِهمْ  َأَلُلُهمْ  النَّ

  الخ ة . يمخلون  ييهميهم للا الظير بوحي من حساسية الضمير يتقوا  . . ه الء , الطريق

  تخري من تحتهم األنهار(. .)

  ي ال الماء يلن ي ال يوحي بالظصب يالري يال ماء يالحياة . . يما
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همرومهم ليسر  مراال  يال  لن همومهم في هذ  الخ ة يما هي رواغلهم   يما هي د واهم التري يحبرون تحقيقهرا ? فما
رر جلك  لت   يلقم اكتفروا فمرا لهرم مرن حالرة  كفوا لاها    ي ن رواغلهم ليس  دفق أج  يال تحصيو مصلحة . لقم

هللا   يلقررم ارتفعرروا  ررن مثررو هررذ  النررواغو يالهمرروم . لن أقصررا مررا  يهرربهم مررن تلررك الحالررات   يلقررم اسررتغ وا بمررا
أنفسرهم  يبرين هو تسربيج هللا أيال يحمرم  أخيررا   يتظلرو هرذا يجاك تحيرات بير همب نرت)د واهم( ليو ر  ينرغلهم حترا

  يبي هم يبين مالئكة الرحمن:

  . .(العالمين د واهم فيها:سبحانك اللهم . يتحيتهم فيها سالم . يآخر د واهم:أن الحمم   رب)

يالرفرفرة فري آفرا  الرضرا  , ا يحالاتهرااالنطرال  مرن همروم الحيراة الرمنيا يررواغلها ; ياالرتفراع  رن ضرريراته لنرت
  . ا نسان يالتسبيج يالحمم يالسالم . تلك انفا  الالئقة ببمال

  السابقين لرارة للا الطبيعة ا نسانية يلف  نظر الكفار لهالك 14 - 11الرابق: المرس

يتو رمهم برت ; ببيران أن  يالرذ جلرك يوالرت السريا  القرآنري تحرميهم لرسرول    ] ه . يملربهم تعخيرو العرذاب بعرم
منررهمهم حررين يصرريبهم الضررر فعررال   فتتعررر   لهررم ت ليلررت للررا ألررو مسررما هررو حبمررة مررن    يرحمررة . ييرسررم

ارتفررق الضرر  رراد المسررفون للررا مررا  رانوا فيررت مرن غفلررة . ييررذ رهم  فررإجا فطررتهم مررن الر رام يتتخررت للرا خالقهررا .
لنمرا  الرمنيا م ; ييلروق لهرم بمثرو هرذا المصرير ; ييبرين لهرم أن الحيراةاسرتظلفوا هرم مرن بعرمه الرذين مصرارع الغرابرين

  هي لالبتالء يبعمها الخ اء . .

لقاءنررا فرري مكيررانهم  يرلررون  يلررو يعخررو هللا لل رراس النررر اسررتعخالهم بررالظير لقضرري للرريهم أللهررم   ف ررذر الررذين ال)
فلمرا  نرف ا   رت ضرر  مرر  ر ن لرم يرم  ا للرا  , قائمرا يعمهرون . ي جا مرس ا نسران الضرر د انرا لخ برت أي قا رما أي

يعملررون . يلقرم أهلك ررا القررين مررن قربلكم لمررا ظلمروا   يلرراءتهم رسررلهم  كرانوا ضرر مسررت    رذلك تيررن للمسررفين مررا
ل  ظرر  , بعرمهم كرانوا لي م روا    رذلك نخر ي القروم المخررمين .  رم لعل راكم خالئر  فري األرا مرن يمرا بالبي رات  

  كيف تعملون(.

هللا تعرالا  ر هم فري  حبرا  كران المنرر ون العررب يتحرمين رسرول هللا ] ه . أن يعخرو لهرم العرذاب . . يممرا قرميل
غيرهرا: )ييسرتعخلونك بالسريهة قبرو الحسر ة يقرم  فري هذ  السورة:)ييقولون مترا هرذا الو رم لن   رتم  رادقين(. ييرد

ا:اللهم لن  ران هرذا هرو الحرق مرن   رمك فر مطر قرولهم:)ي ج قرالو  الكرريم خلر  مرن قربلهم المثالت(كمرا حبرا القررآن
  أي ائت ا بعذاب أليم(. . السماء  لي ا حخارة من

ير للهم   فرال يوقرق بهرم  أن هرذا يصرور حالرة الع راد التري  رانوا يوالهرون بهرا هرم  هللا . . يقرم رراءت حبمترت ي رو
 ثررتهم سرتمخو فري هرذا الرمين   فيقروم  هللا أن  لرم  رذاب االستهصرال يالهرالك  مرا أيقعهرم بالمبرذبين قربلهم . فقرم

  بعم فتج مبة   مما  انوا يخهلونت يهم يتحمين في لهالة   جلك  ليها   يي طلق في األرا بها . ي ان
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  بالنر   استعخالهم  المين بما يريم  هللا بهم من الظير الحقيقي . ال الظير الذي يستعخلونت غير

اسرتعخالهم برالظير الرذي  , باسرتعخالت لا:لنت لو  خو لهم بالنر الذي يتحرمين سبحانت يقول لهم في انية األي  للاهللا
 لقضا  ليهم   ي خو ب للهم   يلك ت يستبقيهم كلت يطلبونت . . لو استخاب هللا لهم في استعخالهم

 
 

ررُّ َدَ اَنرا ِلَخ ِبرِت َأْي َقاِ رما  َأْي َقاِئمرا   َيِ َجا را َمرسَّ اِ نَسراَن الضُّ رتُ  ْفَ ا َ ْ رُت ُضررَُّ  َمررَّ َ رَ ن لَّرْم َيرْمُ َ ا ِلَلرا ُضرر ن َكَنر َفَلمَّ  مَّسَّ

  (12َكَذِلَك ُتيِ َن ِلْلُمْسِرِفيَن َما َ اُنوْا َيْعَمُلوَن )

يرلرون لقراء  سريظلون فري  مرايتهم  ال أللهم لت . .  م يحذرهم مرن هرذا ا مهرال أن يغفلروا  مرا يراء  . فالرذين لما
  هم األلو المرسوم .يتظبطون   حتا ي تي

 رن الت راق  فري  تكنر  الحميت  ن استعخال النر يعرا  ورة بنرية ل نسان   مما يمست الضر   يبم اسبة
    ت  اد للا ما  ان فيت: كن  مبيعة هذا ا نسان الذي يستعخو النر يهو ينفق من مس الضر   فإجا

لرم يرم  ا للرا ضرر مسرت  كر ن ; فلمرا  نرف ا   رت ضرر  مرري جا مس ا نسان الضر د انا لخ بت أي قا ما أي قائما )
  .  ذلك تين للمسرفين ما  انوا يعملون(. .

يظطر  ييرذنب ييطغرا  ,  رورة مبم رة ل مروجج بنرري مبررير . . ي ن ا نسران ليظرو مرمفو ا مرق تيرار الحيراة لنهرا
مررن يتررذ ر فرري لبرران قوتررت  -يرحررم  هللا لال مررن  صررم -ييسررر    يالصررحة موفررورة   يالظررري  مواتيررة . يلرريس 

ت سري   يا حسراس برالغ ا يطغري . .  رم يمسرت الضرر  الرخراء يقمرتت أن ه اك ضعفا يأن ه راك  خر ا . يسرا ات
الررم اء    ررري  الرلرراء   ضرريق بالنررمة مسررتعخو للرخرراء . فررإجا اسررتخيب  كثيررر فرإجا هررو لرر يع هلرروع   ي جا هررو

  . ياستهتار يتمبر . انطلق للا ما  ان فيت من قبو من انمفاعانطلق ال يعقب يال يفكر يال  الضر الم اء ي ن 

الررذي يعرضررت .  البنررري  ي سررق خطرروات التعبيررر ي يقا ررت مررق الحالررة ال فسررية الترري يصررورها   يال مرروجج يالسرريا 
  فيصور م ظر الضر في بهء يتلبت يتطويو:

  د انا لخ بت أي قا ما  أي قائما (. .)

لسرمت أي فري  فري  ظرر   ليصرور يقفرة هرذا ا نسران يقرم توقر  التيرار الرمافقكرو حالرة ي رو يضرق ي رو م يعررا
رفررق الحال )مر(كلمررة ياحررمة تصررور  لجا مالررت أي فرري قوتررت  مررا يتوقرر  التيررار أمررام السررم   فيقرر  أي يرتررم . حتررا

  االنمفاع يالمري  ياالنطال  .)مر(ال يتوق  .

  يال يلتف  ليتمبر   يال يت مو ليعتبر: , لينبر
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  ر   ن لم يم  ا للا ضر مست(. .م)

  مق تيار الحياة دين  ابج يال تالر يال مباالة   يانمفق

هرذ  الطبيعرة اسررتمر  بمثرو هررذ  الطبيعرة . مبيعرة الترذ ر فقره   رم الضررر   حترا لجا ارتفرق انطلرق يمرر . يبمثرو
  المسرفون في لسرافهم   ال يحسون ما فيت من تخايت للحميد:

  ما  انوا يعملون . .تين للمسرفين  كذلك

  كان  نهاية ا سرا  في القرين األيلا ? فماجا

كرررذلك نخرر ي القررروم  لي م ررروا يلقررم أهلك ررا القررررين مررن قررربلكم لمررا ظلمرروا   يلررراءتهم رسررلهم بالبي رررات   يمررا  رررانوا)
  المخرمين(. .

كرانوا يررين بقيتهرا فري  ر هممصرا للا الهالك . يهذ  -يهو النرك  -انتها بهم ا سرا  يتخايت الحم يالظلم  لقم
  الخ يرة العربية في مساكن  اد ي مود يقر  قوم لوس . .

  القرين . لاءتهم رسلهم بالبي ات  ما لاءكم رسولكم: يتلك

  يما  انوا لي م وا(. .)

 
 

را َظَلُمروْا َيَلراءْتُهمْ  َيَلَقرمْ  اْلُمْخرِرِميَن  اْلَقرْومَ  َ راِت َيَمرا َ راُنوْا ِلُيْ ِمُ روْا َ رَذِلَك َنْخرِ ي ِباْلَبي ِ  ُرُسرُلُهم أَْهَلْكَ را اْلُقرُريَن ِمرن َقرْبِلُكْم َلمَّ
َقراَل  َبيِ َ راتن  ( َيِ َجا تُْتَلرا َ َلرْيِهْم آَياتَُ را14ِلَ  ُظرَر َ ْيرَف َتْعَمُلروَن ) َبْعرِمِهم (  ُرمَّ َلَعْلَ راُكْم َخاَلِئرَ  ِفري اأَلْرِا ِمرن13)

َلرُت ِمرن ِتْلَقراء َنْفِسري ِلنْ  َأيْ  اءَنا اْئِ  ِبُقْرآنن َغْيِر َهرَذاالَِّذيَن اَل َيْرُلوَن ِلقَ  ْلُت ُقْو َما َيُكوُن ِلري َأْن ُأَبمِ  ِلالَّ َمرا ُيروَحا  َأتَِّبرقُ  َبمِ 
ُ َمرا َتَلْوتُرُت َ َلر15َ ِظريمن ) َيرْومن  ِلَلريَّ ِلنِ ري َأَخراُ  ِلْن َ َصرْيُ  َربِ ري َ رَذابَ  ِبرِت َفَقرْم َلِبْثرُ   َأْدَراُكرم ْيُكْم َيالَ ( ُقرو لَّرْو َرراء   

رن َقْبِلرِت َأَفرالَ  ِ َ رِذبا  َأيْ  (16) َتْعِقُلرونَ  ِفريُبْم ُ ُمررا  مِ  رِن اْفتَرَر  َ َلرا    ِباَياِترِت ِلنَّرُت اَل ُيْفِلرُج اْلُمْخِرُمروَن  َكرذَّبَ  َفَمرْن َأْظَلرُم ِممَّ
(17)  

ل يمران . فلقروا لر اء  مهيهرين ا مريرق الطكيران ف بعرميا فيهرا   فلرم يعروديالرم يسرلكوا مريرق ا يمران   يسرلكو  ألنهرم
  المخرمين . .

  كذلك نخ ي القوم المخرمين(. .)
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العرذاب   يرذ رهم أنهرم   لريهم يعرا  ليهم نهاية المخرمين   الذين لراءتهم رسرلهم بالبي رات فلرم ي م روا   فحرق ي ج
  ممتح ون فيما استظلفوا فيت: االستظال  م مبتلون بهذامستظلفون في مبان ه الء الغابرين   يأنه

   م لعل اكم خالئ  في األرا من بعمهم ل  ظر  يف تعملون(. .)

يأللري   رت أهلرت الرذين  , لمسة قوية للقلب البنري ; لج يمرك أنرت مسرتظل  فري ملرك أديرو مرن مالكيرت األيائرو يهي
هي أيام يقضريها فيرت   ممتح را بمرا يبرون م رت    ي نما هذا الملك  سبق لهم أن مب وا فيت   يأنت هو بمير  تائو  ن 

  يبسب   بعم بقاء فيت قليو   ما مبتلا بهذا الملك   محاسبا  لا

  ها الظرمع . . يظرو  تظم ت هذا التصور الذي ي نهت ا سالم في القلب البنري . . فو  أنت يريت الحقيقة فال لن
  للمختمق الذي يعي  فيت . األمن ي  مام األمن لت   ي ماميثير فيت يقظة يحساسية يتقو    ه

يببرو متراع يتراق لرت  , يملكت رعور ا نسان ب نت مبتلا يممتحن ب يامت التي يقضيها  لا األرا   يببو ريء لن
مررن االسررتغرا  فرري مترراع الحيرراة الررمنيا   يمررن  يقايررة   يم حررت م ا ررة ضررم االغترررار ياالنظررماع يالغفلررة ; ييعطيررت

    ت يممتحن فيت . مس يل لتكالب  لا هذا المتاع الذي هوا

  رعور  بالرقابة التي تحيه بت   يالتي يصورها قول هللا سبحانت: ي ن

  ل  ظر  يف تعملون(. .)

االمتحران   يهرذا مفرر   هذا رميم التوقي   رميم الحذر   رميم الر بة في ا حسان   يفي ال خاة أيضا من ليخعلت
هرذ  اللمسرات القويرة ; يالتصرورات التري تظررج  بمثرو التصرور الرذي ي نرهت ا سرالم فري القلرب البنرري الطريرق برين 

فإنررت ال يمبررن أن يلتقرري ا  رران أحررمهما يعرري  بالتصررور  . . ! حسررابها الرقابررة ا لهيررة يالحسرراب األخررريي مررن
فري  يال للحيراة   يال فري خلرق   بتلك التصورات القا رة . . ال يمبن أن يلتقيرا فري تصرور يعي  ا سالمي يانخر

القا رمتين اللترين ال تلتقيران  هراتين حر ة ;  ما ال يمبن أن يلتقي نظامان لنسانيان يقوم  و م هما  لرا قا رمة مرن
   

األساسرية فري التصرور  الحقيقرة في ا سالم حياة متكاملة القوا م ياألر ان . ييبفري أن نرذ ر فقره مثرو هرذ  يالحياة
يهي من  م ال يمبن خلطها بحيراة تقروم  لرا غيرر  . يالخما ة ي ن    ها من آ ار في حر ة الفرد ا سالمي ; يما

  الحياة أيضا   هذ  هذ  الحقيقة   يال بم تخات

حيراة أخرر  ينظرام آخرر  بم تخرات يتصورين أنت من الممبن تطعيم الحيراة ا سرالمية   يال ظرام ا سرالمي   يالذين
تقرروم  ليهرا الحيرراة فرري ا سرالم يالترري تقرروم  ليهررا  الترري ر  الخذريرة العميقررة بررين األسرس  ال يرمر ون مبيعررة الفرروا

  ! ا نسان الحياة في  و نظام بنري من   ق
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  نق  ربهات الكفار حول الوحي يالقرآن 20 - 15الظامس: المرس

  يتحول السيا  من خطابهم للا  را نماجج من أ مالهم بعم استظالفهم . يه ا

  لفوا بعم القوم المخرمين . فماجا فعلوا ?استظ لقم

  قو:ما يبون لي أن . بملت ي جا تتلا  ليهم آيات ا بي ات قال الذين ال يرلون لقاءنا:ائ  بقرآن غير هذا أي)

 
 

ِ َمرا اَل َيُضررُُّهْم َياَل َير َفُعُهمْ  َيَيْعُبرُمينَ  َيْعَلرُم ِفري  الَ   ُقرْو َأتَُ بِ ُهروَن   َ ِبَمراَهرر الء ُررَفَعاُعَنا ِ  رَم   ِ  َيَيُقوُلرونَ  ِمرن ُديِن   
را رَماَياِت َياَل ِفري اأَلْرِا ُسرْبَحاَنُت َيَتَعراَلا َ مَّ رة  َياِحرَمة  َفراْخَتَلُفواْ  (18) ُيْنرِرُ ونَ  السَّ َكِلَمرٌة  َيَلرْوالَ  َيَمرا َ راَن ال َّراُس ِلالَّ ُأمَّ

بِ رَك َلُقِضرَي َبْيرَ ُهمْ  بِ رتِ  (19) َيْظَتِلُفرونَ   ِفيَمرا ِفيرتِ َسرَبَقْ  ِمرن رَّ ررن رَّ ِ  َفُقروْ  َيَيُقوُلروَن َلرْواَل ُأنرِ َل َ َلْيرِت آَيرٌة مِ  ِلنََّمرا اْلَغْيررُب ِا 
نَ    (20) اْلُم َتِظِرينَ  َفاْنَتِظُريْا ِلنِ ي َمَعُكم مِ 

يروم  ظريم . قرو:لو رراء هللا   رذاب من تلقاء نفسي   لن أتبق لال ما يوحا للي   لني أخا  لن  صي  ربري أبملت
قبلرت . أفرال تعقلرون ? فمرن أظلرم ممرن افترر   لرا هللا  رذبا  مرن ما تلوتت  ليبم يال أدراكم بت   فقم لبث  فيبم  مرا

  المخرمون(. . يفلج أي  ذب باياتت ? لنت ال

و:أت بهون هللا بمرا ال يعلرم فري قر . ييعبمين من دين هللا ما ال يضرهم يال ي فعهم ; ييقولون:هر الء ررفعاعنا   رم هللا)
يمرا  ران ال راس لال أمرة ياحرمة فراختلفوا   يلروال  لمرة  . ينرر ون  السرمايات يال فري األرا ? سربحانت يتعرالا  مرا

 , فيمررا فيرت يظتلفررون . ييقولون:لروال أنر ل  ليررت آيرة مررن ربرت   فقو:لنمررا الغيرب   بير هم سربق  مرن ربررك لقضري

  ظرين(.فانتظريا لني معبم من الم ت

  كان  ملهم بعم االستظال    يهبذا  ان سلو هم مق الرسول     هبذا

  . .(بملت ي جا تتلا  ليهم آيات ا بي ات قال الذين ال يرلون لقاءنا:ائ  بقرآن غير هذا أي)

يلميرة  القررآن ملب  خيب ال يصمر  ن لرم   لنمرا يصرمر  رن  برت يهر ل ; ي رن لهرو  رذلك بوظيفرة هرذا يهو
  يهو ملب ال يطلبت لال الذين ال يظ ون أنهم سيلقون هللا   ت  يلت .

  يالخماعية   الفردية هذا القرآن دستور حياة رامو   م سق بحيت يفي بمطالب هذ  البنرية في حياتها لن

المطرا  . يمررن  نهايرة للرا مريرق الكمرال فري حيرراة األرا بقرمر مرا تطيرق    رم للرا الحيراة األخرر  فري ييهرميها
  بع  أل ائت . تبميو قرآن  لا حقيقتت ال يظطر لت أن يطلب سوا    أي يطلبيمرك ال
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يي خررذينها م خررذ  , مهررارة الظررن أن أيلهررك الررذين ال يتوقعررون لقرراء هللا ;  ررانوا يحسرربون المسرر لة مسرر لة يأغلررب
ي لر  لر ءا  التحرمي يي لر  قرآنرا آخرر   أي يقبرو المباريرات فري أسروا  العررب فري الخاهليرة . فمرا  لرا محمرم أن

  مبان ل ء ? 

ربري  رذاب يروم   صري  مرا يبرون لري أن أبملرت مرن تلقراء نفسري . لن أتبرق لال مرا يروحا للري . لنري أخرا  لن:قرال
   ظيم . .

كلرت   يخرالق ا نسران  الكرون  ليس  لعبة ال ب يال مهارة را ر . لنما هو المستور النامو الصرادر مرن مرمبر لنها
ي ن هرو لال مبلرا متبرق للروحي الرذي ي تيرت .  . نفسرت يبرون للرسرول أن يبملرت مرن تلقراءيهرو أ لرم بمرا يصرلحت . فمرا 

   ظيم . يوم ي و تبميو فيت معصية يراءها  ذاب

  تعقلون ?(. أفال قو:لو راء هللا ما تلوتت  ليبم يال أدراكم بت . فقم لبث  فيبم  مرا من قبلت .)

تلوترت   يلرو رراء هللا أال يعلمبرم  مرا  ذلك . يلو راء هللا أال أتلو   لريبميحي من هللا   يتبليغت لكم أمر من هللا  لنت
يفري تبليغرت لل راس . قرو لهرم هرذا . يقرو لهم:لنرك لبثر  فريهم  القررآن برت مرا أ لمبرم . فراألمر  لرت   فري نر يل هرذا

قرم  يبرن كرن تملكرت . لرمأربعين سر ة . فلرم تحرم هم بنريء مرن هرذا القررآن . ألنرك لرم ت . الرسالة  مرا  امال من قبو
  ? كامال أيحي لليك . يلو  ان في استطا تك  مو مثلت أي أل اء م ت فما الذي أقعمك  مرا

  لنت الوحي الذي ال تملك من أمر  ريها لال البالت . . أال

ررم ه الرك مرا هرو أ فلريس لهم:مرا  ران لري أن أفترري  لرا هللا الكرذب   يأن أقول:لنرت أيحري للري لال برالحق . يقرو
  ظلما ممن يفتري  لا هللا أي من يبذب بايات هللا:

أنهراكم  رن  انيرة الخرريمتين   يهري التكرذيب بايرات  يأنرا. فمن أظلم ممرن افترر   لرا هللا  رذبا أي  رذب باياترت ?(.)
  يال أكذب  لا هللا: أيالهما هللا   فال أرتكب

  لنت ال يفلج المخرمون(. .)

  ملب قرآن لميم . . في ما قالو  بعم استظالفهم في األرا . غير هذا اله لالسيا  يعرا ما فعلو  ي  ييستمر

أت بر ن هللا بمرا ال يعلرم فري :قرو مرن دين هللا مرا ال يضررهم يال ير فعهم   ييقولون:هر الء ررفعاعنا   رم هللا   ييعبرمين 
  السمايات يال في األرا ? سبحانت يتعالا  ما ينر ون .

تملرك لهرم ضرررا يال  ال م حرم مرن السرظ  . يهرذ  األربراب المتعرمدة التري يعبرمينهاحين ت حر  ال تقر    ر يال فس
  نفعا   يلك هم يظ ونها تنفق لهم   م هللا:
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  ه الء رفعاعنا   م هللا . .:ييقولون 

  قو أت بهون هللا بما ال يعلم في السمايات يال في األرا ?(. .)

هللا يت بهونرت بمرا ال يعلرم  يعلمرت ا ت  مون   فهو تعلمون أنتم مرا السبحانت ال يعلم أن ه اك من ينفق   م  مم فاا
  لت يلودا في السمايات يال في األرا ? 

  مما يم ون: بخاللت أسلوب ساخر يليق بهذا السظ  الذي يلخون فيت . يعقبت الت  يت    ما ال يليق لنت

  سبحانت يتعالا  ما ينر ون(.)

فري أ رلها  انر   يالفطررة   يما فعلو    يعقب  لرا هرذا النررك   ب نرت  رارا .أن يمضي في  را ما قالو  يقبو
   لا التوحيم    م لم الظال  بعم حين:

  يما  ان ال اس لال أمة ياحمة فاختلفوا(. .)

  لحبمة يريمها: ف فذت اقتض  منيهة هللا أن يمهلهم لميعا للا ألو يستوفونت   يسبق   لمتت بذلك يقم

  بق  من ربك لقضي بي هم فيما فيت يظتلفون(.يلوال  لمة س)

  هذا التعقيب يمضي في االستعراا لما يقول المستظلفون: يبعم

  الم تظرين(. . من ييقولون:لوال أن ل  ليت آية من ربت   فقو:لنما الغيب     فانتظريا لني معبم)

فري تضراعيف الكرون ال  المبثو رة و آيرات هللاانيات التي يحتويهرا هرذا الكتراب العظريم المعخر  ال تكفريهم . ي ر فكو
غيرر مرمر ين مبيعرة الرسرالة المحمميرة . يمبيعرة  . قربلهم تكفريهم . يهرم يقترحرون خارقرة  ظروار  الرسرو فري األمرم

ت تهري بمنراهمة ليرو   لنمرا هري المعخر ة المائمرة التري تظامرب القلرب يالعقرو  يقتيرة معخ تهرا . فهري ليسر  معخر ة
  ليو . بعم في ليو

  خارقة أي ال يبرت: لهم هللا رسولت أن يحيلهم  لا هللا الذي يعلم ما في غيبت   ييقمر لن  ان سيبرت ييولت

  فقو:لنما الغيب   . فانتظريا لني معبم من الم تظرين(. .)

. فري لانرب األلوهيرة  العبوديرة لرواب فري ميرت ا مهرال يفري ميرت التهميرم . . يفري ميرت بعرم جلرك بيران حرميد يهو
أمرر الغيرب رريها   فالغيرب  لرت   . يال يملرك مرن  مرن فإن محمما ] ه . يهو أ ظرم األنبيراء المرسرلين   ال يملرك
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هللا . . يهبرذا يتحرمد مقرام العبوديرة فري لانرب مقرام األلوهيرة   ييظره خره  للرا أمرر ال راس رريها   فر مرهم مو رول
  الحقيقتين ال ربهة بعم  يال ريبة . . بين بارت فا و

 
 

ْتُهْم ِلَجا َلُهم َيِ َجا ن َبْعِم َضرَّاء َمسَّ ْكرٌ  َأَجْقَ ا ال َّاَس َرْحَمة  مِ  َتْمُكرُريَن  َمرا ِفي آَياِتَ ا ُقِو   ُ َأْسَرُع َمْكررا  ِلنَّ ُرُسرَلَ ا َيْكتُُبرونَ  مَّ
(21)  

  الرخاء لخوء ال اس للا هللا   م النمة ينسيانت   م 23 - 21السادس: المرس

مبرائق البنرر    بعر  ي تهري السريا  مرن  ررا مرا يقرول المسرتظلفون يمرا يفعلرون   يعرود للرا الحرميت  رن ينيحر
 رم ي خرون م رت . ييضررب لهرم  الضرر حرين يرذيقون الرحمرة بعرم الضرر .  مرا تحرمو مرن قبرو  ر هم حرين يصريبهم

  التصويرية: قوي من مناهم القرآن منهم مثال مما يقق في الحياة يصم  جلك   فيقممت في  ورة

مبررا    لن رسرل ا يبتبرون مرا  أسررع ي جا أجق ا ال اس رحمة من بعم ضراء مستهم   لجا لهرم مبرر فري آيات را . قرو:هللا)
في الفلك   يلرين بهرم برريج ميبرة يفرحروا بهرا لاءتهرا  ك تم تمبرين . هو الذي يسير م في البر يالبحر   حتا لجا

ن   يظ وا أنهم أحيه بهم   د وا هللا مظلصرين لرت الرمين:لهن أنخيت را مرن مبا كو ريج  ا     يلاءهم الموج من
بكريبم  لرا  لنمرا مرن النراكرين . فلمرا أنخراهم لجا هرم يبغرون فري األرا بغيرر الحرق . يرا أيهرا ال راس ل كرونن هرذ 

  . .(تعملون  أنفسبم متاع الحياة المنيا    م للي ا مرلعبم ف  بهكم بما   تم

يي ر ع   هرا مرا غنراها مرن  فطرترت ا نساني ال يذ ر هللا لال في سا ة العسررة   يال يثروب للرا هذا المظلو    خيب
ي ما الطكيان . . جلك لال مرن اهترم  فبقير  فطرترت  ال سيان روائب يانحرافات لال في سا ة الكربة . فإجا أمن فإما

  مخلوة دائما بخالء ا يمان . . , سليمة حية مستخيبة في  و آن

  أجق ا ال اس رحمة من بعم ضراء مستهم   لجا لهم مبر في آيات ا(. . ي جا)

فيرت . فرإجا جاقروا  هرم  ر ق قروم فر رون مرق موسرا . فكلمرا أخرذيا بعرذاب اسرتغا وا برت يي رميا بالعرميل  مرا كرذلك
ي ررذلك  لنمررا رفررق   ررا الرلرر  بسرربب  ررذا ي ررذا . .:يقررالوا الرحمررة مبررريا فرري آيررات هللا يأيلوهررا  لررا غيررر يلههررا  

فخاءت محمما ت ارم  الرحم أن يم و هللا فم ا  فاستخاب لرت بالسرقيا    , الهالك   ع  قري  يقم ألمب  يخاف 
  . ا يمان قري  باية هللا يظل  فيما هي فيت   يهي ظاهرة مطردة في ا نسان ما لم يعصمت مبرت  م

  قو:هللا أسرع مبرا . لن رسل ا يبتبون ما تمبرين(. .)

  لبطالت مضمون: المبنو  أقمر  لا التمبير ي بطال ما يمبرين . يمبرهم مبنو  لميت يمعري    يالمبر فاا
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  لن رسل ا يبتبون ما تمبرين(. .)

غيرب مرن الغيرب الرذي  فرذلك ريء م ت يظفا   يال ريء م ت ي سا . أما من هم ه الء الرسو ي يف يبتبون   فال
  ما ت ييو يال لضافة لماللة اللف  الصريج . دين  ل     فعلي ا أن نمر تال نعر    ت ريها لال من مثو هذا ا

معرت القلروب . يبرمأ  يتظفرق جلرك المنرهم الحري   الرذي يعررا   نرت يقرق   يتنرهم  العيرون   يتتابعرت المنرا ر    رم
  بتقرير القمرة المسيطرة المهيم ة  لا الحر ة يالسبون:

  هو الذي يسير م في البر يالبحر(. .)

  . رريك أن السورة  لها معرا لتقرير هذ  القمرة التي تسيطر  لا أقمار الكون  لت بال جلك

  ها نحن أيالء أمام المنهم القريب:  م

  حتا لجا   تم في الفلك(. .)

  هي جي الفلك تتحرك رخاء . . يها

  يلرين بهم بريج ميبة(. .)

 
 
 َ اِ ر ٌ  َيَلرَرْيَن ِبِهرم ِبرِريجن َميِ َبرةن َيَفِرُحروْا ِبَهرا َلاءْتَهرا ِريرجٌ  اْلُفْلكِ  َبْحِر َحتَّا ِلَجا ُ  ُتْم ِفيالَِّذي ُيَسيِ ُرُكْم ِفي اْلَبرِ  َيالْ  ُهوَ 

يَن َلرِهْن َأنَخْيَتَ را  ِبِهرمْ  َيَلاءُهُم اْلَمرْوُج ِمرن ُ روِ  َمَكرانن َيَظ ُّروْا َأنَُّهرْم ُأِحريهَ  َلَ ُكروَننَّ ِمرَن  َهررِذ ِ  ِمرنْ َدَ رُوْا   َ ُمْظِلِصريَن َلرُت الرمِ 
اِكِريَن )   (22النَّ

  منا ر أهو الفلك نمر ها: يهذ 

  يفرحوا بها(. .)

  الفرحين: انم ين هذا الرخاء انمن   يفي هذا السرير النامو   تقق المفال ة   فت خذ الغارين يفي

  لاءتها ريج  ا  (.)

  للهول   يا

  يلاءهم الموج من  و مبان(. .)
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الضرائعة فري الظضرم . .  كالرينرة الفلك ياضطرب  بمن فيها   يالممها الموج يرالها يحطها   يدار بهرا  ايح يت
  يه الء أهلها في ف ع يظ ون أن ال م اه:

  يظ وا أنهم أحيه بهم(. .)

  مخال لل خاة . . فال

قلروبهم مرا ران  يتر ف  اب  فقره   يفري يسره هرذا الهرول المرتالمم   تتعرر  فطررتهم ممرا ألرم بهرا مرن أيرر   مئرذ
  المي ونة   دين سوا : ي خاله  ليها من تصورات   يت ب  الفطرة األ يلة السليمة بالتوحيم

  د وا هللا مظلصين لت المين:لهن أنخيت ا من هذ  ل كونن من الناكرين( )

الفلرك آم رة للرا النرام   يتصرو العا فة ييطمهن الموج   يتهمأ األنفراس الالهثرة   يتسربن القلروب الطرائرة   يتهمأ
  ? فماجا   ييوقن ال اس بالحياة   يأرللهم مستقرة  لا اليابسة .

  فلما أنخاهم لجا هم يبغون في األرا بغير الحق  (. .)

  بغتة يمفال ة   هبذا

 مبيعرة يمنرهم يمنرهم منرهم  امرو   لرم تفت را م رت حر رة يال خالخرة . . منرهم حرادو . يلك رت منرهم نفرس   لنرت
  تحذيرا لل اس ألمعين: التعقيب نموجج بنري لطائفة  بيرة من ال اس في  و ليو . يمن  م يخيء

  يا أيها ال اس لنما بكيبم  لا أنفسبم(. .)

الظاسرر بالمعصرية ; أي  ال مامرة كران بكيرا  لرا الر فس خا رة   بإيرادهرا مروارد التهلكرة   يالر ج بهرا فري ر رب سرواء
  يرضون م هم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة . يمن س نفس ياحمة .  لا أن البغاةكان بكيا  لا ال اس فال ا

يالقوامرة يالحاكميررة  الربوبيرة ال يتمثرو فري أبنرق يال أرر ق مرن البغري  لرا ألوهيرة هللا سربحانت   ياغتصراب يالبغري
  يم ايلتها في عباد  .

  في المار انخرة . ل اء   ا   قبو أن يذيقواحين يبغون هذا البغي يذيقون  اقبتت في حياتهم المي يال اس

يال  رامررة يال حريررة يال  لنسررانية هررذ  العاقبررة فسررادا فرري الحيرراة  لهررا ال يبقررا أحررم ال ينررقا بررت   يال تبقررا يررذيقون 
  فضيلة ال تضار بت .
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 يحرمها فري األرا   هللا ألوهيرة ال راس لمرا أن يظلصروا دي رونتهم   . ي مرا أن يتعبرمهم الطغراة . يالكفراق لتقريرر لن
يللحريرة يللكرامرة يللفضريلة   يلكرو مع را  رريم يرتفرق برت  ل نسرانية يربوبيرة هللا يحرمها فري حيراة البنرر   هرو  فراق

  يدنس المست قق   يامتهان الكرامة   يفساد المختمق   يدناءة الحياة   , القيم ا نسان  لا جل

 
 

تَراَع اْلَحَيراةِ  َأيَُّها  ِفي اأَلْرِا ِبَغْيِر اْلَحقِ  َياَأنَخاُهْم ِلَجا ُهْم َيْبُغونَ  َفَلمَّا ْنَيا ال َّراُس ِلنََّمرا َبْكرُيُكْم َ َلرا َأنُفِسرُبم مَّ  ُرمَّ ِلَليَ را  الرمُّ
ْنَيا َ َماء َأنَ ْلَ اُ  مِ  (23) َمْرِلُعُكْم َفُ َ بِ ُهُكم ِبَما ُ  ُتْم َتْعَمُلونَ  َماءِ ِلنََّما َمَثُو اْلَحَياِة المُّ را  َفراْخَتَلهَ  َن السَّ ِبرِت َنَبراُت اأَلْرِا ِممَّ

يََّ رْ  َيَظرنَّ أَْهُلَهرا َأنَُّهرمْ  ِلَجا َيْ ُكرُو ال َّراُس َياألَْنَعراُم َحتَّراَ  َ َلْيَهرا َأَتاَهرا َأْمُرَنرا َلرْيال  َأْي  َقراِدُرينَ  َأَخرَذِت اأَلْرُا ُتْخُرَفَهرا َياتَّ
ُو انَياِت ِلَقْومن  ما  َحِصي َنَهارا  َفَخَعْلَ اَها   (24) َيَتَفكَُّرينَ  َكَ ن لَّْم َتْغَن ِباأَلْمِس َ َذِلَك ُنَفصِ 

  يا أيها ال اس لنما بكيبم  لا أنفسبم . . متاع الحياة المنيا(. .)

  ت يمين  ليت   ال

   م للي ا مرلعبم ف  بهكم بما   تم تعملون(. .)

  رقوة المنيا ي ذابها ابتماء .حساب انخرة يل اعها  ذلك   بعم  فهو

  تيال المنيا بالقياس للا دار السالم في انخرة 25 - 24السابق: المرس

منراهم القررآن التصرويرية  من قيمة )متاع الحياة المنيا(هذا يما حقيقتت ? يصور السيا  هذ  الحقيقة في منهم يما
  في  و يوم   ييمر  ليها األحياء دين انتبا : تقق الحافلة بالحر ة يالحياة   يهي مق جلك من المناهمات التي

ياألنعررام . حتررا لجا  ال رراس لنمررا مثررو الحيرراة الررمنيا  مرراء أن ل ررا  مررن السررماء فرراختله بررت نبررات األرا ممررا ي كررو)
أتاهرا أمرنرا لريال أي نهرارا فخعل اهرا حصريما  ر ن  . . أخذت األرا تخرفها ياتي     يظن أهلها أنهم قرادرين  ليهرا

  لقوم يتفكرين(. . انيات تغن باألمس .  ذلك نفصو لم

يال يتطلعرون م هرا للرا  ,   رمها مثو الحياة المنيا التي ال يملك ال اس لال متا ها   حين يرضرون بهرا   ييقفرون  جلك
  ما هو أكرم يأبقا . .

هري جي األرا   نهرا  يهرا هو الماء ي ر ل مرن السرماء   يهرذا هرو ال برات يمتصرت ييظرتله برت فيمررع يي دهرر . هذا
بخهرمهم اتدهررت   يبرإرادتهم ت ي ر    يأنهرم  أنهرا  ريس مخلوة تت ين لعرس يتتبرج . يأهلها م هوين بهرا   يظ رون 

  يال ي ات هم فيها م اتع . , مغير أ حاب األمر فيها   ال يغيرها  ليهم
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  الوا ق . . االممه ان ايسه هذا الظصب الممرع   يفي ننوة هذا الفرق الملعلق   يفي غمرة هذ يفي

  أتاها أمرنا ليال أي نهارا  فخعل اها حصيما    ن لم تغن باألمس(. .)

الظصرب يال ي رة  منرهم يمضة   يفي لملة   يفي خطفة . . يجلك مقصود في التعبير بعم ا مالة في  را في
  ياالممه ان .

  المتاع . بع  ة  لها لي الوا م هاهي المنيا التي يستغر  فيها بع  ال اس   ييضيعون انخر  يهذ 

  أمرها ريها لال بمقمار . من هي . ال أمن فيها يال اممه ان   يال  بات فيها يال استقرار   يال يملك ال اس هذ 

  هي . . هذ 

  للا   يم و للا دار السالم ييهمي من يناء للا  راس مستقيم(.)

قرادرين  ليهرا فرإجا  أنهرم   يقم أخذت تخرفها ياتي   يظن أهلهراالنقة بين دار يمبن أن تطمس في لحظة  فيالبعم
ييهمي مرن ينراء للرا الصرراس المر دي لهرا  , هللا هي حصيم   ن لم تغن باألمس . . يدار السالم التي يم و لليها

  . السالم . حي ما ت فتج بصيرتت   ييتطلق للا دار

  الوحمة مقممة ت  ونية  لا الحقائق ا  تقاديةيآيا يحمانية الموضوع:لمسات 70 - 26الثانية: الوحمة

برمالئو توحيرم هللا  البنررية الرمرس  لرت لمسرات يلمانيرة متتابعرة   ت تهري  لهرا للرا هرم  ياحم:موالهرة الفطررة هرذا
  ي م  الرسول   ياليقين باليوم انخر . يالعمل فيت .

ررراملة . لولرة مررن  ياسرعة الكررون   فري لولرةيلمانيررة ت خرذ الر فس مررن أقطارهرا   يت خرذ بهررا للرا أقطرار  لمسرات
القررين للرا الحاضرر القريرب . يمرن الرمنيا  ماضري األرا للا السماء . يمن آفا  الكون للرا آفرا  الر فس . يمرن

  للا انخرة . . في سيا  . .

فمررن معرررا  . الررمرس الماضرري لمسررات مررن هررذ    يلرروالت مررن هررذ  . . يلك هررا فرري هررذا الررمرس أظهررر . يفرري
بمصرائر المبرذبين مرن الماضرين  التذ ير ر   للا مناهم الكون   للا جات ال فس   للا التحمي بالقرآن   للاالحن

تظويرف مرن المفالر ة بالعرذاب فري  رورة موحيرة للحرس  للرا . يمرن  رم لمحرة  رابرة مرن الحنرر فري منرهم لميرم  
آيرات هللا فري الكرون   للرا ا نرذار بمرا  الذي ال ي م   ت ريء   للرا بعر  النامو بالتولس   للا تصوير  لم هللا

   لا هللا يوم الحساب . . المفترين ي تظر
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أال تسرتخيب لهرا    , االسرتخابة لملرة مرن اللمسرات العميقرة الصرادقة   ال تملرك فطررة سرليمة التلقري    رحيحة لنها
ائق الواقعة   يمن فطررة الكرون المستممة من الحق الم  رات يأال تتذايب الحوال  يالموانق فيها دين هذا الالي  من

  . . يفطرة ال فس يمبائق الولود

لليررت خيفررة أن  االسررتماع كران الكفررار  ررادقين فرري لحساسررهم بظطررر القررآن  لررا  ررفوفهم يهررم يت رراهون  ررن لقرم
   اممين   النرك يخرفهم ت  ير  يي ل ل قلوبهم   يهم يريمين أن يظلوا  لا

  م ين ي ذاب الكافرينبين نعيم الم   30 - 26األيل: المرس

  فيها خالمين . هم للذين أحس وا الحس ا يتيادة   يال يرهق يلوههم قتر يال جلة   أيلهك أ حاب الخ ة)

 
 

راَلِم َيَيْهرِمي َمرن َيَنراُء ِلَلرا ِ رَراسن  للَا  ُ  ْسرَتِقيمن  َيرْمُ و ِلَلرا َداِر السَّ  ٌة َياَل َيْرَهرقُ لِ لَّرِذيَن َأْحَسرُ وْا اْلُحْسرَ ا َيِتَيرادَ  (25) مُّ

يِ َهاِت َلَ اء َسيِ َهةن ِبِمْثِلَها (26) َخاِلُمينَ  َقَتٌر َياَل ِجلٌَّة ُأْيَلرِهَك َأْ َحاُب اْلَخ َِّة ُهْم ِفيَها ُيُلوَهُهمْ   َيتَرْرَهُقُهمْ  َيالَِّذيَن َ َسُبوْا السَّ

ِ ِمْن َ اِ من َ َ نََّما َن    َن اللَّْيرِو ُمْظِلمرا  ُأْيَلررِهَك َأْ رَحابُ  ْ  أُْغِنيَ  ِجلٌَّة مَّا َلُهم مِ  ُهرْم ِفيَهرا َخاِلرُميَن  ال َّرارِ  ُيُلوُهُهْم ِقَطعا  مِ 
(27)  

ك نما أغنري  يلروههم قطعرا مرن  ,  ا م كسبوا السيهات ل اء سيهت بمثلها يترهقهم جلة   مالهم من هللا من يالذين
  . .(مين خال الليو مظلما   أيلهك أ حاب ال ار هم فيها

  مستقيم(. .  راس آخر آية في المرس السابق:)للاهللا يم و للا دار السالم ييهمي من يناء للا كان 

ي رن قسرطت ي ملرت فري  , يبرين  رن قوا رم الخر اء للمهترمين يلغيرر المهترمين . ييبنر   رن رحمرة هللا يفضرلت فه را
  ل اء ه الء يه الء .

ي دراك القرانون الكروني  , المسرتقيم يأحسر وا العمرو   يأحسر وا معرفرة الصرراسالذين أحس وا . أحس وا اال تقاد    ف ما
  ل اء ما أحس وا   ي ليها تيادة من فضو هللا غير محميدة: الحس ا الم دي للا دار السالم . . ف ما ه الء فلهم

  للذين أحس وا الحس ا يتيادة(. .)

  بو أن يفصو في أمر الظلق:نالون من  ربات يوم الحنر   يمن أهوال الموق  ق يهم

  يال يرهق يلوههم قتر يال جلة(. .)
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أي ا هانررة . فررال يغنررا  يالمهانررة الكبررار يالسررواد ي ررمرة اللررون مررن الحرر ن أي الضرريق . يالذلة:االنكسررار:يالقتررر
  بر ن فرري الموقر  مررن ال حررام يالهرول يالكرررب يالظررو  يروحي يلروههم قتررر يال تكسرو مالمحهررم الذلررة . . يالتعبيرر

فال خاة من هرذا  لرت غ يمرة   يفضرو مرن هللا يضرا  للرا الخر اء الم يرم فيرت .  , الولو  يالمهانة ما يظلق آ ار   لا
.  

  هم فيها خالمين(.) يرفاقها أيلهك(. . أ حاب هذ  الم  لة العالية البعيمة انفا  )أ حاب الخ ة(يمالكها)

  يالذين  سبوا السيهات(. .)

لهرم الخر اء   يال ير اد  يضرا   خرلروا برت مرن  رفقة الحيراة   هر الء ي رالهم  رمل هللا   فرال هري الرربج الرذي فكانر 
   ليهم السوء . يلكن:

  ل اء سيهة بمثلها(. . )يترهقهم جلة(. .)

  يتر بهم يتكربهم . تغناهم

  ما لهم من هللا من  ا م(. .)

ييظرال  ال راموس . .  رم  , الطريق ة فيمن يحيم  نييم عهم من المصير المحتوم   نفاجا لس ة هللا الكوني يعصمهم
  يلت المبريب الم خوج المر وب: تغنا يرسم السيا   ورة حسية للظالم ال فسي يالكمرة التي

  ك نما أغني  يلوههم قطعا من الليو مظلما(. .)

مرن ظرالم الليرو  مظرال أخرذ مرن الليرو المظلرم فقطرق رقعرا غنري  بهرا هرذ  الولرو    يهبرذا يغنرا الخرو  لرت ك نمرا
  الليو البهيم . . هذا المظلم يرهبة من رهبتت   تبمي فيت هذ  الولو  ملفعة ب غنية من

  خالمين(. فيها أيلهك(. . المبعمين في هذا الظالم يالقتام )أ حاب ال ار(. . مالكها يرفاقها )هم)

  العصيب: الحنر قصتهم في يومأين النر اء يالنفعاء ? ي يف لم يعصموهم من دين هللا ? هذ  هي  يلكن

  يقال رر اعهم: . ييوم نحنرهم لميعا    م نقول للذين أرر وا:مبانكم أنتم يرر اع م . ف يل ا بي هم)
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ْلَ را َبْيرَ ُهْم َيَقر َأنرُتمْ  َنْحُنُرُهْم َلِميعا  ُ مَّ َنُقوُل ِللَِّذيَن َأْرَرُكوْا َمَكراَنُكمْ  َيَيْومَ  راَيُررَرَكاُعُ ْم َفَ يَّ ِليَّاَنرا َتْعُبرُميَن  ُك رُتمْ  اَل ُررَرَكاُعُهم مَّ
ِ َررِهيما  َبْيَ َ را28) يْا ِلَلرا  ُكروُّ  ( ُهَ اِلرَك َتْبُلرو29ِلن ُ  َّرا َ رْن ِعَبراَدِتُكْم َلَغراِفِليَن ) َيَبْيرَ ُكمْ  ( َفَكَفا ِبراا  را َأْسرَلَفْ  َيُردُّ َنْفرسن مَّ

ِ َمْواَلُهُم اْلَحق ِ    (30ْ ُهم مَّا َ اُنوْا َيْفَتُريَن ) َ  َيَضوَّ    

لغرافلين . . ه الرك تبلرو  رو نفرس مررا  عبرادتكم ك رتم ليانرا تعبرمين . فكفرا براا  ررهيما بي  را يبير كم لن   را  رن مرا
    هم ما  انوا يفترين(. . يضو أسلف    يرديا للا هللا موالهم الحق .

المخررد بر ن النرر اء  ا خبرار القيامرة   منرهم حري أبلرا مرنهي قصة النفعاء يالنر اء في منهم من منراهم  هذ 
  يال نخاة . خال ا يالنفعاء لن يعصموا عبادهم من هللا   يلن يملكوا لهم

القرررررآن  يلكررررن هررررم محنررررورين لميعررررا . . الكفررررار يالنررررر اء . . يهررررم  ررررانوا ي  مررررونهم رررررر اء     هرررر الء
  رر اء   . يوما م من   عهم هم يلم يبونوايسميهم)رر اءهم(تهبما من لهة   ي رارة للا أنه

  هم لميعا  فارا يرر اء . يصمر لليهم األمر: ه الء

  مبانكم أنتم يرر اع م(. .)

فررر  بير هم يبرين رررر ائهم   رم حيرت أنررتم . يال برم أن يبونروا قررم تسرمريا فري أمرراك هم   فراألمر يومهرذ لل فرراج . قفروا
  يحخ  بي هما في الموق :

  ي هم(. .ف يل ا ب)

لريمرة أن  برمهم هر الء  . الخريمرة ال يرتكلم الرذين  فرريا يلكرن يرتكلم النرر اء يتكلمرون ليبرئروا أنفسرهم مرن ي  مئرذ
بعبررادتهم ليرراهم يلررم ينررعريا   فهررم لجن لررم ينررتر وا فرري  يعلمرروا الكفرار مررق هللا   أي مررن دين هللا   ي  ررالن أنهررم لررم

  قولون: لا ما ي يحم  الخ اية   يينهمين هللا

  لغافلين(. . عبادتكم يقال رر اعهم:ما   تم ليانا تعبمين . فكفا باا رهيما بي  ا يبي كم لن   ا  ن)

ييخعلرون هللا يحرم   . أتبرا هم هرم النرر اء الرذين  رانوا يعبرمين . هر الء هرم ضرعا  يطلبرون البرراءة مرن ل رم هر الء
  رهيما   ييطلبون ال خاة من ل م لم ينار وا فيت  

  الظبرة يالتخربة: لدراك يفي هذا الموق  المبنو    تظتبر  و نفس ما أسلف  من  مو   يتمرك  اقبتت ,   مئذ

  تبلو  و نفس ما أسلف  . . ه الك

  يتكن  الموق   ن رب ياحم حق يرلق لليت الخميق   يما  ما  بامو: يه الك
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  يرديا للا هللا موالهم الحق(. .)

  لت يلود: يعم ن ريها من د اييهم يم ا مهم يآلهتهم   فكلت ررد   هم يلمال يخم المنر و  يه الك

  يضو   هم ما  انوا يفترين(. .)

ياسرتخاباتت . تعرضرت  م  راترت يتخلا المنهم الحي   في ساحة الحنر   ببرو حقائقرت   يببرو يقائعرت   يببرو يهبذا
  المخرد   يال براهين الخمل الطويو   را خبا تلك الكلمات القالئو   فتبلا من ال فس ما ال يبلغت

  هللا لغير ا ترا  الكفار ب ن األمور بيم هللا يجمهم  لا الظضوع 36 - 31الثاني: المرس

 لرا الموقر  يمرا  المهريمن لولة الحنر الذي تسقه فيت الم اي  ياألباميو   ييتخلرا فيرت أن المرولا هرو هللا يمن
يعلمونهرا   ي لرا المنراهم التري يرينهرا فري الحيراة  التي ون فيت   ي لا أنفسهمفيت . للا لولة في ياقعهم الذي يعين

  من أمر هللا يمن خلق هللا: ب نها . بو للا ا ترافهم هم أنفسهم

  المي  قو:من يرتقكم من السماء ياألرا ? أم من يملك السمق ياألبصار ? يمن يظرج الحي من)

 
 
 
رَما ُقروْ  رَن السَّ رْمقَ َمرن َيرْرُتُقُكم مِ  رن َيْمِلرُك السَّ  َيَمرن ُيْظرِرُج اْلَحريَّ ِمرَن اْلَميِ رِ  َيُيْظرِرُج اْلَميَّرَ  ِمرنَ  ياألَْبَصرارَ  ِء َياأَلْرِا َأمَّ

ُ َفُقْو َأَفرالَ  اْلَحي ِ  راَلُل َفرَ نَّا  ِلالَّ  َم اْلَحرق ِ َفرَذِلُكُم   ُ َربُُّكرُم اْلَحرقُّ َفَمراَجا َبْعر (31) َتتَُّقرونَ  َيَمن ُيَمبِ ُر اأَلْمَر َفَسَيُقوُلوَن    الضَّ
  (33الَِّذيَن َفَسُقوْا َأنَُّهْم اَل ُيْ ِمُ وَن ) َ َلا ( َ َذِلَك َحقَّْ  َ ِلَمُ  َربِ كَ 32ُتْصَرُفوَن )

فرذلكم هللا رببرم الحرق   فمراجا بعرم  ? المي  من الحي ? يمن يمبر األمر ? فسريقولون:هللا . فقرو:أفال تتقرون  ييظرج
  حق لال الضالل ? ف نا تصرفون ?(. .ال

يالمرمبر . لنمرا  رانوا يتظرذين  , مرر أن منرر ي العررب لرم يبونروا ي كررين يلرود هللا   يال أنرت الظرالق   يالررات   يلقرم
هللا . فهررو ه ررا ي خررذهم بمررا يعتقمينررت هررم أنفسررهم    قررمرة النررر اء لل لفررا   أي يعتقررمين أن لهررم قررمرة للررا لانررب

  جلك الظله يالضالل . -يتمبرهم يم طقهم الفطري  ي يهم ن مريق ليقاظ  -ليصحج لهم 

  قو:من يرتقكم من السماء ياألرا ?(. .)

 رم سرائر مرا  , يحيوانهرا المطر الذي يحيري األرا يي بر  الر رع   يمرن معرام األرا نباتهرا يميرهرا يأسرماكها من
مرا  رانوا يمر ونرت حي رذاك مرن رت  السرماء  الحرال كانوا يحصلون  ليرت مرن األرا لهرم يألنعرامهم . يجلرك بطبيعرة

البنر يبنفون  لما اهتميا للرا نرواميس الكرون  رن رت  بعرم رت   ي ال ياألرا . يهو أيسق من جلك ببثير . يما
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 أحيانا في الظير ييستظممونت أحيانرا فري النرر حسربما تسرلم  قائرمهم أي تعترو . يستظممونت في السماء ياألرا  

أرتا  يمرن  المراء هللا المسظر ل نسان . فمن سطج األرا أرتا  يمرن لوفهرا أرتا  . يمرن سرطجمن رت   ي لت
األرا  نرر  فيررت  ررن دياء   فررن أ ماقررت أرتا  . يمررن أرررعة النررمس أرتا  يمررن ضرروء القمررر أرتا  . حتررا

  يتريا   

  أم من يملك السمق ياألبصار ?(. .)

أي يلهيهرا   ييسرمعها  العمرو   ييصرححها أي يمرضرها   ييصررفها للراالقرمرة  لرا أداء يظائفهرا أي يحرمهرا  يهبهرا
مررن ملررك السررمق ياألبصررار . يهررو حسرربهم  دراك  يومهررذ ييريهررا مررا تحررب أي مررا تكررر  . . جلررك مررا  ررانوا يمر ونررت

 البنر يبنفون من مبيعة السمق يالبصر   يمن دقرائق  ر ق هللا فري هرذين ي ال مملول هذا الس ال يتوليهت . يما
األجن  تر يرب السر ال ررموال يسرعة . ي ن تر يرب العرين يأ صرابها ي ياليرة لدراكهرا للمرئيرات   أي ي يرم الخهراتين مرا

هرذا الخهرات أي جاك للرا أد  األلهر ة  يقراس يأل ائها يمريقة لدراكها للذبذبات   لعالم يحم  يرمير الررعيس     رمما
ي ن  رران ال رراس يهررولهم ييررري هم ييبهرررهم لهررات  ! تالحررمي الترري يعررمها ال رراس مررن معخرر ات العلررم فرري العصررر

للررا  رر ق هللا . بي مررا هررم يمرررين غررافلين بالبررمائق ا لهيررة فرري الكررون يفرري  ررريء يصر عت ا نسرران   ال يقرراس فرري
  ال يبصرين يال يمر ون   ك نهم أنفسهم

  يمن يظرج الحي من المي  ييظرج المي  من الحي ?(. .)

منرهودا فري خرريج    رمهم لمي    يال امي أي المتحرك هو الحري . فكران مرملول السر اليعمين الساكن هو ا ي انوا
يالبيضة مرن الفررخ . . للرا آخرر هرذ  المنراهمات  , ال بتة من الحبة   يالحبة من ال بتة   يخريج الفرخ من البيضة

ليسر  فري المروتا  بعرم أن  رر  أن الحبرة يالبيضرة يأمثالهمرا حترا . يهرو   رمهم  خيرب . يهرو فري جاترت  خيرب
 يررياتها من حياة  ام ة ياستعماد . فإن  مون الحياة ببو استعماداتها ييرا اتها يسرماتها فيها بو في األحياء ; بما

  أل خب العخب الذي تص عت قمرة هللا . .

لفررخ يا نسران   يظررج م همرا ا يالبويضرة يقفة أمام الحبة يال واة   تظرج م هما ال بتة يال ظلرة   أي أمرام البيضرة ي ن
  لكافية الستغرا  حياة في الت مو ياالرتعاش  

يالسرا  ياأليرا  ? . .  الخرذير ف ين  ان  تكمن الس بلة في الحبة ? يأين  ان يبمن العود ? يأين  ان  تلك ي ال
عرم يال كهرة يالعررالين ياألليرا  ? يأيرن يبمرن  ران الط السرامقة يأيرن فري ال رواة  ران يبمرن اللرب ياللحراء   يالسرا 

  يالتمر   يالرمب يالبسر . . . ? يالبلج ياللون يالرائحة  

يالنرريات   يالرفرفررة  ياللررون  فرري البيضررة  رران الفرررخ ? يأيررن يبمررن  رران العظررم ياللحررم   يال غررب يالررري    يأيررن
  يالصوات . . . ?
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 رن يرا رات موغلرة فري  م قولرةال في البويضة  ان الكائن البنري العخيب ? أين  ان  تكمن مالمحرت يسرماتت يأين
ينظرررات العرين   يلفتررات الخيرم   ياسررتعمادات  , الصروت الماضري متنرعبة الم ررابق يال رواحي ? أيررن  انر  نبررات

  يالوالمين ? يأين أين  ان  تكمن الصفات يالسمات يالنيات ? يالعائلة األ صاب   ييرا ات الخ س

البيضرة يالبويضرة   لي قضري  يفري مرا   ان  ام ا فري ال بترة يال رواة يبفي أن نقول:لن هذا العالم المترامي األ يهو
  يتمبير هللا ? هللا العخب العالب الذي ال تفسير لت يال ت ييو لال قمرة

المير  مرن الحري    ي خرراج ير ال البنرر يبنرفون مرن أسررار المروت يأسررار الحيراة   ي خرراج الحري مرن المير  يمرا
ي مقرت يررمولت  رو يروم ي رو لحظرت . ي ن  الس ال وت أي حياة   ما ي يم مساحةيتحول الع ا ر في مراحو للا م

دم حرري فرري الخسررم الحرري   يتحررول هررذا الررمم للررا فضررالت ميتررة  للررا تحررول الطعررام الررذي يمرروت بررالطهي يال ررار
 مررا م هرا  لمرا تاد العلرم بهرا . يهري بعرم  ائ رة فري  رو لحظرة آنراء الليرو يأ العخرب براالحترا    أل خوبرة يتسرق

ال لرواب  ليهرا  لهرا لال  اسرتفهام ي ن الحياة أل خوبة غامضة مثيرة توالت الكي ونة البنررية  لهرا بعالمرات . ال هار
  أن يبون ه اك للت   يهب الحياة  

  يمن يمبر األمر ?(. .)

م حر رة الرذي ير ظ الكروني هذا الذي ج ر  لرت يفري سروا  مرن رر ين الكرون يرر ين البنرر ? مرن يرمبر ال راموس في
فتمضرري فرري مريقهررا المرسرروم بهررذا ال ظررام  الحيرراة هررذ  األفررالك  لررا هررذا ال حررو الررمقيق ? يمررن يررمبر حر ررة هررذ 

التري تصررر  حيرراة البنررر   يالتري ال تظطررا ء مرررة يال تحيررم ?  االلتماعيررة اللطيرف العميررق ? يمررن يرمبر السرر ن
  يمن يمن ?

  فسيقولون هللا(. .)

الفطررة  ران يقرودهم مرق  انحررا  هللا   أي ي كررين يرم  فري هرذ  النر ين الكبرار . يلكرنلرم يبونروا ي كررين يلرود  فهم
  كما يتبعون ررائق لم ي جن بها هللا . , سوا   هذا اال ترا  للا النرك باا   فيتولهون بالنعائر للا

  فقو:أفال تتقون ?(. .)

يظررج الحري مرن المير   يالرذي لسرمق ياألبصرار  تظنون هللا الذي يرتقكم من السماء ياألرا   يالذي يملرك ا أفال
لن الرذي يملرك هرذا  لرت لهرو هللا   يهرو الررب  ? سروا   ييظرج المي  من الحي   يالذي يمبر األمر  لت في هذا يفي

  الحق دين سوا :

  فذلكم هللا رببم الحق(. .)

  ياحم ال يتعمد   يمن تخايت  فقم يقق  لا البامو   يقم ضو التقمير: يالحق
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  فماجا بعم الحق لال الضالل ? ف نا تصرفون(. .)

  تولهون بعيما  ن الحق يهو ياضج بين ترا  العيون ? ي يف

يال يقومرون  , الالتمرة هرذا االنصررا   رن الحرق الواضرج الرذي يعترر  المنرر ون بمقمماترت يي كررين نتائخرت بمثرو
يي حرفون  ن م طق الفطرة السرليم يسر ة الظلرق  سقون يف بمقتضياتت الوالبة   قمر هللا في س  ت ينواميست أن الذين

  الماضية ال ي م ون:

 
 
  (34اْلَظْلَق ُ مَّ ُيِعيُمُ  َفَ نَّا ُتْ َفُكوَن ) َيْبَمأُ  َهْو ِمن ُرَرَكاِئُكم مَّن َيْبَمُأ اْلَظْلَق ُ مَّ ُيِعيُمُ  ُقِو   ُ  ُقوْ 

   ون(. .كذلك حق   لمة ربك  لا الذين فسقوا أنهم ال ي م)

ا تقرادهم . يلكرن ألنهرم هرم  فري ألنرت يمر عهم مرن ا يمران . فهرذ  دالئلرت قائمرة فري الكرون   يهرذ  مقمماترت قائمرة ال
فري أيرميهم   ييصررفون أنفسرهم  رن الرمالئو  التري يحيمين  ن مريرق المو رو للرا ا يمران   ييخحرمين المقرممات

  .فيهم  القويم المنهودة لهم   ييعطلون م طق الفطرة

   ودة للا مظاهر قمرة هللا   يهو للنر اء فيها من نصيب .  م

قو:هررو مررن  ? ت فكررون  قو:هررو مررن رررر ائكم مررن يبررمأ الظلررق  ررم يعيررم  ? قررو:هللا يبررمأ الظلررق  ررم يعيررم  . فرر نا)
أحرق أن يتبرق أم مرن ال يهرمي لال أن  الحرق ررر ائكم مرن يهرمي للرا الحرق ? قرو:هللا يهرمي للحرق أفمرن يهرمي للرا

  م  ? فما لكم ?  يف تحبمون ?(. .يه

يال مرن مسرلمات  منراهماتهم ليس  من بمائرت -من ل ادة الظلق يهمايتهم للا الحق  -األمور المس يل   ها  يهذ 
 لا مسلماتهم األيلا   فهي مرن مقتضرياتها بنريء مرن  ارتكانا ا تقاداتهم  األيلا . يلك ت يولت لليهم فيها الس ال

  . بالمقممات لليهم الخواب   لنما يقرر  لهم ا تمادا  لا يضوق ال تائج بعم تسليمهم يطلب م الالتفكر يالتمبر .  

  قو:هو من رر ائكم من يبمأ الظلق  م يعيم  ?(. .)

يالحسراب يالخر اء . . يلكرن  يال نرور مسلمون ب ن هللا هو الذي يبمأ الظلق غير مسلمين بإ ادترت   يال بالبعرت يهم
حيراة المظلروقين فري هرذ  األرا   يلرم يبلغروا الكمرال  انتهراء مرمبر ال تكمرو بمخررد برمء الظلرق ;  رمحبمة الظالق ال

 تليرق لحسانهم ي ساءتهم   يسيرهم  لا ال هج أي انحرافهم   رت . لنهرا رحلرة ناقصرة ال ل اء المقمر لهم   يلم يلقوا

يترمبير  ي ملرت يرحمترت .  الظرالق فري حبمرة بظالق ممبر حبيم . ي ن الحياة انخرة لضرريرة مرن ضرريرات اال تقراد
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هللا هرو الظرالق   يهرم الرذين يسرلمون  رذلك ب نرت يظررج  بر ن يال برم مرن تقريرر هرذ  الحقيقرة لهرم يهرم الرذين يعتقرمين 
  قريبة النبت بإخراج الحي من المي  الذي يسلمون بت: األخر   الحي من المي  . يالحياة

  قو:هللا يبمأ الظلق  م يعيم (. .)

  لعخيب أن يصرفوا  ن لدراك هذ  الحقيقة يلميهم مقمماتها: ي نت

  ف نا ت فكون(. .)

  بعيما  ن الحق للا ا فك يتضلون ? فتولهون 

  قو:هو من رر ائكم من يهمي للا الحق ?(. .)

ات هللا فري ييبنر   رن آير ; الظيرر كتابا    ييرسو رسوال    ييضق نظاما    يينرع رريعة   يي رذر ييولرت للرا في  ل
المعطلرة .  مرا هرو معهرود لكرم مرن هللا يمرن رسرولت الرذي  المرمارك الكون يال فس ; ييوق  القلروب الغافلرة   ييحررك

لتهتررميا للررا الحررق ? يهررذ  قضررية ليسرر  مررن سررابق مسررلماتهم   يلكررن يقائعهررا   لرريبم لرراءكم بهررذا  لررت ي رضررت
  ذهم بها:أيميهم . فليقررها لهم الرسول ] ه . يلي خ بين حاضرة

  قو:هللا يهمي للحق(. .)

  هذ  ت ن  قضية لميمة   لوابها مقرر: يمن

  أفمن يهمي للا الحق أحق أن يتبق ? أم من ال يهمي لال أن يهم  ?(. .)

  لال أن يهميت غير  . . ب فست مقرر . فالذي يهمي ال اس للا الحق أيلا باالتباع   ممن ال يهتمي هو يالخواب

 
 
ِلالَّ  َيِهرمِ ي َأَفَمن َيْهِمي ِلَلا اْلَحقِ  َأَحقُّ َأن ُيتََّبرَق َأمَّرن الَّ  ِلْلَحق ِ  ن ُرَرَكاِئُكم مَّن َيْهِمي ِلَلا اْلَحقِ  ُقِو   ُ َيْهِميَهْو مِ  ُقوْ 

ر َأْكثَرُرُهمْ  ( َيَما َيتَِّبقُ 35َأن ُيْهَم  َفَما َلُكْم َ ْيَف َتْحُكُموَن )   َ َ َلريٌم ِبَمرا  ِلنَّ  نَّ اَل ُيْغِ ري ِمرَن اْلَحرقِ  َررْيها  ِلالَّ َظ  را  َلنَّ الظَّ
  (36َيْفَعُلوَن )

بمرا فري جلرك عيسرا  ليرت  - البنرر ي طبرق سرواء  ران المعبرودين حخرارة أي أررخارا  أي  واكرب . أي  رانوا مرن يهرذا
يمررن  ررما عيسررا  ليررت  -لل رراس هررو قررم بعررت هاديررا  كرران السررالم   فهررو ببنررريتت محترراج للررا همايررة    لررت   ي ن

  : ليت السالم أيلا بانطبا  هذ  الحقيقة

  فما لكم ?  يف تحبمون ?(. .)
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  ? المبين الذي يقق لكم يما الذي أ اببم ? ي يف تقمرين األمور   فتحيمين  ن الحق الواضج ما

المقرممات المسرلمة . .  يتحتمهرا فررت مرن سر الهم ي لرابتهم   يتقريرر ا لابرة المفريضرة التري تحتمهرا البميهرة فرإجا
ياال تقاد . فهم ال يست مين للرا يقرين فيمرا يعتقرمين أي  يالحبم  قب  لا هذا بتقرير ياقعهم في ال ظر ياالستمالل

 يعينرون  للا حقائق ممريسة يطمهن لليها العقرو يالفطررة   لنمرا يتعلقرون ب يهرام يظ رون   يال يعبمين أي يحبمون  

  يهي ال تغ ي من الحق ريها .  ليها ييعينون بها ;

  .(. . يفعلون  يما يتبق أكثرهم لال ظ ا . لن الظن ال يغ ي من الحق ريها . لن هللا  ليم بما)

أن آبراءهم مرا  رانوا  يظ رون  يظ رون أن   ررر اء . يال يحققرون هرذا الظرن يال يمتح ونرت  مرال يال  قرال . يهرم فهرم
هرم هررذ  الظرافرة   يال يطلقرون  قرولهم مررن  يمتح ررون  مرا يسرتحق العبررادة:يالليعبرميا هرذ  األ ر ام لرو لررم يبرن فيهرا 
ال يروحي للرا رلرو مر هم   يال يحققرون لمراجا يمت رق هرذا  لرا هللا . يهرم  هللا لسرار التقليرم الظ ري . يهرم يظ رون أن

بي مرا  , قررآنقرادرا  لرا تر ليف هرذا ال -يهرو بنرر  -مرن  مرو محمرم يال يحققرون لن  ران محمرم  القررآن يظ رون أن
مرن الحرق ررريها . للاهللا  لهرم هرم ال يقرمرين يهرم بنرر مثلرت . . يهبرذا يعينرون فري مخمو رة مرن الظ رون ال تحقرق

  يحم  هو الذي يعلم  لم اليقين أفعالهم يأ مالهم . .

  لن هللا  ليم بما يفعلون(. .)

  تقرير حقيقة مصمر القرآن يجم الكافرين لت 44 - 37الثالت: المرس

 مبران أن يبرون  التصرور  لرا هرذا التعقيرب   ي خرذ بهرم السريا  فري لولرة لميرمة حرول القررآن تبرمأ ب فري يعرا  يتفر 
بو رمهم بالتسررع فري الحبرم  لرا مرا لرم يعلمرو   يتث ري القرآن مفتر  من دين هللا   يتحميهم أن ير توا بسرورة مثلرت .

آن   يتثبير  الرسررول ] ه .  لررا خطترت أيررا  انرر  فرري موالهررة هرذا القررر  حررالتهم يقي را أي يحققررو  . يتثلرت بإ بررات
هللا  يظلمهرم اسرتخابتهم لرت   يت تهري برالتيهيس مرن الفريرق الضرال يا يمراء للرا مصريرهم الرذي ال  رمم استخابتهم أي

  فيت ; ي نما يستحقونت بما هم فيت من ضالل:

ال ريرب فيرت مرن رب  الكتراب   يتفصريوكان هذا القرآن أن يفتر  مرن دين هللا ; يلكرن تصرميق الرذي برين يميرت  يما
اسرتطعتم مرن دين هللا لن   رتم  رادقين . برو  رذبوا  مرن العرالمين أم يقولرون:افترا  ? قو:فر توا بسرورة مثلرت   ياد روا

كرذلك  رذب الرذين مرن قربلهم   فرانظر  يرف  ران  اقبرة الظرالمين . يمر هم  . ت ييلرت بما لم يحيطوا بعلمت يلما ير تهم
أنرتم بريهرون  , هم من ال ي من بت   يربك أ لم بالمفسمين . ي ن  ذبوك فقو:لي  ملي يلكرم  ملكرميم  بت من ي من

يلرو  رانوا ال يعقلرون ? يمر هم  الصرم مما أ مو يأنا برريء ممرا تعملرون . يمر هم مرن يسرتمعون لليرك   أفانر  تسرمق
م ال راس رريها . يلكرن ال راس أنفسرهم لن هللا ال يظلر ? يبصررين  مرن ي ظرر لليرك   أف نر  تهرمي العمري يلرو  رانوا ال

  يظلمون . .
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  يما  ان هذا القرآن أن يفتر  من دين هللا(. .)

  التي لاء بها   العقيمة بظصائصت   الموضوعية يالتعبيرية . بهذا الكمال في ت اسقت ; يبهذا الكمال في فهو

 
 

ِ يَ  َيَمرا  َبرْيَن َيَمْيرِت َيَتْفِصريَو اْلِكتَراِب اَل َرْيرَب ِفيرِت ِمرن رَّب ِ  الَّرِذي َلررِكن َتْصرِميقَ َكراَن َهررَذا اْلُقرْرآُن َأن ُيْفتَرَر  ِمرن ُديِن   

ْثِلرتِ  (37) اْلَعاَلِمينَ  ِ ِلن ُ  رُتْم َ راِدِقيَن ) َياْدُ رواْ  َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرا ُ ُقْو َفْ ُتوْا ِبُسروَرةن مِ  رن ُديِن     ( َبروْ 38َمرِن اْسرَتَطْعُتم مِ 

 (39) الظَّراِلِمينَ  َكرذََّب الَّرِذيَن ِمرن َقرْبِلِهْم َفرانُظْر َ ْيرَف َ راَن َ اِقَبرةُ  َكرَذِلكَ  ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِت َيَلمَّا َيْ ِتِهْم َتْ ِييُلرتُ  ذَُّبواْ كَ 

َ َمُلُكرْم َأنرُتْم  َيَلُكرمْ  ( َيِ ن َ ذَُّبوَك َفُقو لِ ي َ َمِلري40ِسِميَن )َأْ َلُم ِباْلُمفْ  َيَربُّكَ  َيِم ُهم مَّن ُيْ ِمُن ِبِت َيِمْ ُهم مَّن الَّ ُيْ ِمُن ِبتِ 
مَّا   (41) َتْعَمُلونَ  َبِريُهوَن ِممَّا َأْ َمُو َيَأَنْا َبِريٌء مِ 

يفري تصروير مبيعرة البنرر  , األلوهيرة ال ظام ا نساني الذي يتضمن قوا م  ; يبهذا الكمال في تصوير حقيقة يفي
مفتررر  مررن دين هللا   ألن قررمرة ياحررمة هرري الترري تملررك  يبررون  ة الحيرراة   يمبيعررة الكررون . . ال يمبررن أن  يمبيعرر

 التري تحريه باأليائرو ياألياخرر   يبرالظواهر يالسررائر   يتضرق المر هج المبررأ مرن القرمرة ا تيران برت هري قرمرة هللا .

  يال ق  يمن آ ار الخهو يالعخ  . . القصور

  آن أن يفتر  من دين هللا(. .يما  ان هذا القر )

يهرو أبلرا فري ال فري  . الم في كان من ر نت أ ال أن يفتر  . فليس االفتراء هو الم في   يلكن لوات يلود  هو ما
  يأبعم .

  يلكن تصميق الذي بين يميت(. .)

  الكتب التي سبق بها الرسو . تصميقها في أ و العقيمة   يفي الم وة للا الظير . من

تفصريالتت . . يهرذا  يتظتلر  يو الكتراب(. . الواحرم الرذي لراء برت الرسرو لميعرا مرن   رم هللا   تتفرق أ رولتيتفص)
تحقيقرت ي ريانتت . فالعقيرمة فري هللا ياحرمة    ييسرائو القررآن يفصرو  تراب هللا ييبرين يسرائو الظيرر الرذي لراء برت  

يالتنرريق الرذي يحققرت فيرت تفصريو   ي اسرب نمرو  هرذا الظيرر فيهرا تفصريو    ورة يالم وة للا الظير ياحمة . يلكن
يلررم  , الراررمين يتطررورات البنررية بعرمها   بعررم أن بلغر  سرن الررررم فظومبر  برالقرآن خطرراب , يقتهرا البنررية

  تظامب بالظوار  المادية التي ال سبيو فيها للعقو يالتفكير .

  ال ريب فيت   من رب العالمين(. .)

  فترائت  ن مريق ل بات مصمر : )من رب العالمين(. .يتو يم ل في لوات ا تقرير
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  أم يقولون افترا  ?(.)

بهرا   ي ال يملرك مرن  ي طقرون  هذا ال في يالتقرير   فهو لجن من   ق محمم . للامحمرم بنرر ي طرق باللغرة التري بعم
. مريم .  راد . . . . را . . . . ] ألر  . الم  . الم حريفهرا لال مرا يملكرون . ] ألر  . الم . مريم . . . ] ألر  .

فليفتررريا    مررا افتررر  ] برر  مهم . محمررم . فليفتررريا سررورة  -لمعهررم  يسررتطيعون  يمعهررم مررن -الررخ . فررمينهم لجن 
  كامال: قرآنا ياحمة ال

  قو:ف توا بسورة مثلت   ياد وا من استطعتم من دين هللا لن   تم  ادقين(.)

هرذ  اللغرة   ييترذيقون  بالغرة ال  ابتا يلرن ير ال . يالرذين يرمر ون  ب  هذا التحمي ; ي ب  العخ    ت . يما ي   يقم
ال يسرتطيعت لنسران . ي رذلك الرذين يمرسرون الر ظم  القرول الخمال الف ي يالت اسق فيهرا   يرمر ون أن هرذا ال سرق مرن

للرا ت ظريم  ييمرسرون ال ظرام الرذي لراء برت هرذا القررآن   يرمر ون أن ال ظررة فيرت , االلتماعية   ياأل ول التنريعية
فري  يالتقلبرات يمقتضريات حياتهرا مرن لميرق لوانبهرا   يالفرره المرمخرة فيرت لموالهرة األمروار ا نسرانية الخما رة

العقرول فري ليرو ياحرم اي فري  مخمو رة يسرر يمرينرة . .  رو أيلهرك أكبرر مرن أن يحريه برت  قرو بنرري ياحرم   أي
ييسرائو األ رول للرا التر  ير فيهرا يتوليههرا  رم يمرسرون  ا نسرانية لميرق األليرال . يمرثلهم الرذين يمرسرون الر فس

  . . يأساليبت يسائو القرآن

الظبرراء فري هرذا يفري  يلمسرت هو ل خرات اللفر  يالتعبيرر يأسرلوب األداء يحرم    يلك رت اال خرات المطلرق الرذي فليس
  ال ظم يالتنريعات يال فسيات يما لليها . .

مرن  القرآنريمرم  مرا فري األداء غيررهم م بصر باألداء الف ي   يرمر ون أكثرر مرنتايلوا فن التعبير   يالذين له يالذين
التفكيرر االلتمرا ي يالقرانوني يال فسري   يا نسراني بصرفة  امرة   يرمر ون  تايلروا ل خرات فري هرذا الخانرب . يالرذين

  غيرهم مم  ا  خات الموضو ي في هذا الكتاب أيضا  . من أكثر

البنرري . يمرق تقرمير  باألسرلوب يان حقيقة هذا ا  خات يمرما  ; يالعخر   رن تصروير تقمير العخ  سلفا  ن ب يمق
هرو موضروع  تراب مسرتقو . فسر حايل ه را  - البنررية فري حرميد الطاقرة -أن الحرميت المفصرو  رن هرذا ا  خرات 
  أن ألم المامة خامفة بنيء من هذا . .

لريس لر داء البنررري ;  القلروب لن لرت سرلطانا   خيبرا   لرا األداء القرآنري يمترات ييتمير  مرن األداء البنرري . . لن
مرن العربيرة حرفرا  . . يه راك حروادو  خيبرة ال  يعرفرون  حترا ليبلرا أحيانرا أن ير  ر بتاليترت المخرردة  لرا الرذين ال

 يلكرن يقو هرا يحتراج للرا تفسرير يتعليرو . . يلرن -ي ن لم تكرن هري القا رمة  - يمبن تفسيرها بغير هذا الذي نقول
 خمسرة يقق لغيري ; يلك ي أج ر حاد را يقرق لري ي ران  ليرت معري ررهود سرتة   يجلرك م رذ حروالي مما أج ر نماجج

عبرراب المحرريه  ب ررا  نررر  امررا  . .   ررا سررتة نفررر مررن الم تسرربين للررا ا سررالم  لررا ظهررر سررفي ة مصرررية تمظررر
مسرلم . . يخطرر ل را أن نقريم  رالة  فيهم األملسي للا نيويورك ; من بين  نرين يمائة راكب يراكبة ألانب ليس
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أنرت لررم يبرن ب ررا أن نقريم الصررالة جاتهرا أكثررر ممرا  رران ب ررا  - يعلرم الخمعرة فرري المحريه  لررا ظهرر السررفي ة   للاهللا
 ل را كران ير ايل  ملرت  لرا ظهرر السرفي ة ; يحرايل أن ير ايل تبنرير  مع را   . . يقرم يسرر مبنرر حماسرة دي يرة لتاء

ي لهرم نوبيرون مسرلمون  - يخممها أن نقيم  الت ا ; يسمج لبحارة السفي ة يمهاتها -لي يا  ي ان لنخ -قائم السفي ة 
يقرم فرحروا بهرذا فرحرا  ررميما    لج  انر  المررة  ! الصرالة أن يصرلي مر هم مع را مرن ال يبرون فري رالظممرة ر يقر  -

ي مامررة الصررالة ; يالر رراب  لررا ظهررر السررفي ة . . يقمرر  بظطبررة الخمعررة  الخمعررة األيلررا الترري تقررام فيهررا  ررالة
 نخراق متحلقرون يرقبرون  رالت ا   . . يبعرم الصرالة لاءنرا  ثيررين مر هم يه هون را  لرا - معظمهرم -األلانرب 

اسر     فقرم  ران هرذا أقصرا مرا يفهمونرت مرن  رالت ا   يلكرن سريمة مرن هرذا"  رف را فيمرا بعرم أنهرا  - الحنرم القرم 
رميمة الت  ر ياالنفعال   تالري   ي اهرا بالرممق يال  كان  -يريو يتت   يوغسالفية مسيحية هاربة من لحيم رتيتور 

 لنها ال تملك نفسها من التر  ر -في لنخلي ية ضعيفة  -أيمي ا بحرارة ; يتقول:  لا تتمالك منا رها . لاءت تنم

يلكرن جلرك  . . القصرة بصرالت ا هرذ  يمرا فيهرا مرن خنروع ينظرام يريق   . . يلريس هرذا موضرق النراهم فري العميرق
ال تتصرور أن يقريم رالصرالة ر لال قسريس  فالمسربي ة كان في قولهرا:أي لغرة هرذ  التري  ران يتحرمو بهرا رقسيسربمر  

مسرررريحية الك يسررررة   يقررررم  ررررحح ا لهررررا هررررذا الفهررررم   . .  فرررري  مررررا هررررو الحررررال   ررررمها -أي رلررررو ديررررن  -
ي ن   ر  لرم أفهرم م هرا حرفرا . .  رم  انر  بهرا جات ليقراع موسريقي  خيرب    يتحمو يألب اها:فقال :لن اللغة التي

لفر   الرذي ل را يهري تقرول:يلكن هرذا لريس الموضروع الرذي أريرم أن أسر ل   رت . . لن الموضروع الحقيقيرة المفالر ة
من نروع آخرر غيرر بقيرة  المرت  فقرات -بهذ  اللغة الموسيقية  -حسي   هو أن را مامر  ان  ترد في أ  اء  المت 

كان  تحمو فري ر نرة يقنرعريرة   لنهرا رريء آخرر    الظا ة يأ مق ليقا ا . . هذ  الفقرات   نوع أكثر موسيقية
يتفكرنرا قلريال .  -حسرب تعبيرهرا المسرتمم مرن مسريحيتها    -الرريق القرمس    مرن مملروءا -ا مرام  -كما لرو  ران 

 -مرق جلرك  - ي انر  ء الصرالة  تع ري انيرات القرآنيرة التري يردت فري أ  راء خطبرة الخمعرة يفري أ  را أنهرا  م أدر  ا
  مفال ة ل ا تم و للا المهنة   من سيمة ال تفهم مما تقول ريها  

جي داللرة  لرا  -ياحرم  غيرر ييقروع أمثالهرا ممرا ج رر  لري -هذ  قا مة  ما قل  . يلكن يقروع هرذ  الحاد رة  يليس 
ن ليمران هرذ  السريمة برمي ها   يفرارهرا مرن يقرم يبرو  . أن في هذا القرآن سرا  آخر تلتقطت بع  القلوب لمخرد تاليتت

 بال ررا نعخررب مرراحسررها ببلمررات هللا  لررا هررذا ال حررو العخيررب . . يلك  أرهرر  الخحرريم النرريو ي فرري بالدهررا   قررم

 -قلروبهم ليقا رت  يطرر   األلو  ممن يستمعون للا القرآن من  وام ا ال يطر   قولهم م ت رريء   يلكرن ي نرات
  السيمة اليوغسالفية     هذ  ن  ثيرا من ناحية فهم لغة القرآن  نيهم ال يفترقو  -يسر  هذا 

الممر رة التري  الخوانرب أردت أن أقمم للحرميت  رن القررآن بسرلطانت هرذا الظفري العخيرب . قبرو أن أتحرمو  رن يلقم
  يالنعور   التفكير يعرفها أكثر من غيرهم من ي ايلون فن التعبير . يمن ي ايلون 

أن يعبرريا فيرت  رن  البنرر يمترات برالتعبير  رن قضرايا يمرملوالت ضرظمة فري حير  يسرتحيو  لرااألداء القرآنري  لن
أيضرا   مرق الت اسرق العخيرب برين المرملول  يأحيرا  مثو هذ  األغراا   يجلك ب يسق مملول   يأد  تعبير   يألملرت

بحيرت ال يغ ري لفر   رن لفر  فري لمرال التعبيرر دقرة الماللرة فري آن ياحرم    يمق يالعبارة يا يقاع يالظالل يالخو .
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ل خرات   يرمرك ال يخور الخمال  لا المقة يال المقة  لا الخمال . ييبلا مرن جلرك  لرت مسرتو  ال يبحيت موضعت  
حرميد الطاقرة البنررية فري هرذا  يرمر ون  أحرم    مرا يرمرك جلرك مرن ي ايلرون فرن التعبيرر فعرال ; ألن هر الء هرم الرذين

  الطاقة البنرية قطعا . فو   ق أن هذا المستو  المخال . يمن  م يتبي ون بوضو 

مت و رة مت اسرقة  مرملوالت  ن هذ  الظراهرة ظراهرة أخرر  فري األداء القرآنري . . هري أن الر   الواحرم يحروي  يي ن 
فرري األداء أي اخررتالس بررين  اضررطراب فرري الرر   ; ي ررو مررملول م هررا يسررتوفي حظررت مررن البيرران يالوضرروق دين 

بحيرت يستنرهم برال   الواحرم فري مخراالت ررتا ;  . ي اسربها و حقيقة ت ال الحير  الرذيالمملوالت ; ي و قضية ي 
الذي استنهم بت فيت ; ي  نما هو مصوت ابتماء لهرذا المخرال يلهرذا الموضرق  الموضق ييبمي في  و مرة أ يال في

الرواردة فري  المقتطفرات ءقرآنيرة برارتة ال تحتراج م را للرا أكثرر مرن ا ررارة لليهرا ] يلرو رالرق القرار   ظراهرة   يهري
ررتا   يهرو فري  رو مررة أ ريو فري موضرعت  أغرراا التعريف بهذ  السورة لولم أن ال   الواحم يرد للماللرة  لرا

  تماما . يليس هذا لال مثاال . .

كمررا لررو  رران المنررهم  الموالررت القرآنرري مررابق بررارت  ررذلك فرري القررمرة  لررا استحضررار المنرراهم   يالتعبيررر يلرر داء
يال يملرك األداء البنرري تقليرمها . ألنرت يبرمي فري  ;   بطريقرة ليسر  معهرودة  لرا ا مرال  فري  رالم البنررحاضرا  

الكتابررة   ي ال فكيررف يمبررن لرر داء البنررري أن يعبررر  لررا مريقررة  أسررلوب هررذ  الحالررة مضررطربا  غيررر مسررتقيم مررق
  في مثو هذ  المواضق: مثال األداء القرآني

قال:آم ر  أنرت ال للرت  الغرر   حترا لجا أدر رت -بكيرا ي رميا  -حرر فر تبعهم فر رون يل رود  بب ري لسررائيو الب يلايتنرا
ه را هري قصرة تحبرا . . .  رم يعقبهرا مبارررة خطراب  ي لرا لال الذي آم   بت ب و لسرائيو يأنرا مرن المسرلمين . . ]

منك لتكررون لمررن قبررو ي  رر  مررن المفسررمين ?  فرراليوم ن خيررك ببرر  صرري  مولررت فرري منررهم حاضررر . . )آنن يقررم
  للتعقيب  لا المنهم الحاضر: )ي ن  ثيرا من ال اس  ن آيات ا لغافلون(. . األداء خلفك آية(. .  م يعود

برت يمرن بلرا(. . ي لرا  ألنرذر م قرو:أي رريء أكبرر ررهادة . قرو هللا   ررهيم بي ري يبير كم   يأيحري للري هرذا القررآن)
  أئ كم لتنهمين أن مق هللا آلهة أخر  ?() :القوم لرسول يس له ا أمر يولت يرسول يتلقا . .  م فخ ة نخم ا

لنمرا هرو للرت ياحررم   :قرو : )قرو:ال أررهم .-يألرابو     -برت يعرود للتلقري فري رر ن هرذا الرذي سر ل   ررت قومرت  ي جا
  ي ن ي بريء مما تنر ون(. .

الخرن قرم اسرتكثرتم مرن  معنرر يرا هرذ  االلتفاترات المتكرررة فري مثرو هرذ  انيرات: )ييروم يحنررهم لميعرا . . ي رذلك
ال رار مثررواكم :قراليبلغ را ألل را الرذي أللر  ل ا. , ا نرس . . يقرال أيليراعهم مرن ا نس:رب را اسرتمتق بعضر ا بربع 

يرا  . . يبسربون  ما راء هللا   لن ربك حبيم  لريم . . ي رذلك نرولي بعر  الظرالمين بعضرا بمرا  رانوا لال خالمين فيها
لقراء يرومبم هرذا ? . . قالوا:ررهمنا  يي رذرينكم م ير تكم رسرو مر كم يقصرون  لريبم آيراتي  معنرر الخرن يا نرس   ألر
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 لرا أنفسرهم أنهرم  رانوا  رافرين . . جلرك أن لرم يبرن ربرك مهلرك القرر   يرهميا  لا أنفس ا   يغرتهم الحياة المنيا  
  .(غافلون  بظلم يأهلها

رراء أن يمراري   فليحرايل  فمن ما من األسلوب البنري . ي الكثير في القرآن  لت . يهو أسلوب متمي  تما يأمثالها
 لررا أن يبررون لررت هررذا الخمررال الرائررق   يهررذا  فضررال أن يعبررر  لررا هررذا ال حررو    ررم ليرر ت ببررالم مفهرروم مسررتقيم ;

  ! الكامو ا يقاع الم  ر   يهذا الت اسق

الربراني المتمير  مرن  يالطرابق لموضرو ي ;بع  لوانب ا  خات في األداء نلرم بهرا سررا ا . ييبقرا ا  خرات ا هذ 
  الطابق البنري فيت .

النرا رة مررة . يحسرها  يقلبهرا هرذا القررآن يظامرب الكي ونرة البنررية بخملتهرا ; فرال يظامرب جه هرا المخررد مررة . لن
ا مررة ييطرر   رو ألهر ة االسرتقبال يالتلقري فيهر ; مريرق المتوف  مرة . يلك ت يظامبها لملرة   ييظامبهرا مرن أقصرر

بهرذا الظطراب تصرورات يتر  رات يانطبا رات لحقرائق الولرود  لهرا   ال تملرك  فيهرا ياحرمة  لمرا خامبهرا . . يي نر 
يبهرذ  المقرة  , النرمول من الوسائو التي تايلها البنرر فري تراريظهم  لرت أن ت نرهها بهرذا العمرق   يبهرذا أخر   يسيلة

    يهذا الوضوق   يبهذ  الطريقة يهذا األسلوب أيضا  

 لرا توضريج هرذ   تعرين أستعير ه را فقررات مقتبسرة مرن القسرم الثراني مرن  تاب:رخصرائ  التصرور يمقوماترتر يأنا
فري  رورتها الخميلرة الكاملرة  "ا سرالمي الحقيقة ; يهي تتحمو  ن رالمر هج القرآنري فري  ررا مقومرات التصرور

  ا:الم هج في العر  هذا الناملة المت اسقة المتواتنة   يأبرت خصائ 

  يمتات  ن  و الم اهج: أنت

ي رو لوانبهرا    , تياياهرا فري األسرلوب الرذي يبنر   رو - مرا هري فري  رالم الواقرق  -ببونرت يعررا الحقيقرة :أيال
يعقرم هرذ  الحقيقرة   يال يلفهرا بالضرباب   برو  ال -مرق هرذا النرمول  -ي رو ارتباماتهرا   ي رو مقتضرياتها . . يهرو 

رحمررة م ررت بالعبرراد أن يخعررو  -سرربحانت  -يلررم ينرر  هللا  . . مسررتوياتها فرري  ررو يظامررب بهررا الكي ونررة البنرررية
 هري التصرور أي لدراكهرم لهرا   متوقفرا  لرا سرابق  لرم لهرم . . لمالقرا . . ألن العقيرمة هرذا مظرامبتهم بمقومرات

م مرق الولرود تعرامله مريقرة حالرة حيراتهم األيلرا ; يالتصرور الرذي ت نرهت فري  قرولهم يقلروبهم هرو الرذي يحرمد لهرم
معرفرة . . لهرذا السربب لرم يخعرو هللا لدراك هرذ   أيرة كلت ; ييحمد لهم  ذلك مريقة اتخاههم لتعلم أي  لم   يلطلب

آخر هو أن هللا يريم أن يبون هذا التصور الرذي ت نرهت حقرائق العقيرمة هرو  يلسبب العقيمة متوقفا  لا  لم سابق .
يلمرا يخرري  فيرت قا مة تصورهم يتفسيرهم للكون مرن حرولهم   يلمرا يخرري  بما أنت هو -البنر يمعرفتهم   لم قا مة
ه الك غيرر  حرق مسرتيقن . جلرك  ليس  ي يقوم  لمهم يتقوم معرفتهم  لا أساس من الحق المستيقن الذي -فيهم 

ر  رظ يرة ر ينترائج رمحتملرة -هرو معرفرة  -المصرمر  هرذا  رن غيرر -أن  و ما يتلقا  ا نسران ي رو مرا يصرو لليرت 
فمرا  -ال االسرتقراء ياالستقصراء  -فطريرق العلرم التخريبري هرو القيراس  . "التخريبري ال رقطعيرة ر حترا جلرك رالعلرم
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 ياالسرت تالات االستقصراء ياالسرتقراء فري أيرة تخربرة . هرذا  لرا فررا  رحة لميرق المالحظرات للبنرر يتسر ا

يقريس  لرا نتائخهرا . يالعلرم   رم, التخرارب عرمد مرنياألحبام البنرية  لا الظواهر   لنمرا قصرار  رالعلرمر أن يقروم ب
تخربرة  كرو ال ارهة  ن هذا القياس ظ ية محتملرة ال يقي يرة قطعيرة ] يجلرك با ضرافة للرا أن ال تائج نفست يسلم ب ن

مرن  لرم مسرتيقن يمبرن أن  يبرق  لا حمة   تقروم  لرا تررليج أحرم راالحتمراالتر ال  لرا القطرق الحتمري . . . فلرم
يالرذي يقصرت  لريهم مرن يقر  الحرق يهرو خيرر  , الظبيرر البنر لال العلرم الرذي ير تيهم مرن   رم العلريم يحصو  ليت
  الفا لين .

الفلسرالية ر يالومضرات رالف يرة " يالتر مالت ببونت مبرأ من االنقطاع يالتم   الملحوظين في المراسات رالعلمية ر: انيا
الخميررو المت اسرق بحررميت مسرتقو .  مررا تصر ق أسرراليب  [ الكرو ر لميعرا . فهرو ال يفرررد  رو لانررب مرن لوانررب ]

هررذ  الخوانررب فرري سرريا  مو ررول ; يرررتبه فيررت  ررالم النررهادة بعررالم الغيررب .  يعرررا األداء البنرررية . ي نمررا هررو
فري األرا  ال راس الكون يالحياة يا نسان بحقيقة األلوهية . يتتصو فيت الرمنيا برانخرة . يحيراة حقائق يتتصو فيت

البنرري   رمما يحرايل تقليرم  فري هرذ   األسرلوب لمر  األ لرا . . فري أسرلوب تتعرذر مخاراترت أي تقليرم  ; ألنبحياة ا
غير ياضحة يال محمدة يال م سقة    مرا تبرمي فري المر هج  , غامضة الظا ية تبمي فيت الحقائق مظتلطة مضطربة

  القرآني  

فيرت التر ير   لرا أي  يظتلر  ا  القرآنري الواحرم ; قرميهرذا االتصرال ياالرتبراس فري  ررا لملرة الحقرائق فري السري"
يبرون التر ير  فري موضرق مرن السريا  القرآنري  فع رمما م هرا برين موضرق يموضرق . يلكرن هرذا التررابه يبرمي دائمرا .

 هذ  الحقيقة الكبيرة في آ ار القمرة ا لهية الفا لة فري الكرون يالحيراة تتخلا مثال  لا تعريف ال اس بربهم الحق  

التعريرف بحقيقرة   لرا في  رالم الغيرب ي رالم النرهادة سرواء . . ي  رمما يبرون التر ير  فري موضرق آخرر .  نسانيا
السريا   ثيررا للرا حقيقرة الحيراة ياألحيراء  ييتطرر   الكون   تتخلا العالقة بين رحقيقة األلوهية ر ي رحقيقة الكرونر  

تر ي   لا رحقيقة ا نسانر يتخلرا ارتبامهرا بحقيقرة األلوهيرة ي  مما يبون ال .   ي لا س ن هللا في الكون يالحياة .
انخررة ترذ ر  الرمار يبعرالم الغيرب ي رالم النرهادة  لرا السرواء . . ي  رمما يبرون التر ير   لرا , ياألحيراء يبرالكون 

الرمنيا . .  يبرون التر ير   لرا قضرايا الحيراة   رمما الحياة المنيا يترتبطان باا يبسائر الحقرائق األخرر  . . ي رذلك
  المالمج في القرآن . الواضج للا آخر هذا ال سق من العرا  

فري  -مرن لوانبهرا  لانرب يحراف  تمامرا  لرا ل طراء  رو -مرق تماسرك لوانرب رالحقيقرة ر يت اسرقها  -ببونرت : الثرا
حقيقرة األلوهيرة يمرن  رم تبرمي ر -يهرو المير ان  - هللا مساحتت التي تسايي يتنت الحقيقي في مي ان -الكو المت اسق 

بارتة مسيطرة محيطة راملة ; حترا ليبرمي أن التعريرف بتلرك الحقيقرة  " يالعبودية ر يخصائصها   يقضية راأللوهية
 -انخررة  يالرمار بمرا فيرت القرمر -القضية هو موضوع القررآن األساسري . . يتنرغو حقيقرة  رالم الغيرب  هذ  يتخلية
أنصربة مت اسرقة ت اسرق هرذ  الحقرائق فري  , الحيراة يحقيقرة الكرون   يحقيقرة رم ت رال حقيقرة ا نسران    . بارتة مساحة

الحقائق   يال تهمو   يال تضيق معالمها فري المنرهم الكلري الرذي تعررا  من  الم الواقق . . يهبذا ال تمغم حقيقة
بي را  كمرا -ي مرا أن هرذ  الحقرائق ال يطغرا بعضرها  لرا بعر  فري التصرور ا سرالمي جاترت  . . الحقرائق فيرت هرذ 
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أل ائررت  وت اسررقنواميسه يدقررة حيررت ال ي تهرري ا  خرراب بررالكون المررادي -فرري فصررو رالتررواتنر فرري القسررم األيل 
 يال ي تهرري ا  خراب بعظمرة -الماديرة ياألكروان الطبيعيررة قرميما  يحرميثا     العروالم  م لهررة -يقواني رت للرا ت لهرت 

المرذهب الحيروي    ك  رحاب -يمرق المحريه الكروني للرا ت ليههرا  ياهتمائها الا يظائفها يت اسرقها مرق نفسرها الحياة
الكام رت فري  يانرت الم طلقرة فري تعاملرت مرق  ياالسرتعمادات يال ي تهري ا  خراب با نسران   يتفررد  فري خصائصرت -

 يال ي تهري ا لرالل - المثاليين فري  مرومهم    -في  ورة من الصور  -العقو  أي -الكون   للا ت ليت ا نسان 
كالمررذاهب  - ا نسراني فري جاتهرا للرا لنكررار يلرود العروالم الماديرة أي احتقارهرا أي احتقرار الكرائن ا لهيرة للحقيقرة

هرو مرابق التصرور ا سرالمي جاترت   فكرذلك هرو  الترواتن  . .  مرا أن هرذا -اله مي يرة يالبوجيرة يال صررانية المحرفرة 
قائق التي يقروم  ليهرا بحيرت تبرمي  لهرا ياضرحة فري المنرهم التصور يالح هذا مابق م هج العرا القرآني لمقومات

  ! للكو في السيا  القرآني الواحم   يهي خا ية قرآنية ال يملكها األداء ا نساني يرسمت الفريم الذي

 يهري تمر ج هرذ  الحقرائق حيويرة , الحاسرم مرق المقرة يالتقريرر يالتحميرم -بتلرك الحيويرة المافقرة المر  رة الموحيرة :رابعا  
البنري في العرا يال األسلوب البنري في التعبيرر .  رم هري فري  الم هج ي يقا ا  يري ة يلماال    ال يتساما لليها

 يخرور دقرة  خيبرة   يتحميرم حاسرم ; يمرق جلرك ال تخرور المقرة  لرا الحيويرة يالخمرال   يال فري الوق  جاتت تعرا

  التحميم  لا ا يقاع يالري ة  

يبلغرت ترذي  هرذا المر هج  مرا في أسلوب ا البنري   مالمج الم هج القرآني   ف بلا من جلكيال يمبن أن نص  نحن "
ا سرالمي يمقوماترتر رريها  ممرا يبلغرت القررآن  التصرور .  مرا أنرت ال يمبرن أن نبلرا بهرذا البحرت  لرت  رن رخصرائ 

القررآن ببعرمهم  رن الحيراة فري هرذا البحرت لل راس لال ألن ال راس قرم بعرميا  رن  تقرميم في هذا الن ن . . يمرا نحرايل
التري  رران  االهتمامرات الررذي ت ر ل فيرت القررآن ; يلرم يعرروديا ي ايلرون تلرك المالبسرات   يال يعرانون تلرك الخررو مثرو

المسرلم فري يلرت  رو المالبسرات القائمرة  المختمرق ي ايلهرا ييعانيهرا مرن  ران يت ر ل  لريهم القررآن   بي مرا هرم ي نرهون 
ترذي  المر هج القرآنري جاترت   ياالسرتمتاع بظصائصرت يمذاقاترتر . . .   لرا ال راس قرادرينحي ذاك . يمن  م لم يعرم 

  . . المقتطفات انته 

بهرا   ألنهرا ليسر  مرن  يلرم فري مخراالت ال يظطرر للفكرر البنرري  رادة أن -أحيانرا   -يقرمم حقرائق العقيرمة  يالقررآن
  مبيعة ما يفكر فيت  ادة أي يلتف  لليت  لا هذا ال حو .

  هذا القبيو ما لاء في سورة األنعام في تصوير حقيقة العلم ا لهي يمخاالتت . . من

لال يعلمهرا   يال حبرة فري  يرقرة ي  م  مفاتج الغيب ال يعلمها لال هرو   ييعلرم مرا فري البرر يالبحرر   يمرا تسرقه مرن)
  ظلمات األرا   يال رمب يال يابس لال في  تاب مبين(. .

 لرا هرذا ال حرو ; يهرو  ارتيادهرا ميرة   الظاليرة يالظراهرة   ليسر  ممرا يتولرت الفكرر البنرري للراالمطرارق المترا فهرذ 
يلررو أن فكررا  بنررريا  هررو الرذي يريررم تصرروير  . النرمول فري معرررا تصروير رررمول العلررم ; مهمرا أراد تصرروير هرذا
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 مرا قل را فري تفسرير هرذ   اهتمامرات ا نسران يمبيعرة تصروراتت . . يجلرك ت اسرب رمول العلم التخت اتخاهات أخر  
  في الخ ء السابق: قبو انية من

  . القرآن ن ظر للا هذ  انية القصيرة من أي لانب ف ر  هذا ا  خات ال امق بمصمر هذا"

 ليرت مرابق البنرر . .  فلريس لليهرا مرن ناحيرة موضرو ها   ف خر م للوهلرة األيلرا بر ن هرذا  رالم ال يقولرت بنرر ن ظر
ال يرتراد هرذ  انفرا   -العلرم ي حامترت  ررمول موضروع -حين يتحمو  ن مثرو هرذا الموضروع  -لن الفكر البنري 

المخال لها مابق آخر يلها حميد . لنرت ي تر ع تصروراتت التري يعبرر  هذا . . لن مطارق الفكر البنري يانطالقاتت في
 أنحراء النرخر   فري  رو فمرا اهتمرام الفكرر البنرري بتقصري ي حصراء الرور  السراقه مرن . . اهتماماترت   هرا مرن

يتتبرق ييحصرا جلرك الرور   أن األرا ? لن المس لة ال تظطر  لا بال الفكر البنري ابتماء . ال يظطر  لا بالت
يتخت هرذا االتخرا    يال أن يعبرر هرذا التعبيرر  رن العلرم النرامو  أن  م ال يظطر لت يمنالساقه في أنحاء األرا .

  الق ييعبر   ت الظالق  ر ن يحصيت الظ الساقه   لنما الور  

تفكيرر البنرر هرو ا نتفراع  لليرت يما اهتمام الفكر البنري بهذا ا مال : )يال رمب يال يابس(. لن أقصا مرا يتخرت"
للعلرم النررامو فهرذا لرريس معهرودا  فرري اتخرا  البنررر  كررمليو بالرمرب ياليرابس ممررا برين أيررميهم . . ف مرا التحررمو   رت

  يابس ر ن يحصيت الظالق   ييعبر   ت الظالق   ي و مبيتعبيراتهم  ذلك   لنما  و ر 

مبرين   يفري  كتراب يال يفكرر البنرر أن تكرون  رو يرقرة سراقطة ; ي رو حبرة مظبروءة   ي رو رمرب ي رو يرابس فري"
لنما الذي يحصريت ييسرخلت هرو  راحب  ? سخو محفوظ فما ر نهم بهذا ? يما فائمتت لهم ? يما احتفالهم بتسخيلت

يالحقيرر  الخليرو   يالمظبروء  الظراهر   يالمخهرول  , كالكبير  ي م   ت ريء في ملكت . . الصغيرالملك   الذي ال
  . . كالقريب كالمعلوم   يالبعيم

يالحرب المظبروء  , لميعرا   لن هذا المنهم النامو الواسق العميق الرائق . . منهم الور  السراقه مرن ررخر األرا"
لن هرذا المنرهم  مرا أنرت ال يتخرت لليرت  . . لميعرا   يرابس فري أرلراء األرافري أمرواء األرا لميعرا    يالرمرب يال

ال تلحظرت العرين البنررية ; يال تلرم برت ال ظررة البنررية . . لن هرذا المنرهم  ي رذلك الفكر البنرري ياالهتمرام البنرري  
رريء    لكرو هبرذا بخملترت لعلرم هللا يحرم    المنرر   لرا  رو رريء   المحريه ببرو رريء   الحراف  يتكنر  لنمرا

كالظراهر   يالمخهررول  يالمظبرروء الرذي تتعلرق منرريهتت يقرمر  ببررو رريء . . الصررغير  رالكبير   يالحقيررر  الخليرو  
  كالمعلوم   يالبعيم  القريب . .

يحررميد التعبيررر  البنررري  يالررذين ي ايلررون النررعور يي ايلررون التعبيررر مررن ب رري البنررر يررمر ون ليررما  حررميد التصررور"
ال يظطرر  لرا القلرب البنرري ;  مرا أن  , المنرهم أن مثرو هرذا -من تخرربتهم البنررية  -ييعلمون البنري أيضا  . 

يمرارين فري هرذا  لريهم أن يرالعروا قرول البنرر  لرت   ليرريا لن  رانوا  يالرذين مثو هذا التعبير ال يت تا لرت أيضرا  . .
  هذا ا تخا  أ ال    مثو قم اتخهوا
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  . . "الكريم ن الكريم تكفي يحمها لمعرفة مصمر هذا الكتابيهذ  انية يأمثالها في القرآ"

يالت اسرق ال تعرفهرا أ مرال  الخمرال كرذلك ن ظرر لليهرا مرن ناحيرة ا برماع الف ري فري التعبيرر جاترت   ف رر  آفاقرا  مرن"
لمخهرولر ال يعلمهرا لال هرو(. . آمراد يآفرا  يأغروار فري را الغيرب البنر    لا هذا المستو  السرامق: )ي  رم  مفراتج

  يفي الماضي يالحاضر يالمستقبو يفي أحماو الحياة يتصورات الولمان . , يالمبان المطلق . في ال مان

ت اسرب فري  رالم  . . يررمول ييعلرم مرا فري البرر يالبحرر(. . آمراد يآفرا  يأغروار فري رالم ظرورر  لرا اسرتواء يسرعة)
  المحخوب . غيبال النهود يالمنهود تلك انماد يانفا  ياألغوار في  الم

 لرو للرا سرفو   يمرن  مرن يمرا تسرقه مرن يرقرة لال يعلمهرا(. . حر رة المروت يالف راء ; يحر رة السرقوس ياالنحرمار)
  حياة للا انم ار .

يمرن  مرون يسربون للرا  , يال حبة في ظلمات األرا(. . حر ة الب يت يال ماء   الم بثقة مرن الغرور للرا السرطج)
  لنمفاع يانطال  .

ياالتدهرار يالرذبول   فري  . ب يال يرابس لال فري  تراب مبرين(. التعمريم النرامو   الرذي ينرمو الحيراة يالمروتيال رم)
  كو حي  لا ا مال  . .

مرن جا الرذي يبرمع هرذا  . . ? جا الذي يبمع جلك االتخا  ياالنطال  ? من جا الرذي يبرمع هرذا الت اسرق يالخمرال فمن
  !? هللا صير . . من ? لالكلت يجلك  لت   في مثو هذا ال   الق

: كذلك   هذا ال   انخر  ن رمول  لم   

  الرحيم الغفور(. . يهو يعلم ما يلج في األرا   يما يظرج م ها   يما ي  ل من السماء   يما يعرج فيها  )

اء   مرن األرري  خيرب ا نسران أمرام هرذ  الصرفحة المعريضرة فري  لمرات قليلرة ; فرإجا هرو أمرام حنرم هائرو ييقر 
  ال يصمم لها الظيال   , يالحر ات   ياألحخام   ياألربال   يالصور   يالمعاني   يالهيهات

ممرا تنرير لليرت انيرة  , أن أهرو األرا لميعرا  يقفروا حيراتهم  لهرا يتتبعرون ييحصرون مرا يقرق فري لحظرة ياحرمة يلرو
  أل خ هم تتبعت ي حصاع   ن يقين  

ي رم مرن  ? م هرا يلرج فري األرا ? ي رم مرن رريء فري هرذ  اللحظرة يظررج مرن رريء فري هرذ  اللحظرة الواحرمة فكم
  ? فيها ريء في هذ  اللحظة ي  ل من السماء ? ي م من ريء في هذ  اللحظة يعرج
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يمرن حنررة  ديدة من ريء يلج في األرا ?  م مرن حبرة تظتبريء أي تظبر  فري ل برات هرذ  األرا ?  رم مرن كم
يمررن جرة غرات   يمرن لرررعاع  مراء فرري أقطارهرا المتراميرة ?  رم مررن قطررةيمرن هامرة يمرن تاحفررة تلرج فري األرا 

  يلج في األرا   ي ين هللا  ليت ساهرة ال ت ام ?  مما كهرباء ت مس في األرا في أرلائها الفسيحة ? ي م ي م

? غرات يتصرا م  مرن يظررج م هرا ?  رم مرن نبترة ت بثرق ? ي رم مرن نبرق يفرور ? ي رم مرن بر ران يتفخرر ? ي رم ي رم
يرر  يممرا ال يرر    يممرا يعلرم  ممرا ي م من مستور يتكن  ? ي م من حنرة تظرج من بيتها المستور ? ي م ي رم

  البنر يمما يخهلونت يهو  ثير ? ?

ي رم مررن  ? ممرا ي ر ل مرن السرماء ?  رم مررن نقطرة مطرر ? ي رم مرن ررهاب  اقرب ? ي رم مرن ررعاع محررر   ي رم
بعر  العبيرم ? ي رم  يتظر  مقرمير ? ي رم مرن رحمرة تنرمو الولرودرعاع م ير ? ي م من قضاء نافذ يمرن قرمر 

  ال يحصيت لال    ? مما من رت  يبسطت هللا لمن يناء من عباد  ييقمر ? . . ي م ي م

يعرفرت ا نسران ?  ال أي حيروان أي لنسران أي خلرق آخرر ممرا نبرات ممرا يعررج فيهرا ?  رم مرن نفرس  را م مرن ي رم
  ?  ال  ة أي مستسرة لم يسمعها لال هللا فيي م من د وة للا هللا معل 

مرن ريق هللا ? ي رم مرن  ب مر من ريق من أرياق الظالئق التي نعلمها أي نخهلها متوفاة ? ي م من ملك يعرج ي م
  ريق ير  في هذا الملكوت ال يعلمت لال هللا ?

  سوا  ?  يعلمت مما الكم من قطرة بظار  ا مة من بحر   يمن جرة غات  ا مة من لسم ? ي م ي م   م

األ مرار الطروال فري  قضروا في لحظة ياحمة ? يأيرن يرذهب  لرم البنرر ي حصراعهم لمرا فري اللحظرة الواحرمة يلرو كم
بهرذا  لرت فري  رو مبران يفري  رو تمران . . ي رو  يحريه العم يا حصاء ? ي لم هللا الكامرو الهائرو اللطيرف العميرق

  ر ات يسب ات تح   ين هللا   يهو مق هذا يستر ييغفر . .ح من قلب يما فيت من نوايا يخوامر يمالت

  يهو الرحيم الغفور(. .)

هرذا الظرامر الكروني ال  فمثرو آية ياحمة من القرآن  هذ  انية لما يوحي ب ن هذا القرآن ليس مرن قرول البنرر . ي ن
ور البنرر   يمثرو هرذ  لليرت مرن مبيعرة تصر دافرق يظطرر بطبيعترت  لرا قلرب بنرر . يمثرو هرذا التصرور الكروني ال

  بارئ هذا الولود التي ال تنبهها   عة العبيم   هللا ا حامة باللمسة الواحمة تتخلا فيها   عة

فري ظاهرهرا ; يهري جات   رغيرة يبمي الطابق ا لهي في هذا القرآن في مريقة استماللت ب رياء يأحماو مثيررة كذلك
  يبمي في قولت تعالا: كما ها  ليت . .حقيقة ضظمة ت اسب الموضوع الضظم الذي يستمل ب

يمرا  الموتنحرن قرمرنا بي كمر ? نحرن خلق راكم فلروال تصرمقون   أفررأيتم مرا تم رون ? أأنرتم تظلقونرت أم نحرن الظرالقون )
  فيما ال تعلمون . يلقم  لمتم ال ن ة األيلا   فلوال تذ رين  ( ين نهكم نحن بمسبوقين .  لا أن نبمل أمثالكم
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لعل را  ألالرا    فلروال تنربرين  ننراء ماء الذي تنربون ? أأنتم أن لتمو  مرن المر ن أم نحرن الم  لرون ? لروأفرأيتم ال)
)   

  يمتا ا  للمقوين .( تذ رة أفرأيتم ال ار التي تورين ? أأنتم أنن تم رخرتها أم نحن الم نهون ? نحن لعل اها)

  فسبج باسم ربك العظيم(.)

 رن ال رواميس ا لهيرة  فيها فات البنر يحواد هم المبريرة   قضايا  ونية  بر  يبن هذا القرآن يخعو من م لو  لن
الولرود    مرا يخعرو م هرا م هخرا  لل ظرر يالتفكيرر  لهرذا في الولود   يي ن  بها  قيمة ضظمة راملة يتصورا   رامال  

التري تطرالق ال راس  رباق  فري المنرا ر يالحرواس . يقظرة لظرواهر هرذا الولرود ييقظرة   يحيراة لر رياق يالقلروب  
    ها   ييقظة ألنفسهم يما يخري من العخائب يالظوار  فيها   غافلون  مساء يهم

يبلفهررم أن يبحثرروا  ررن  ال ال يبررو ال رراس للررا الحرروادو الفررذة الظارقررة يالمعخرر ات الظا ررة المعررميدة .  ررذلك لنررت
مر لو  حيراتهم   يال  رن الظرواهر الكونيرة القريبرة   رن الظوار  يالمعخ ات يانيات يالمالئو بعيما   ن أنفسهم   يال

بهرم فرري فلسرفات معقرمة   أي منربالت  قليرة  ويصرة   أي تخرارب  لميررة ال  يبعرم مر هم المعريفرة لهرم . . لنرت ال
  لكي ي ن  في نفوسهم  قيمة   يتصورا للكون يالحياة قائما   لا هذ  العقيمة . . . أحم يملكها  و

مرا تبم رت يرم  . يهرذا  كرو  ; يظرواهر الكرون حرولهم مرن لبرماع قمرترت . يالمعخر ة  ام رة فريأنفسهم مرن  ر ق هللا لن
يالمبثو رة فري الكرون مرن حرولهم . ي خرذهم للرا  , فريهم القررآن قرآنرت . يمرن  رم ي خرذهم للرا هرذ  المعخر ات الكام رة

نهررم لطررول ألفررتهم بهررا غفلرروا  ررن يال يحسررون حقيقررة ا  خررات فيهررا . أل يرينهررا هررذ  الظرروار  الم لوفررة لهررم   الترري
سرر القرمرة  . فيهرا فيهرا . ي خرذهم لليهرا ليفرتج  يرونهم  ليهرا   فتطلرق  لرا السرر الهائرو المب رون  ا  خرات مواضرق

كيرانهم هرم أنفسرهم  مرا يعمرو فري الكرون  فري المبم ة   يسر الوحمانية المفرردة   يسرر ال راموس األتلري الرذي يعمرو
  العقيمة فيبثها في  يانهم   أي يوقظها في فطرتهم بتعبير أد  . يبراهين ئو ا يمان ;من حولهم ; يالذي يحمو دال

يفري تر هرم الرذي ت ايلرت  . هذا الم هج يسير   يهو يعرا  ليهم آيات القمرة المبم ة في خلقهرم هرم أنفسرهم ي لا
تحر  أبصرارهم مرن م لوفررات  أبسره مرا يقررق يهري -أيرميهم . يفري المراء الرذي ينررربون . يفري ال رار التري يوقررمين 

الحياة  لا هرذ  األرا يبرمء الحيراة فري العرالم انخرر . اللحظرة  نهاية  ذلك يصور لهم لحظة ال هاية . -حياتهم 
 المطلقرة يالترري ت تهري   ررمها  رو حيلررة   يالتري تقرر  األحيرراء يلهرا  لولررت أمرام القررمرة , أحررم التري يوالههررا  رو

  لميق التعالت . يتبطو فيها يال مخال   حيت تسقه لميق األق عة   المتصرفة يقفة فا لة   ال محايلة

 رمر م رت الكرون .  الرذي مريقرة القررآن فري مظامبرة الفطررة البنررية ترمل برذاتها  لرا مصرمر  . . لنرت المصرمر لن
. الرذرة أ قرم األرربال   يأضرظم الظالئرق .  ت نر  فطريقرة ب ائرت هري مريقرة ب راء الكرون . فمرن أبسره المرواد الكونيرة

أنها مرادة ب راء الحيراة . . يالرذرة  لرا  رغرها معخر ة فري جاتهرا ; يالظليرة  يظن يظن أنها مادة ب اء الكون ; يالظلية
لب راء أضرظم  قيرمة  مرادة آية في جاتها . . يه ا في القرآن يتظذ مرن أبسره المنراهمات الم لوفرة للبنرر ضالتها  لا
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ال سرو . الرر رع . يالمراء . يال ررار . :لنسرران تري تررمخو فري تخررارب  رودي يرة يأيسرق تصررور  روني . . المنرراهمات ال
هررذ  المنرراهمات فرري تخاربررت ? أي سرراكن  هرر  لررم  تررمخو يالمرروت . . أي لنسرران  لررا ظهررر هررذ  األرا لررم

 ينن ة حيراة نباتيرة . يمسرقه مراء . يموقرم نرار . يلحظرة يفراة ? . . مرن هرذ  المنراهمات , حياة ل ي ية نن ةينهم

البسريطة  المنراهمات ا  رو لنسران ي نر  القررآن العقيرمة   ألنرت يظامرب  رو لنسران فري  رو بيهرة . . يهرذ رآهر التري
فهري فري بسرامتها تظامرب فطررة  رو لنسران  ; الربانيرة الساجلة بذاتها هي أضظم الحقائق الكونية   يأ ظم األسرار

  للا آخر ال مان . العلماء ; يهي في حقيقتها موضوع دراسة أ لم

هرذا القرمر  فايرة ل عرود  ففري نملرك المضري أبعرم مرن هرذا فري بيران مبيعرة رهرذا القررآنر المالرة  لرا مصرمر  . ايلسر 
  للا سيا  السورة . .

  هللا العظيم: ي م 

  يما  ان هذا القرآن أن يفتر  من دين    . . .(.)

  .( ادقين  لن   تمأم يقولون افترا  ? قو:ف توا بسورة مثلت ياد وا من استطعتم من دين هللا)

فهرم يحبمرون  لرا  , السريا   رن المضري فري الخرمل بعرم هرذا التحرمي   ليقررر أنهرم ال يتبعرون لال الظرن ييضررب
أي مخرد الظن . يالذي حبمروا  ليرت ه را  الهو   مالم يعلمو  . يالحبم يخب أن يسبقت العلم   يأال يعتمم  لا مخرد

لقرم  رذبوا بهرذا يلريس لرميهم مرن  لرم يقروم  ليرت التكرذيب    . يالو يرم هرو الروحي برالقرآن ي رم  مرا فيرت مرن الو رم
  بوقو ت: الواقعي يلما ي تهم ت ييلت

  بو  ذبوا بما لم يحيطوا بعلمت   يلما ي تهم ت ييلت(. .)

كيرف  ران مصرير األيلرين  المت مرو فري هرذا رر ن المبرذبين مرن قربلهم   الظرالمين المنرر ين برربهم . فليت مرو رر نهم
  عر  حقيقة مصير انخرين:لي

  كذلك  ذب الذين من قبلهم   فانظر  يف  ان  اقبة الظالمين(. .)

مر هم مرن ير من بهررذا  ه راك كران أكثررهم ال يتبعرون لال الظرن   ييبرذبون بمررا لرم يحصرو لهرم   رت  لرم   فرإن ي جا
  الكتاب   فليسوا لميعهم من المبذبين:

  بت . يربك أ لم بالمفسمين(. .يم هم من ي من بت يم هم من ال ي من )

برربهم يالعبوديرة  ا يمران هم الذين ال ي م ون . يما يقق الفساد فري األرا  مرا يقرق بضرالل ال راس  رن يالمفسمين 
يمرا يتبرق هرذا مرن ررر فري حيراة ال راس فري  رو  , هللا لرت يحرم  . يمرا نخرم الفسراد فري األرا لال مرن المي ونرة لغيرر
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يرر قيرام أربراب أرضرية تفسرم  رو رريء لتسرتبقي ربوبيتهرا الم يفرة . .  ; يالغير في ال فساتخا  . رر اتباع الهو  
المصرط ق  بقائهرا ال راس يأرياحهرم يأفكرارهم يتصروراتهم . .  رم تفسرم مصرالحهم يأمروالهم . فري سربيو أخرال  تفسرم

  ين الذين ال ي م ون .المفسم ي نهت ال ائ  . يتاريخ الخاهلية في القميم يالحميت فائ  بهذا الفساد الذي

بتكرذيب المبرذبين    يتر  ر بر ال -] ه .  - لرا تقريرر مرواقفهم مرن هرذا الكتراب بتوليرت الظطراب للرسرول  ييعقرب
ما معت من الحق في يضروق يفري حسرم يفري   لا يأن ي ف  يميت م هم . ييعل هم ببراءتت من  ملهم   ييفا لهم

  يقين:

  .(تعملون  . أنتم بريهون مما أ مو   يأنا بريء مما ي ن  ذبوك فقو:لي  ملي يلكم  ملكم)

المصرير المظيرف . يجلرك  جلرك لمسرة لولرمانهم   برا ت الهم يأ مرالهم   يترر هم لمصريرهم م فرردين   بعرم بيران يهري
يحرم  يوالرت مصرير  فريرما ال يخرم م رك سر ما   الطريرق كما تترك مفلك المعانم الذي ي با أن يسير معك   في يسه

  ! التهميم را  ما يفلج هذا األسلوب من. ي ثي

 
 

مَّ َيَلوْ  َيِمْ ُهم  اْلُعْمريَ  ( َيِم ُهم مَّن َي ُظُر ِلَلْيرَك َأَفَ نرَ  َتْهرِمي42اَل َيْعِقُلوَن ) َكاُنواْ  مَّن َيْسَتِمُعوَن ِلَلْيَك َأَفَ نَ  ُتْسِمُق الصُّ

  (44َرْيها  َيَلرِكنَّ ال َّاَس َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن ) ال َّاَس  َيْظِلمُ ( ِلنَّ   َ اَل 43َيَلْو َ اُنوْا اَل ُيْبِصُريَن )

مغلقرة . يي ظررين  يقلروبهم السيا  يستعرا حال بعضهم من الرسول ] ه . يهم يستمعون لليرت براجانهم ييمضي
  ق:بنيء   يال يهتمين للا الطري يال ظر لليت بعيونهم يبصيرتهم مطموسة   فال يهوبون من السمق

أف نرر  تهررمي  . لليرك يمر هم مررن يسررتمعون لليررك . أف نرر  تسررمق الصرم يلررو  ررانوا ال يعقلررون ? يمرر هم مررن ي ظرر)
  العمي يلو  انوا ال يبصرين ?(.

لن هر الء لكثيرر   فري  . . نظرريا ه الء الظالئق الذين يستمعون يال يعقلون ما سمعوا   يي ظرين يال يمي ين مرا لن
ألن حواسررهم يلرروارحهم مطموسررة االتصررال  . ررريها   يالرسررول ] ه . ال يملررك لهررم كررو تمرران يفرري  ررو مبرران .

حقيقرة يظيفتهرا . يالرسرول ] ه . ال يسرمق الصرم   يال يبصرر العمري .  تر دي بعقولهم يقلوبهم   فك نها معطلة ال
 ياألبصرار يحرم   ر  يلرو . للاهللا سرن سر ة يتررك الظلرق لمقتضرا السر ة . يأ طراهم األسرماع هللا فرذلك مرن رر ن

يلقروا لر اءهم  رمال    يلرم  , تحرابي يالعقرول ليهترميا بهرا   فرإجا هرم  طلوهرا حقر   لريهم سر تت التري ال تتظلر  يال
  يظلمهم هللا ريها :

  لن هللا ال يظلم ال اس ريها    يلكن ال اس أنفسهم يظلمون(. .)
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لمرا معرت مرن  التكرذيب سرت مرن ضريق بهرذاهرذ  انيرات األخيررة تسررية  رن رسرول هللا ] ه . ممرا يخرم  فري نف يفري
يقرر  لت ربت من أن لبراءهم الهرم  لرم يبرن  رن  بما الحق   يبهذا الع اد الصفيق بعم تكرار البيان يا  الم . يجلك

مرن الحرق . يلكرن هر الء  الصرم العمري . يمرا يفرتج انجان يالعيرون  معرت تقصرير م رت فري الخهرم . يال قصرور فيمرا
  خارج  ن مبيعة الم وة يالماعية داخو في اختصاه هللا . ر ن لال هللا . فهو

فهرو  برم مرن عبراد  . هللا حترا يلرو تمثلر  فري ررظ  رسرول -كذلك تحميم حاسم لطبيعة العبودية يمخالهرا  يفيها
  هللا ال قمرة لت خارج مخال العبودية . ياألمر  لت   .

  لقطة من منهم حنر الكفار يخسارتهم 45الرابق: المرس

الترري ترر حم حسررهم    الررمنيا جلررك يلمررس يلررمانهم لمسررة خامفررة بمنررهم مررن منرراهم القيامررة   تبررمي فيررت الحيرراة بعرم
ه راك    رم  راديا للرا مقررهم الرمائم يدارهرم  ال راس يتنرغو نفوسرهم   يت كرو اهتمامراتهم . . رحلرة سرريعة   قضراها

  األ يلة .

بلقرراء هللا   يمررا  ررانوا  كررذبوا تعررارفون بير هم . قررم خسررر الررذينييروم يحنرررهم  رر ن لرم يلبثرروا لال سررا ة مرن ال هررار ي)
  مهتمين(. .

المنيويرة  انر  قصريرة  رحلرتهم هذ  الخولة الظامفرة ن ظرر فرإجا المحنرورين مر خوجين بالمفالر ة   ررا رين أن يفي
  الستار . أسمل قصيرة   حتا لك نها سا ة من نهار قضوها في التعار     م

رريها  سرو  اللقراء يالتعرار   يفعلروا لهذ  الحيراة الرمنيا   يلل راس الرذين دخلروا  رم خرلروا    ر ن لرم هذا مخرد تنبيت أي
?  

لنهرم يخيهرون ييرذهبون  ? التعرار  لتنبيت   يلك ت حق اليقين ي ال فهو ي تهي البنر في هرذ  األرا مرن  مليرة لنت
 ررة فرريهم ت تهرري مررن التعررر  للررا الخما ررات الخما تكرراد يمررا يبرراد أحررمهم ي تهرري مررن التعررر  للررا انخرررين   يمررا

  األخر  .  م يذهبون .

  بعضهم في  و سا ة يبين فهو ه الء األفراد الذين يت ات ون ييتعار ون ييقق من سوء التفاهم بي هم ي ال

 
 

رَن ال ََّهرارِ  َيَيْومَ  ِ َيَمراَبْير َ  َيَتَعراَرُفونَ  َيْحُنرُرُهْم َ رَ ن لَّرْم َيْلَبثُروْا ِلالَّ َسراَ ة  مِ  ُمْهتَرِميَن  َكراُنواْ  ُهْم َقرْم َخِسرَر الَّرِذيَن َ رذَُّبوْا ِبِلَقراء   
ُسروٌل  (46) َيْفَعُلرونَ  َفِإَلْيَ ا َمْرِلُعُهْم ُ مَّ   ُ َرِهيٌم َ َلا َمرا َنَتَوفََّي َّكَ  ( َيِ مَّا ُنِرَي ََّك َبْعَ  الَِّذي َنِعُمُهْم َأيْ 45) رةن رَّ َيِلُكروِ  ُأمَّ

  (47ِباْلِقْسِه َيُهْم اَل ُيْظَلُموَن ) َبْيَ ُهم َفِإَجا َلاء َرُسوُلُهْم ُقِضيَ 
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  يقق . . . هو ه الء تم تعارفهم  ما ي بغي أن يبون ? ما

سرليم   لنمرا تتعرارك  مر هج ال تتظا رم  لرا حرق  رام   يال  لرا -النرعوب المت راحرة   يالرميل المتظا رمة  يهرذ 
تفرررت مررن خصررام حتررا تررمخو فرري  تكرراد هررذ  . هررو  ررر  بعضررها بعضررا  ? يهرري مررا - لررا الحطررام ياأل ررراا 

  خصام .

فري هرذ  الحيراة . .  ررم  ال راس تنربيت لتمثيرو قصرر الحيراة الرمنيا . يلك رت يصرور حقيقرة أ مرق فيمرا يبرون برين لنرت
  يرحلون  

ي رذبوا بلقراء هللا    , لظامفرةا ظرو هرذا المنرهم تبرمي الظسرارة الفادحرة لمرن لعلروا همهرم  لرت هرو هرذ  الرحلرة يفري
فلرم يسرتعميا لهرذا اللقراء بنريء يلقرون برت ربهرم ; يلرم  - برو تلرك الومضرة -يررغلوا   رت ياسرتغرقوا فري تلرك الرحلرة 

  في المار الباقية: الطويلة يستعميا  ذلك بنيء ل قامة

  قم خسر الذين  ذبوا بلقاء هللا   يما  انوا مهتمين(. .)

  السالم تهميم الكفار يبيان  خ هم يخسارتهم يمواساة الرسول  ليت 54 - 46الظامس: المرس

] ه .  -الرسرول  مرق هذا المنهم الظرام  ليروم الحنرر   يمرا سربقت مرن أيرام الحيراة فري األرا للرا حرميت يمن
ين للرا سريعاللهم غرما    أم لنهرم سري ظر  كران في ر ن ي يم هللا للمبذبين ; جلك الو يم الغام    ال يرمرين لن -

يتقرون ييهترمين . . يرريها  فنريها  ت تهري الخولرة التري برمأت بالحرميت  لعلهرم يوم الرمين   ليبقرا مصرلتا  فرو  رعيسرهم
يظلرم أحرما  . .  ال نهايتها يوم ال ي فق الفماء يلو  ان ما فري األرا  لرت   ييروم يقضري هللا بالقسره للا  ن الو يم

فرري تصرروير حرري يلمررس القلرروب    , انخرة   فرري  لمررات يلحظرراتيجلررك  لررا مريقررة القرررآن فرري ي ررو الررمنيا برر
كمررا همررا فري الواقررق   ي مررا ي بغري أن يبونررا فرري  يالحيرراتين ييصرور فرري الوقر  جاتررت حقيقررة االتصرال بررين الررمارين

  التصور ا سالمي الصحيج:

يلكرو أمرة رسرول   فرإجا  . يفعلرون  نري رك بعر  الرذي نعرمهم أي نتوفي رك فإلي را مررلعهم    رم هللا ررهيم  لرا مرا ي مرا
متررا هررذا الو ررم لن   ررتم  ررادقين ? قررو:ال أملررك :ييقولررون  لرراء رسررولهم قضرري بيرر هم بالقسرره يهررم ال يظلمررون .

 هللا   لكرو أمرة ألرو   لجا لراء أللهرم فرال يسرت خرين سرا ة يال يسرتقممون . قرو رراء ل فسري ضررا  يال نفعرا  لال مرا

برت ? آنن يقرم   رتم برت  آم رتم را  مراجا يسرتعخو م رت المخرمرون . أ رم لجا مرا يقرقلن أتراكم  ذابرت بياترا  أي نهرا:أرأيرتم
لال بمرا   رتم تكسربون . ييسرت بهونك أحرق هرو ?  تخر ين  تستعخلون ?  م قيو للذين ظلموا:جيقوا  ذاب الظلم   هرو

  يأسرريا ال مامرة يلرو أن لكرو نفرس ظلمر  مرا فري األرا الفترمت برت  . بمعخر ين قو:لي يربي لنت لحق   يما أنرتم
  يقضي بي هم بالقسه يهم ال يظلمون . , العذاب لما رأيا
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ه . أن يبلغرت لهرم  ] الرسرول هذ  الخولة بتقرير أن مرلق القوم للا هللا   سواء يقق بعر  الو يرم الرذي  لر  تبمأ
ضرور الرسرول بالحيراة   يهو رهيم  لا ما يفعلون في ح .   في حياتت أي بعم يفاتت . فالمرلق للا هللا في الحالين

  من أ مالهم يلن تعفيهم يفاة الرسول ] ه . مما يو مين . ريء يفي غيبتت بالوفاة . فلن يضيق

فراألمور مرمبرة سرائرة  . .(يفعلرون  ي ما نري ك بعر  الرذي نعرمهم أي نتوفي رك فإلي را مررلعهم    رم هللا ررهيم  لرا مرا)
يالظري  . يلكن  رو قروم ُي ظررين حترا يخريء رسرولهم  بالطوارئ  حسب التمبير   ال يظرم م ها حر    يال يتغير

 يسرتوفون حقهرم الرذي فرضرت هللا  لرا نفسرت بر ال يعرذب قومرا لال بعرم الرسرالة   يبعرم يبرذلك   في ذرهم ييبرين لهرم  

  لهم بالتبيين . ي  مئذ يقضي بي هم بالقسه حسب استخابتهم للرسول: ا  ذار

 
 

رةن  َأْمِلكُ  ( ُقو الَّ 48اْلَوْ ُم ِلن ُ  ُتْم َ اِدِقيَن ) َمَتا َهرَذا َيَيُقوُلونَ  ُ ِلُكروِ  ُأمَّ ِلَجا  َأَلروٌ  ِلَ ْفِسري َضرر ا  َياَل َنْفعرا  ِلالَّ َمرا َرراء   
راَجاُقرْو َأَرَأْيرُتْم ِلْن َأتَراُكْم َ َذاُبرُت  (49) َلراء َأَلُلُهرْم َفراَل َيْسرَتْ ِخُريَن َسراَ ة  َياَل َيْسرَتْقِمُمونَ  ِمْ رُت  َيْسرَتْعِخوُ  َبَياترا  َأْي َنَهرارا  مَّ

  (50اْلُمْخِرُموَن )

  يلكو أمة رسول   فإجا لاء رسولهم قضي بي هم بالقسه يهم ال يظلمون(. .)

ا سرالمي  لرت . ي  ايرة  التصرور من هاتين انيتين أمرام حقيقرة األلوهيرة يحقيقرة العبوديرة التري يرتكر   ليهرا ينق 
  رتا مت و ة . .  ور آني بتوضيحها يتقريرها في  و م اسبة   يفيالم هج القر 

يأن لريس لرك مرن األمرر  ,   يقال للرسول ] ه . لن أمر هذ  العقيمة   يأمرر القروم الرذين يظرامبون بهرا .  لرت لنت
وم الررذين ي قضرري أللررك  لررت يال تررر  نهايررة القرر يقررم ررريء . ديرك فيهررا هررو الرربالت   أمررا مررا يراء جلررك فكلررت   .

 لرا هللا أن يريرك  راقبتهم   يمرا ي  لرت بهرم مرن لر اء . . هرذا لرت يحرم   حتمرا   يبذبونك ييعانمينك يي جينك   فليس
يعلرم  كري فعليرك الربالت . .  رم يمضري الرسرول ييرمع األمرر  لرت   . . جلرك -ي رو رسرول  -أنر   امرا سربحانت  

  يمهما تعرضوا فيها للعذاب    , مهما مال  ليهم في الم وة العبيم مخالهم   ي ي ال يستعخو الم اة قضاء هللا

  ييقولون متا هذا الو م لن   تم  ادقين ?(. .)

هللا فريهم    مرا قضرا  قضراء كانوا يس لون في تحم ياستعخال   مالبين يقوع مرا يو رمهم برت ال بري ] ه . مرن يقم
  يالخواب::بذبينالم هللا بين األمم التي لاءتها رسلها فكذب    ف خذ هللا

فررال يسررت خرين سررا ة يال  أللهررم قررو:ال أملررك ل فسرري ضرررا  يال نفعررا  لال مررا ررراء هللا   لكررو أمررة ألررو   لجا لرراء)
  يستقممون(. .
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بطبيعرة الحرال . ] يقرم قرمم  يال فرق كان الرسول ] ه . ال يملك ل فست ضرا  يال نفعا    فهو ال يملرك لهرم الضرر ي جا
ألنهم هم يستعخلون الضر   فمن براب الت اسرق قرمم ج رر  ,  ان م مورا  أن يتحمو  ن نفستج ر الضر ه ا   ي ن 

األ ررا  فقرمم ال فرق فري مثرو هرذا التعبيرر   ألنرت األنسرب أن يطلبرت ل فسرت  سرورة الضرر . أمرا فري موضرق آخرر فري
  يلو     أ لم الغيب الستكثرت من الظير يما مس ي السوء . .:يقول يهو

  ل فسي ضرا يال نفعا  . . لال ما راء هللا . .(.قو:ال أملك )

  أللت ال يستعخو: الذي لجن   يحقق ي يم  في الوق  الذي يناع  . يس ة هللا ال تتظل    يأللت فاألمر

  لكو أمة ألو   لجا لاء أللهم فال يست خرين سا ة يال يستقممون(. .)

ي تهري برالهالك المع روي  يقم  ما يقق لبع  األمم الظالية .قم ي تهي بالهالك الحسي . هالك االستهصال  ياأللو
بعررمها للحيرراة   ي مررا دائمررا  فتضررمحو يت محرري  تعررود . هررالك اله يمررة يالضررياع . يهررو مررا يقررق ل مررم   لمررا لفترررة

فة بقير   ر فراد . . ي رو أيلهرك يفرق سر ة هللا التري ال تتبرمل   ال مصراد ي ن رظصيتها يت تهي للا انرم ارها   مرة  
تضررع  أي    هررا ظلمررا  يال محابرراة . فرراألمم الترري ت خررذ ب سررباب الحيرراة تحيررا ياألمررم الترري ت حررر  يال يال ل افررا

اتبرراع رسرولها   يالرسررول  فرري تضرمحو أي تمروت بحسررب انحرافهرا . ياألمررة ا سرالمية م صرروه  لرا أن حياتهرا
 ليرت العقيرمة فري ررتا مرافرق الحيراة . يبالحيراة  تر   الرذي يم وها لما يحييها . ال بمخرد اال تقاد   يلكن بالعمرو

  . . يالنريعة التي أن لها   يالقيم التي قررها . ي ال لاءها األلو يفق س ة     , لها يفق الم هج الذي رر ت    

المهررمد الررذي قررم  موقرر  يبررادرهم السرريا  بلمسررة يلمانيررة تر قلهم مررن موقرر  السررائو المسررته ئ المتحررمي   للررا  رم
  الهت المحظور في  و لحظة من الليو أي ال هار:يف

  قو:أرأيتم لن أتاكم  ذابت بياتا  أي نهارا    ماجا يستعخو م ت المخرمون ?(. .)

  أي نهارا  يأنتم أيقاظ   , نيام العذاب المغيب الذي ال ُيعلم موقعت يمو م  ; يالذي قم يحو بياتا  يأنتم فهذا

 
 
 ِلالَّ  ُ مَّ ِقيَو ِللَِّذيَن َظَلُمروْا ُجيُقروْا َ رَذاَب اْلُظْلرِم َهرْو ُتْخرَ ْينَ  (51) َمْ ُتم ِبِت آنَن َيَقْم ُ  ُتم ِبِت َتْسَتْعِخُلونَ ِلَجا َما َيَقَق آ َأُ مَّ 

 َنْفرسن  ( َيَلرْو َأنَّ ِلُكرو ِ 53ْعِخرِ يَن )ِلنَّرُت َلَحرقه َيَمرا َأنرُتْم ِبمُ  َيَربِ ري ( َيَيْسرَت ِبُهوَنَك َأَحرقه ُهرَو ُقرْو ِلي52ِبَمرا ُ  رُتْم َتْكِسرُبوَن )

يْا ال ََّماَمةَ    (54) َرَأُيْا اْلَعَذاَب َيُقِضَي َبْيَ ُهم ِباْلِقْسِه َيُهْم اَل ُيْظَلُمونَ  َلمَّا َظَلَمْ  َما ِفي اأَلْرِا اَلْفَتَمْت ِبِت َيَأَسرُّ

لهرم فري اسرتعخالت  لرا  رو  خيرر يهو  ذاب ال يخميبم في رد  الصحو . . ما الذي يستعخو م ت المخرمون ? ال
  حال .
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التاليرة بوقو رت فعرال  .  انيرة هم في مفال ة الس ال الذي ي قو منا رهم للا تصور الظطرر يتوقعرت   تفخر هم يبي ما
  ييغمر بت المنا ر   ييلمس بت الولمان: , ياقعا   . يهو لم يقق بعم . . يلكن التصور القرآني يرسمت

  ا يقق آم تم بت ? آنن يقم   تم بت تستعخلون ? (.أ م لجا م)

  انن   ينهمينت قم يقق . ي  نما قم آم وا بت   ي  نما يظامبون بهذا التببي  في منهم حاضر فك نما

  المنهم الحاضر: يتتمة

   م قيو للذين ظلموا:جيقوا  ذاب الظلم . هو تخ ين لال بما   تم تكسبون ?(. .)

ننرهم خطراب     الرمنيا لسريا  فري سراحة الحسراب يالعرذاب   يقرم   را م رذ لحظرات يفقررات فرينخرمنا مرق ا يهبرذا
  لرسولت  ن هذا المصير   

من الرماخو تخاهرت يريرمين أن  م ل لون  هذ  الخولة   هو است باء القوم للرسول:لن  ان هذا الو يم حقا  . فهم يختام
  م  م بيمين: حاسم بيستو قوا يليس بهم من يقين . يالخواب با يخا

  ييست بهونك:أحق هو ? قو:لي يربي لنت لحق يما أنتم بمعخ ين(. .)

  لي يربي(. .)

  . أ ر  قيمة ربوبيتت فال أقسم بت حانثا    يال أقسم بت لال في لم يفي يقين . الذي

  لنت لحق يما أنتم بمعخ ين(. .)

  يحاسببم   يأن يخاتيبم . أنتم بمعخ ين أن ي تي ببم   يما أنتم بمعخ ين أن ما

مررن نقررالت  نقلررة مررق السرريا  فرري -نحررن معهررم  لررا هررذ  األرا فرري اسررت باء يلررواب . لجا نحررن فخرر ة  يبي مررا
  يالتقمير . الفرا في ساحة الحساب يالخ اء . مبمئيا   لا يلت -األسلوب القرآني المصور 

  أن لكو نفس ظلم  ما في األرا الفتمت بت . . يلو

  م ها حتا  لا فرا يلود  معها . يقبو فال

  تكتمو انية حتا يبون الفرا قم يقق يقضي األمر: يال

  يأسريا ال مامة لما رأيا العذاب(. .)
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  دين أن ت طق النفا    , الولو  يهلة المفال ة فسقه في أيميهم   يالتعبير يرسم للظيال  ورة الكمم يظلو أخذتهم

  ون(. .يقضي بي هم بالقسه يهم ال يظلم)

  الم  ر المثير . القرآني المنهم الذي بمأ م ذ نص  آية فرضا  يانتها ياقعا     لا مريقة التصوير يانتها

  من مظاهر قمرة هللا يد وة ل نتفاع بالقرآن 58 - 55السادس: المرس

يفري الحيرراة  ياألرا الم  رم للحنرر يالحسراب   لولررة أخرر  مرق القرمرة فري بعر  مخاليهرا فري السرماء يالتعقيرب
  يالموت . لولة  ابرة لتو يم مع ا القمرة الكفيلة بتحقق الو م .

  الصمير . يرفاء نماء  ام لل اس ألمعين لالنتفاع بهذا القرآن الذي يحمو لهم المو ظة يالهم   م

 
 
رَماَياِت َياأَلْرِا َأاَل ِلنَّ َيْ رَم   ِ  َأال ِ َمرا ِفري السَّ  َيِ َلْيرتِ  ( ُهرَو ُيْحِيري َيُيِمير ُ 55نَّ َأْكثَرَرُهْم اَل َيْعَلُمروَن )َيَلرركِ  َحرقه  ِلنَّ ِا 

  (56ُتْرَلُعوَن )

هرو يحيري ييمير    ي ليرت  . يعلمرون  أال لن ا  مرا فري السرمايات ياألرا . أال لن ي رم    حرق   يلكرن أكثررهم ال)
لصررمير   يهررم  يرحمررة للمررر م ين . لمررا فرري ا يرررفاء ترلعررون . يررا أيهررا ال رراس قررم لرراءتكم مو ظررة مررن رببررم

  خير مما يخمعون(. . هو قو:بفضو    يبرحمتت فبذلك فليفرحوا

مرا فري السرمايات ياألرا  يملرك بهرذا ا  رالن المرميير . )أال لن ا  مرا فري السرمايات ياألرا(. يالرذي" . . . أال
  تصميقت معو :  ن يعوقت يملك أن يخعو ي م  حقا  فال يعخ    ن تحقيقت معخ    يال

  أال لن ي م    حق(. . )يلكن أكثرهم ال يعلمون(. .)

  لخهلهم ينبون أي يبذبون . يهم

  هو يحيي ييمي (. .)

  يملك الحياة يالموت   يملك الرلعة يالحساب . . يالذي

  ي ليت ترلعون(.)

  تعقيب سريق للتو يم السريق بعم االستعراا المثير . لنت
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  الخامق للبنرية لميعا : يعقبت ال ماء  م

  . .(للم م ين يا أيها ال اس قم لاءتكم مو ظة من رببم   يرفاء لما في الصمير   يهم  يرحمة)

مفترر    يلريس مرا فيرت مرن  كتابا   في جلك الكتاب الذي ترتابون فيت . لاءتكم المو ظة )من رببم(فليس هو لاءتكم
مررن الظرافررة الترري تمل هررا   يالنررك الررذي يسرريطر   ررمير م تنررفي  رم بنررر . لرراءتكم المو ظررة لتحيرري قلرروببم   ي 

الررذي يحيرهررا . لرراءت لتالرري   ليهررا البرررء يالعافيررة ياليقررين ياالممه رران  يالقلررق  ليهررا   يال يررا الررذي يمرضررها  
  :يالعذاب ا يمان . يهي لمن يرت  ا يمان هم  للا الطريق الوا و   يرحمة من الضالل مق يالسالم

     يبرحمتت فبذلك فليفرحوا   هو خير مما يخمعون(. . .قو بفضو )

فبرذلك يحرم  فليفرحروا . فهرذا  . . الفضو الذي آتا     عباد    يبهذ  الرحمرة التري أفاضرها  لريهم مرن ا يمران فبهذا
س مرن  قرال لن جلرك هرو الفررق العلروي الرذي يطلرق الر ف . الحياة هو الذي يستحق الفرق . ال المال يال أ راا هذ 

فيخعرو هرذ  األ رراا خادمرة للحيراة ال مظميمرة ; ييخعرو ا نسران فوقهرا  , ال ائلرة المطرامق األرضرية ياأل رراا
يي هرميا فيهرا . لنمرا  ال راس بها ال  بما  خاضرعا  لهرا . يا سرالم ال يحقرر أ رراا الحيراة الرمنيا ليهخرهرا يستمتق يهو

اليرم   مطمحهرم أ لرا مرن هرذ  األ رراا   يآفراقهم  ملقراء رار ا رادةهرو ي نهرا بوتنهرا ليسرتمتق بهرا ال راس يهرم أحر
هررو ال عمررة   يت ديررة مقتضريات ا يمرران هرري الهرم  . يالررمنيا بعررم جلررك    ررمهم أسرما مررن دنيررا األرا . ا يمران

  سلطان لها  ليهم . ال مملو ة لهم

خرراج العررا  للرا  مرر  قرمم ي يقول:لمرا قبة بن الوليم  ن  فوان بن  مري:سمع  أيفق بن  بم    الكال ر  ن
هري أكثرر مرن جلرك   فخعرو يقول:الحمرم ا   فرإجا خرج  مر يمولا لت   فخعو  مر يعم ا برو -رضي      ت  -

يرحمتررررت   فقررررال  مر:كررررذب  لرررريس هررررذا هررررو الررررذي يقررررول         تعررررالا . ييقررررول موال :هررررذا للا   مررررن فضررررو
  فبذلك فليفرحوا هو خير مما يخمعون(. يبرحمتت تعالا:)قو:بفضو    

األيلرا هري مرا لراءهم مرن  يالرحمرة كان الر يو األيلون ي ظرين للا قيم الحياة .  انوا يعرمين الفضرو األيل هبذا
ال صرر جاترت فهرو ترابق . لرذلك  ران ال صرر ير تيهم   ي ران  يأمرا    مرن مو ظرة يهرم  . ف مرا المرال   يأمرا الثرراء  

  يطلبهم . . لن مريق هذ  األمة ياضج . لنت في هذا الذي يس ت الثراء  ليهم   ي انالمال ي ثال 

 
 
بِ ُكرْم َيِررَفاء لِ َمرا َيرا رن رَّ ْوِ َظرٌة مِ  رُميِر َيُهرم   َيَرْحَمرٌة لِ ْلُمرْ ِمِ يَن ) ِفري َأيَُّهرا ال َّراُس َقرْم َلراءْتُكم مَّ  ( ُقرْو ِبَفْضرِو   ِ 57الصُّ

مَّا َيْخَمُعوَن )َفبِ  َيِبَرْحَمِتتِ  ْ رتُ  ُقوْ  (58َذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر مِ  ْت ن َفَخَعْلرُتم مِ  رن رِ  ُ َلُكرم مِ  را َأنرَ َل    َيَحراَلال   َحَرامرا   َأَرَأْيُتم مَّ
ِ َتْفَتُريَن ) ُ َأِجَن َلُكْم َأْم َ َلا      (59ُقْو آا 

  . الطريق ين فهمو  من رلالها . . هذا هوقرآنها   يفي سيرة الصمر األيل الذ لها
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في الحيراة الرمنيا فضرال   . . األرا األرتا  المادية   يالقيم المادية   ليس  هي التي تحمد مبان ال اس في هذ  لن
يالتيسريرات الماديرة   يالقريم الماديرة   يمبرن أن تصربج مرن  , المادية  ن مبانهم في الحياة األخر  . . لن األرتا 

المرادة  حضرارة  مرا ننرهم اليروم فري -ال فري انخررة الم للرة يلكرن فري هرذ  الحيراة الواقعرة  - البنررية اب ررقوةأسرب
  الكالحة  

تعطري لر رتا  الماديرة  أن ال برم مرن قريم أخرر  تحبرم الحيراة ا نسرانية ; يهرذ  القريم األخرر  هري التري يمبرن لنرت
  تخعو م ها مادة سعادة يراحة لب ي ا نسان . أن التي يمبن يالتيسيرات المادية قيمتها في حياة ال اس ; يهي

هرو الرذي يخعلهرا  . حياتهم الم هج الذي يحبم حياة مخمو ة من البنر هو الذي يحمد قيمة األرتا  المادية في لن
  أي م لقا  لالرتكاس   ا نساني   صر سعادة أي   صر رقاء .  ما يخعلها سببا  للرقي

  ي   لا قيمة هذا المين في حياة أهلت:ه ا  ان التر  يمن

قو:بفضرو     . للمر م ين يرا أيهرا ال راس قرم لراءتكم مو ظرة مرن رببرم   يررفاء لمرا فري الصرمير   يهرم  يرحمرة)
  يبرحمتت فبذلك فليفرحوا هو خير مما يخمعون(. .

 رن  -رضري      رت  -  مرر له را  ران الرذين تلقروا هرذا القررآن أيل مررة يرمر ون هرذ  القيمرة العليرا   فيقرو  يمرن
قو:بفضرررو    يبرحمترررت فبرررذلك فليفرحررروا هرررو خيرررر ممرررا ):تعرررالا المرررال ياألنعرررام:ر لررريس هرررذا هرررو الرررذي يقرررول    

  يخمعون(. . ر

بالمرلرة األيلرا فري هرذا  يتمرثالن يفقرت دي رت .  ران يعرر  أن فضرو    يرحمترت -رضري      رت  -كان  مرر  لقم
يهرم  يرحمرة للمر م ين . ال فيمرا يخمعرون مرن  , الصرمير  لهم:مو ظرة مرن ربهرم   يررفاء لمرا فريالرذي أن لرت    

  المال يا بو ياألرتا   

التري  رانوا فيهرا . . ي نهرا ل قلرة  الخاهليرة كانوا يمر ون قيمة ال قلرة البعيرمة التري نقلهرا لهرم هرذا الرمين   مرن يهرمة لقم
  بما فيها لاهلية القرن العنرين . . . يمبان مانبعيمة بالقياس للا الخاهلية في  و ت 

يتحريررهم مرن هرذ   ; للعبراد ال قلرة األساسرية التري تتمثرو فري هرذا الرمين هري ل ترا  رقراب العبراد مرن العبوديرة لن
هرذا االنطرال  الرذي يرفرق تصروراتهم   ييرفرق قريمهم  أساس العبودية   يتعبيمهم ا  يحم    ي قامة حياتهم  لها  لا

  كلها من العبودية للا الحرية . . حياتهم ييرفق أخالقهم . ييرفق  

يهذا االنطال  .  مرا حرمو فري  التحرر تخيء األرتا  المادية يالتيسيرات المادية   يالتمبين المادي   تبعا  لهذا  م
  يتقررود يتهرريمن  لررا مقاليررم السررلطان فرري األرا  , حولهررا ترراريخ العصرربة المسررلمة   يهرري تكتسررج الخاهليررات

  بفضو    . . معها البنرية للا      لتستمتق
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األساسررية   هررم أ ررماء  الكبررر   ير ر ين  لررا القرريم الماديررة   ي لرا ا نترراج المررادي   ييغفلرون تلررك القيمررة يالرذين
  ي لا مطالب الحيوان . الحيوان البنرية الذين ال يريمين لها أن ترتفق  لا مستو  

ي لا العقيمة التري تعلرق  , ا يمانية بريهة ; يلك هم يهمفون من يرائها للا القضاء  لا القيم ال يطلقونها د وة يهم
  ساسريةيتخعرو لهرم مطالب -تغفرو ضرريراتهم األساسرية  أن دين  -قلوب ال اس بما هو أرفرق مرن مطالرب الحيروان 

  الطعام يالمسبن يالخ س التي يعي  في حميدها الحيوان   لوار أخر  للا

برت  لررا حيراة ال رراس  االننرغال الصررياق المسرتمر بتضررظيم القريم الماديررة   يا نتراج المرادي   بحيررت يطغرا يهرذا
تلهرت يراء هرذ  القيمرة   يتعرمها قيمرة الحيراة الكبرر   آالت يتفكيرهم يتصوراتهم  لها . . يبحيت يتحول ال اس للا

 .  رو القريم الريحيرة ياألخالقيرة ; يترميس هرذ ا نتراج . . ا نتراج .  . . المسرتمر ; يت سرا فري  ا رفة الصرياق

أ ر ام تعبرم برمل   قامرة كلهرا فري سربيو ا نتراج المرادي . . هرذا الصرياق لريس بريهرا  ; لنمرا هرو خطرة مرمبرة القريم
  ! لميعا   أ  ام الخاهلية األيلا ; يتكون لها السيادة العليا  لا القيم

فررإن  ررو القرريم  ; حولررت ييطوفررون بررت فرري قماسررة األ رر ام يصرربج ا نترراج المررادي  رر ما  يبررمق ال رراس ي  ررمما
الحريرات . الضررمانات . . .  . األ رراا ياال تبرارات األخرر  ترماس فري سربيلت يت تهرك . . األخرال  . األسررة .

تماس   فماجا تكون األربراب ياأل ر ام لن لرم تكرن هري هرذ   أن كلها . .  لها لجا تعارض  مق توفير ا نتاج يخب
  الص م حخرا  أي خنبا  . فقم يبون قيمة يا تبارا  يالفتة يلقبا    يبون  س من الحتم أن? لنت لي

ييحرررر الرقرراب    , الصرمير القيمرة العليررا يخرب أن تبقررا لفضرو    يرحمتررت المتمثلرين فرري هررما  الرذي ينررفي لن
اع بررت     الرذي أ طرا  لل راس يمبرن االنتفر العليرا ييعلري مرن القريم ا نسرانية فري ا نسران . يفري ظرو هرذ  القيمرة

المادي ; يبالتيسيرات الماديرة التري تقلرو مرن ررمة الكرمق ; يبسرائر هرذ   ا نتاج في األرا ; يبالتص يق الذي يوفر
  تم  الخاهلية حولها الطبول في األرا   التي القيم

بهرا ال راس ; ألنهرا يومهرذ  ينرقا ع رةيلرود تلرك القيمرة العليرا يسريادتها تصربج األرتا  يالتيسريرات يا نتراج ل يبرمين 
  ا نسانية العلوية . القيم تستظمم في ل الء القيم الحيوانية يانلية    لا حساب

     العظيم: ي م 

قو:بفضرو     . للمر م ين يرا أيهرا ال راس قرم لراءتكم مو ظرة مرن رببرم   يررفاء لمرا فري الصرمير   يهرم  يرحمرة)
  خير مما يخمعون(. .يبرحمتت فبذلك فليفرحوا هو 

  جم الخاهلين في تنريعاتهم الباملة 60 - 59السابق: المرس
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يرررفاء لمررا فرري  يهررم  ظررو هررذا الحررميت  ررن فضررو    يرحمتررت   المتمثلررين فيمررا لرراء لل رراس مررن مو ظررة يفرري
يلكرن يفرق أهرواء مرا لراء مرن   رم    ;  يفرق الصمير   يتعرا السيا  للخاهلية   يهي ت ايل حياتها العملية   ال

: , سبحانت البنر   يا تمائهم  لا خصائ        يم ايلتهم أمر التحليو يالتحريم فيما رتقهم   

أم  لرا    تفتررين ? يمرا ظرن  ? لكرم قو:أرأيتم ما أن ل    لكم من رت  فخعلتم م ت حراما  يحرالال    قرو:آا  أجن)
  لذي فضو  لا ال اس   يلكن أكثرهم ال ينبرين(. . هللا يامة ? لنالذين يفترين  لا    الكذب يوم الق

للرا البنرر فهرو م ر ل مرن   ليائرت ي رو مرا لراء مرن   رم    فري -مراجا تررين فري رت     الرذي أن لرت للريبم ? :قرو
 -إجا أنرتم لكرم   لتتصررفوا فيرت يفرق لجنرت يررر ت   فر أ طرا  مراجا تررين فري هرذا الررت  الرذي -جلرك المقرام األ لرا 

 تحرمرون م رت أنوا را  يتحلرون م رت أنوا را  . يالتحرريم يالتحليرو تنرريق . -لكرم      مرن   رم أنفسربم يدين لجن مرن

  حاكمية . يالحاكمية ربوبية . يأنتم ت ايلونها من   م أنفسبم: يالتنريق

  قو:آا  أجن لكم ? أم  لا    تفترين ?(. .)

 جلك أنها . . يالحين رها في القرآن الكريم ; يتوالت بها الخاهلية بين الحينالقضية التي يتكرر ج  لنها

 
 

ِ اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َيَما   (60)   َ َلُذي َفْضون َ َلا ال َّاِس َيَلرِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْنُبُرينَ  ِلنَّ  َظنُّ الَِّذيَن َيْفَتُريَن َ َلا   

  التطبيق الواقعي في الحياة . حالة الية لنهادة أن ال للت لال    . بو لنها هي هي فيالكبر  الت القضية

يأن يبرون هرو الرذي يحبرم  ; المعبرود اال ترا  ب ن    هو الظرالق الررات  يسرتتبعت حتمرا  أن يبرون    هرو الررب لن
ر   يهري تنرمو  رو مرا يررتقهم مرن السررماء    للبنر أ طاهرا فري أمرر ال راس  لرت . . يم رت أمرر هرذ  األرتا  التري

 مرا يعترر  اليروم  -يب نرت الظرالق الررات   -سربحانت  -يعترفرون بولرود     كرانوا ياألرا . . يالخراهليون العررب
فيمرا رتقهرم     ألنفسرهم أنفسهم رالمسرلمين   ر .  رم  رانوا مرق هرذا اال تررا  ي ايلرون التحرريم يالتحليرو يسمون  ناس
القررآن يروالههم بهرذا الت راق  برين مرا يعترفرون  يهرذا -يل جلك اليوم ناس يسمون أنفسرهم رالمسرلمين   ر  ما ي ا -

 يمرا ي ايلونرت فري حيراتهم مرن ربوبيرة لغيرر    تتمثرو فري التنرريق الرذي ; الررات   برت مرن يلرود    يمرن أنرت الظرالق

اليروم يغرما  ي لرا  الت راق  ما  رو مرن ير ايل هرذانفرر مر هم   يهرو ت راق   رارخ يرممغهم بالنررك ;  مرا يرم ي ايلرت
  ياقعة ال مخرد   وان   حقيقة آخر ال مان . مهما اختلف  األسماء يالالفتات . فا سالم

أن هررذا الررذي  -المسررلمينر "  مررا يرر  م اليرروم نرراس ممررن يسررمون أنفسررهم -كرران الخرراهليون العرررب ي  مررون  يلقررم
  يقولون   ت:رريعة      كانوا أجن لهم بت    . أيي ايلونت من التحريم يالتحليو لنما 
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يجلررك فرري قولررت  . .     يرد فرري سررورة األنعررام اد رراعهم أن هررذا الررذي يحرمونررت يهررذا الررذي يحلونررت رررر ت يقررم
يأنعررام حرمرر  ظهورهررا   يأنعررام ال  - برر  مهم -تعالا:)يقرالوا هررذ  أنعررام يحرررو حخررر ال يطعمهررا لال مررن ننرراء 

بمرا  رانوا يفتررين(. . فهرم  رانوا يقولرون:لن    ينراء هرذا   يال ينراء  سيخ يهم سم     ليها افتراء  ليت .يذ رين ا
 رم يقولون:ررريعة  أنفسرهم افتراء  لا    . .  ما أن ناسا  اليوم يم ون أنفسهم رمسلمينر ينر ون مرن   رم . هذا .
      

   ليت: تفترين  لهم ماجا تظ ون برببم يوم القيامة يأنتميخبههم ه ا باالفتراء    م يس  للا   

  يما ظن الذين يفترين  لا    الكذب يوم القيامة ?(. .)

يررا ترر  ? مرا الررذي  ظر هم الغائرب تنرمو لرر س الرذين يفتررين  لررا    الكرذب يت رتظمهم لميعررا  . . فمرا ي ريغة
  حتا الخبالت الصلمة الخاسية   أمامت ذيبيتصورين أن يبون في ر نهم يوم القيامة    يهو س ال ت

     لذي فضو  لا ال اس   يلكن أكثرهم ال ينبرين . . لن

فريهم القرمرة  لرا معرفرة  يأيدع جي فضرو  لرا ال راس برتقرت هرذا المرادي الرذي أيد رت هرذا الكرون مرن أللهرم ; للا   
الت ويرق فري أرربالت   يالتحليرو يالتر يرب فري   لرا كرذلك مصرادر  ; يال رواميس التري تحبرم هرذ  المصرادر   يأقرمرهم

  في الكون يفيهم من رت     . . ي لت مادتت لت ويق هذ  األربال . .

يرررفاء لمررا فرري  لل رراس جي فضررو  لررا ال راس بعررم جلررك برتقرت يفضررلت يرحمتررت الترري أن لهرا فرري م هخررت هرم  للا   
برت خيرر مرا فري لنسرانيتهم مرن قرو  يماقرات  ي ايلرون  الذي الصمير ; ليهمي ال اس للا م هج الحياة السليم القويم ;

خير المنيا يخير انخررة ;  مرا ي سرقون برت برين فطررتهم يفطررة الكرون  بين ; يمنا ر ياتخاهات ; يالذي ي سقون بت
  ييتعاملون معت . فيت الذي يعينون 

  ي جا ; يرر ت ج    أكثر ال اس ال ينبرين  لا هذا الرت  يجاك . . فإجا هم يحيمين  ن م ه يلكن

 
 

 ِلالَّ ُ  َّرا َ َلرْيُكْم ُررُهودا  ِلْج ُتاِليُضروَن ِفيرِت َيَمرا َيْعرُ بُ  َ َمرون  َتُكوُن ِفي َرْ نن َيَما َتْتُلو ِمْ ُت ِمرن ُقرْرآنن َياَل َتْعَمُلروَن ِمرنْ  َيَما

َماء َيالَ  َ ن ْثَقاِل َجرَّةن ِفي اأَلْرِا َياَل ِفي السَّ بِ َك ِمن مِ  ِبينن ) َأْ َغرَ  رَّ   (61ِمن َجِلَك َيال َأْكَبَر ِلالَّ ِفي ِ َتابن مُّ

بهرذا الرذي هرو ررفاء لمرا فري  ي تفعرون  ينر ون بت غير  . .  م ينقون فري ال هايرة بهرذا  لرت . . ينرقون ألنهرم ال هم
  الصمير  
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معراني النرفاء . .  مرن مع رالتعبير  خيب  رن حقيقرة  ميقرة . . لن هرذا القررآن ررفاء لمرا فري الصرمير ببرو  ي نت
بإيقا ررت جي السرلطان الظفرري العخيررب .  فيهررا لنرت يررمب فري القلرروب فعرال  دبيررب النرفاء فرري الخسرم المعلررول   يرمب

الفطريرة   فتهتر  يتتفرتج يتتلقرا يتسرتخيب . ييرمب فيهرا بت ظيماترت  التلقري ييرمب فيهرا بتوليهاترت التري تروق  ألهر ة
 بإيحاءاترت ممبرن برين المخمو رات البنررية فري الحيراة اليوميرة . ييرمب فيهرا تضرمن أقرو احتكراك التري يتنرريعاتت

ي لررا غلبررة الظيررر   ي لررا حسررن  , المطمه ررة الترري تسرربب الطم ني ررة فرري القلرروب للررا هللا   ي لررا العررمل فرري الخرر اء
  المصير . .

  بها هذا التعبير العخيب   يوحيي  لعبارة تثير حنما  يراء حنم من المعاني يالمالئو   تعخ    ها لغة البنر ي نها

  األ ماء امالع هللا  لا  و ريء يمم ني ة أيلياء هللا أمام 67 - 61الثامن: المرس

 رن  لمرت يال يبعرم  يغيرب ينبرين . . للاهللا هو المطلرق  لرا السررائر   المحريه ببرو مضرمر يظراهر   الرذي ال ال
الخميرمة للمنرا ر يالضرمائر فري السريا     اللمسرة ذ  هري رن مت ايلرت مثقرال جرة فري األرا يال فري السرماء . . هر

معرت بر نهم فري ر ايترت يياليترت   ال يضررهم المبرذبون   الرذين يتظرذين  يمن ليظرج م ها للا مم نة الرسول ] ه .
  ياهمون: يهم مق هللا رر اء

لج تاليضرون فيرت ; يمرا  دا  ررهو  تكون في ر ن   يما تتلو م رت مرن قررآن   يال تعملرون مرن  مرو   لال   را  لريبم يما
مرن جلرك يال أكبرر لال فري  تراب مبرين . أال  أ رغر يع ب  ن ربك مرن مثقرال جرة فري األرا يال فري السرماء   يال

الذين آم وا ي انوا يتقون . لهم البنر  فري الحيراة الرمنيا يفري انخررة  . يح نون  لن أيلياء هللا ال خو   ليهم يال هم
هرو السرميق العلريم   أال  , جلرك هرو الفروت العظريم . يال يح نرك قرولهم   لن العر ة   لميعرا   لكلمرات هللا   تبرميو   ال

مرن دين هللا ررر اء   لن يتبعرون لال الظررن    يررم ون  لن   مرن فري السرموات يمرن فرري األرا   يمرا يتبرق الرذين
  ن في جلك نيات لقوم يسمعون .الليو لتسب وا فيت يال هار مبصرا    ل لكم ي ن هم لال يظر ون . هو الذي لعو

  النعور باا  لا ال حو الذي تصور  انية األيلا من هذا السيا : لن

تاليضرون فيرت . . ررعور  لج تكون في ر ن يما تتلو م ت من قرآن   يال تعملون من  مرو لال   را  لريبم ررهودا   يما
يهرو منرغول بنر ن مرن رر ينت يحرس  بنرري ال مطمهن يمظيف معا    م نس يمرهب معرا  . . ي يرف بهرذا المظلرو  

 ظمترت   يببرو هيبترت   يببرو لبريترت   يببرو قوترت . هللا خرالق  ببرو أن هللا معت   رراهم  أمرر  يحاضرر رر نت . هللا
 يمرمبر هرذا الكرون مرا لرو م رت يمرا هران . . هللا مرق هرذا المظلرو  البنرري . الرذرة . هرين هرذا الكرون يهرو  ليرت

مر نس مطمرهن . لن  ررعور    اية هللا تمسك بها يتر اها   لنرت ررعور رهيرب . يلك رت  رذلكفي الفضاء لوال التائهة
  لن هللا معها: . . هذ  الذرة التائهة ليس  متري ة بال ر اية يال معونة يال يالية

  .(لج تاليضون فيت .  رهودا   يما تكون في ر ن   يما تتلو م ت من قرآن   يال تعملون من  مو لال   ا  ليبم)
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  ليس رمول العلم يحم    يلكن رمول الر اية    م رمول الرقابة . . لنت

فري  تراب مبرين(.  لال يما يع ب  ن ربك مرن مثقرال جرة فري األرا يال فري السرماء يال أ رغر مرن جلرك يال أكبرر)
.  

 
 
ِ اَل َخْوٌ  َ َلْيِهْم َياَل ُهْم َيْحَ ُنوَن ) َأال ْنَيا ( َلُهُم اْلُبْنَر  ِفي اْلَحياةِ 63آَمُ وْا َيَ اُنوْا َيتَُّقوَن ) ِذينَ الَّ  (62ِلنَّ َأْيِلَياء     المُّ

ِ َجِلرَك ُهروَ  ررِميُق  َلِميعرا   ( َياَل َيْحُ نرَك َقرْوُلُهْم ِلنَّ اْلِعر ََّة ِا ِ 64اْلَعِظريُم ) اْلَفرْوتُ  َيِفري انِخرَرِة اَل َتْبرِميَو ِلَكِلَمراِت    ُهرَو السَّ
رَماَيات65ُم )اْلَعِلري ِ َمرن ِفري السَّ ِ ُررَرَكاء َيَمرن ( َأال ِلنَّ ِا  َيتَِّبُعروَن  ِلن ِفري اأَلْرِا َيَمرا َيتَِّبرُق الَّرِذيَن َيرْمُ وَن ِمرن ُديِن   

  (66ِلالَّ الظَّنَّ َيِ ْن ُهْم ِلالَّ َيْظُرُ وَن )

يمرق مرا هرو أ رغر مرن الرذرة  - هرا  لرم هللايمع -الظيرال مرق الرذرات السرابحة فري األرا أي فري السرماء  ييسربج
ييظنررق القلررب للررالال  يتقررو    حتررا يطررامن  , يرهبررة يأكبررر محصررورا  فرري  لررم هللا . . ييرررتع  الولررمان لرررفاقا  

  الوال  ب نس القرب من هللا . القلب ا يمان من الري ة يالرهبة ; ييهمهم

  ا  الن الخاهر: ظو هذا األنس   يفي مم ني ة هذا القرب . . ي تي يفي

البنرر  فري الحيراة الرمنيا يفري  لهرم أال لن أيلياء هللا ال خرو   لريهم يال هرم يح نرون . الرذين آم روا ي رانوا يتقرون .)
  . .(العظيم انخرة . ال تبميو لكلمات هللا . جلك هو الفوت

أي سربون ? يهرم  حر رة  رويظا  أيلياء هللا أي يح نون للاهللا معهم هبذا فري  رو رر ن يفري  رو  مرو يفري  ي يف
  :يالعلن أيلياء هللا   الم م ون بت األتقياء المراقبون لت في السر

  الذين آم وا ي انوا يتقون(. .)

يالبنرر  لهرم  , يظرافون  يظرافون ي يرف يح نرون   يهرم  لرا اتصرال براا ألنهرم أيليراع  ? ي رالم يح نرون يمرم كيف
  :-ال تبميو لكلمات هللا  - الحق الذي ال يتبمل في الحياة المنيا يفي انخرة ? لنت الو م

  جلك هو الفوت العظيم(. .)

يا يمران مرا يقرر فري  . التقرو   أيليراء هللا الرذين يتحرمو  ر هم السريا  هرم الم م رون حرق ا يمران المتقرون حرق لن
ا يخرب أن نفهرم مع را مرا نهرا هللا   رت . . هبرذ يالت راب القلرب ي رمقت العمرو . يالعمرو هرو ت فيرذ مرا أمرر هللا برت

  من أنهم المهبولون المظبولون الذين يم ونهم باأليلياء   , العوام الوالية   . ال  ما يفهمت
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بمرا يطمه رت تخرا  المبرذبين  , ظرو هرذ  الر ايرة يالحمايرة أليليراء هللا يظامرب ال بري ] ه . يهرو أيلرا األيليراء يفي
  :يالخا  لقوةيالمفترين   ي انوا في جلك الوق  هم أ حاب ا

  يال يح نك قولهم . لن الع ة   لميعا  . هو السميق العليم(. .)

ألن السريا  سريا  حمايرة هللا  -  ما في الموضرق انخرر -هللا بالع ة ه ا   يال يضيفها للا الرسول يالم م ين  ييفرد
ليخررد م هرا ال راس  -يسرتممينها م رت  يالرسرول يالم م رون  , يحرم  يهري أ رال    -أليليائرت . فيفررد  برالع ة لميعرا  

 داخلون في ال اس . أما الرسول ] ه . فهو في الحماية ا لهية التي أضفاها  لا العتاة لميعا    يمنر و قري 

كيرمهم ييحمري أيليراء  ممرا  ييعلرم فال يح ن لما يقولون . للاهللا معت يهو السميق العليم . الذي يسمق قولهم . أيليائت
فري األرا مرن لنرس يلرن يمالئكرة   يفري  صراة  مرن اد . يفي ملك يم   و من في السرمايات ي رويقال يمما يب

  يملكت: سلطانت يتقاة   فكو جي قوة من خلقت داخو في

  أال لن   من في السمايات يمن في األرا(. .)

يرم  سرواء . فالسريا   ملرك حبمرة ج ر)من(ه را ال رمرار ألن المقصرود ل برات أن األقويراء  الضرعفاء  لهرم فري يهرذ 
  لار فيها مخرا  .

  يما يتبق الذين يم ون من دين هللا رر اء(. .)

يقين مما ي  مرون لهرم مرن   لا النر اء الموهومون ليسوا في حقيقتهم رر اء   في ريء ; يعبادهم ليسوا فه الء
  رر ة:

  يتبعون لال الظن . ي ن هم لال يظر ون . . . لن

 
 
  (67ِفي َجِلَك نَياتن لِ َقْومن َيْسَمُعوَن ) ِلنَّ  َو َلُكُم اللَّْيَو ِلَتْسُبُ وْا ِفيِت َيال ََّهاَر ُمْبِصرا  الَِّذي َلعَ  ُهوَ 

  :بالتكرار لفتة للا بع  مخالي القمرة في المناهم الكونية التي يغفو   ها ال اس  م

  . .(يسمعون  ك نيات لقومهو الذي لعو لكم الليو لتسب وا فيت يال هار مبصرا  . لن في جل)

يقرود ال راس فيتحر رون    مبصررا   للحر رة يللسربون   الرذي يخعرو الليرو ليسربن فيرت ال راس   ييخعرو ال هرار يالمالرك
 لرا ال راس   قرادر  لرا حمايرة أيليائرت مرن ال راس  قرادر ييبصرهم فيبصرين . . ممسك بمقاليم الحر ة يالسبون  

  يمن معت من الم م ين . . . يائتأيل في مقممة -] ه .  -. يرسولت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  لن في جلك نيات لقوم يسمعون(. .)

  فيتمبرين ما يسمعون . يسمعون 

جلرك أن هرذا  . يالعبوديرة القرآنري يسرتظمم المنراهم الكونيرة  ثيررا  فري معررا الحرميت  رن قضرية األلوهيرة يالمر هج
كررذلك يظامرب ال راس بمرا فري  القرتهم بهررذا  . ردا   الكرون بولرود  يبمنراهم  رراهم نرامق للفطررة ال تملررك لم طقرة

  فعال  . حياتهم الكون من ت اسق . يهم يخمين هذا في

االتصرال بحيراتهم .  ررميمتا الليو الذي يسب ون فيرت   يهرذا ال هرار الرذي يبصررين برت   همرا ظاهرتران  ونيتران فهذا
  وا في البحت ي رالعلمر .لم يتعمق يلو -يت اسق هذ  الظواهر الكونية مق حياة ال اس يحسونت هم 

  أن فطرتهم الماخلية تفهم  ن هذا الكون لغتت الظالية   جلك

يفهمررون هررذ  اللغررة  كرانوا لررم يبررن البنرر فرري  مايررة  ررن لغرة الكررون حتررا لرراءتهم رالعلروم الحميثررة   ر لقررم يهبرذا
خرمدة بتخرمد المعرفرة   ي لمرا يهري لغرة مت . القررين  ببي رونتهم  لهرا . يمرن  رم خرامبهم بهرا العلريم الظبيرر م رذ تلرك

  فهمها   متا تفتح  قلوبهم با يمان ينظرت ب ور    في هذ  انفا     لا ارتقا ال اس في المعرفة  انوا أقمر

ي  مرون أن المالئكرة ب رات  العررب يقرم  ران منرر و -سربحانت  - لرا    بالنرر اء يبرون ب سربة يلرم ا   ياالفترراء
.     

  تكذيب المنر ين في لرراكهم باا 70 - 68سق:التا المرس

بالعرذاب فري انخررة  لرا  يت تهري هذا المرس لولة مق هذا ال وع من النررك ياالفترراء تبرمأ بالحخرة فري الرمنيا يختام
  مريقة القرآن:

ن بهررذا     رم م مررن سرلطا لن قالوا:اتظرذ    يلرما    سرربحانت هرو الغ رري   لرت مررا فري السررمايات يمرا فرري األرا  )
الكررذب ال يفلحررون . مترراع فرري الررمنيا  ررم للي ررا      أتقولررون  لررا    مررا ال تعلمررون ? قررو:لن الررذين يفترررين  لررا

  كانوا يبفرين(. . بما مرلعهم    م نذيقهم العذاب النميم

فرار  الهائرو لدراك ال  رن يلرما    عيقرمة سراجلة   م نر ها قصرور فري التصرور   يعخر  -سربحانت  -أن ا   ي قيرمة
الفانيرة ; يالقصرور  رذلك  رن لدراك حبمرة السر ة  المظلوقرة برين الطبيعرة ا لهيرة األتليرة الباقيرة   يالطبيعرة البنررية

  يهو التكملة الطبيعية لما فيهم من نق  يقصور ال يبونان ا  . , التي لرت بتوالم أب اء الف اء

تقتضري امترماد البنرر  الظرالق فرإلا أن ي قضري هرذا األلرو فحبمرة يموتون   يالحياة باقية للا ألو معلروم   فالبنر
    يالولم يسيلة لهذا االمتماد .
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ديرهرا فري  مرارة األرا  ت دي يهرمون يينيظون فيضعفون . يالولم تعوي   ن القوة النائظة بقوة فتية   يالبنر
  . الحياة يتعين الضعفاء يالنيوخ  لا بقية - ما راء     -

  للا التسانم   حالة بافحون فيما يحيه بهم   ييبافحون أ ماءهم من الحيوان يال اس . فهم فيي يالبنر

 
 

َماَيات اتََّظَذ   ُ َيَلما  ُسْبَحاَنُت ُهَو اْلَغِ يُّ َلُت َما ِفي َقاُلواْ  ن ُسرْلَطانن ِبَهررَذا السَّ َ َلرا  َأتُقوُلرونَ  َيَما ِفي اأَلْرِا ِلْن ِ  َمُكم مِ 
  (68 َما اَل َتْعَلُموَن )  ِ 

  أقرب من يبون للا العون في هذ  األحوال . يالولم

 لرا الخهرم الرذي يخلرب  يعرين يسرتكثرين مرن المرال الرذي يخلبونرت ألنفسرهم بالخهرم الرذي يبذلونرت   يالولرم يالبنرر
  المال . . .

   أمررا   ران مفعروال   ييقضري أللو  للا سائر ما اقتضتت حبمة الظالق لعمارة هذ  األرا   حتا ي قضي ا يهبذا
.  

للرا العرون   رم النريظوخة  الحالرة ريء من جلك  لت متعلقا  بالذات ا لهية   فال الحالرة للرا االمترماد   يال يليس
الحالرة للرا رريء مرا ممرا يظطرر أي ال يظطرر  لرا البرال  يال   يال الحالرة للرا ال صرير   يال الحالرة للرا المرال .

  ت    تعالا . .متعلقة بذا

يتحقق بالولرم . يمرا قضر   ,  م ت تفي حبمة الولم   ألن الطبيعة ا لهية ال يتعلق بها غرا خارج  ن جاتها يمن
هرذا ال روع مرن التكملرة . فهري تقتضري الولرم اقتضراء  للرا حبمة    أن يتوالم البنر لال ألن مبيعتهم قا ررة تحتراج

  . يليس  المس لة ل افا  .

   م  ان الرد  لا فرية: )قالوا اتظذ    يلما (. . هو: يمن

  سبحانت   هو الغ ي لت ما في السمايات يما في األرا(.)

ببرو معراني الغ را  . .(الغ را سبحانت   . .(ت  يها لذاتت العلية  رن مسرتو  هرذا الظرن أي الفهرم أي التصرور . )هرو)
 لررا البررال . ممررا يقتضرري يلررود الولررم .  يظطررر ممررا ال   ررن الحالررات الترري أسررلف ا ي ررن سررواها ممررا يظطررر ي 

فال يولم رريء  بثرا  برال حالرة يال حبمرة يال غايرة . )لرت مرا فري  , يالمقتضيات هي التي تسمج بولود المقتضيات
 فالولرم ألن يملرك رريها  بمسرا مة الولرم . -سربحانت  -فكو ريء ملكرت . يال حالرة برت  .(األرا السمايات يما في

  تعالا    سبحانت  ن العبت   لجن  بت .
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لرم   رم المتكلمرين   يفري  ممرا يمخو القررآن الكرريم فري لرمل نظرري حرول الطبيعرة ا لهيرة يالطبيعرة ال اسروتية   يال
للرا الفطررة . ييتعامرو مرق الموضروع جاترت ال مرق  القريرب الفلسرفات األخرر  . ألنرت يلمرس الموضرو ات فري ياقعهرا

  نهائيا  يتصبج غرضا  في جاتها   الحاضر ضوعفريا لملية قم تترك المو 

يانتفراء يلودهرا بالقيراس  , الحالة ه ا بهذ  اللمسة التي تمس ياقعهم   يحالتهم للا الولم   يتصورهم لهذ  فيبتفي
ليبلرا مرن نفوسرهم موضرق االقت راع أي موضرق ا فحرام  , األرا للا    الغ ي الذي يملك ما في السمايات يما في

  ال فسية التي تستخيب لها الفطرة في يسر يهوادة . اللمسة لمل نظري يضع  أ ر   بال

ألن البرهران قروة    , سرلطانا   يخربههم برالواقق   يهرو أنهرم ال يملكرون برهانرا   لرا مرا يرم ون . ييسرمي البرهران  رم
  ي احب البرهان قوي جي سلطان:

  لن   م م من سلطان بهذا(. .)

  برهان  لا ما تقولون .  م م من حخة يال  ما

   لا    ما ال تعلمون ? . . أتقولون 

  لنرت لريمرة  -سربحانت  -     ا نسان مرا ال يعلرم م قصرة ال تليرق . فكيرف لجا  ران هرذا القرول برال  لرم  لرا يقول
لرت بمقتضريات من عباد  من ت  يت يتعظيم   ألنرت ي ر       لجن أكبر من  و لريمة . فهو أيال  ي افي ما يستحقت

  بين تعالا     ن جلك  لوا   بيرا  . يألنت ضالل في تصور العالقة . يالقصور الحميو يالعخ  يال ق 

 
 
ِ اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن ) ُقوْ  ْنَيا ُ مَّ ِلَلْيَ ا َمْرِلُعُهْم ُ مَّ ُنِذيُقُهمُ  َمَتاعٌ  (69ِلنَّ الَِّذيَن َيْفَتُريَن َ َلا    رِميمَ   اْلَعرَذابَ ِفي المُّ ِبَمرا  النَّ

  (70َكاُنوْا َيْكُفُريَن )

فكلهرا فررع مرن تصرور  . يالمعرامالت يالمظلرو    ي نر    رت ضرالل فري تصرور  رو  القرات الحيراة يال راس الظرالق
مرن سرلطان ; ي رو مرا ابتم ترت الك يسرة لهرا مرن سرلطان  الو  يات هذ  العالقة . ي و ما ابتم ت الكه ة ألنفسهم في

  بين    تعالا يب اتت المالئكة   العالقة لنما نن   ن تصور  

ننر ت مسر لة اال تررا     يم هرا برين    تعرالا يعيسرا برن مرريم مرن  رلة األبروة يال بروة   يحبايرة الظطيهرة   أي
أت الحلقرة للرا نهايرة السلسرلة التري مترا برم . . [ ب  مهم يمس لة قيام   يسة المسيج بتو يو ال اس ب بي المسيج ]

  بين الظالق يالمظلو  فسمت الحلقات التالية  لها في  و ضريب الحياة . العالقة األيلا فيها بفساد تصور
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يقرق برين الك يسرة يبرين  مرا المس لة مخرد فساد فري التصرور اال تقرادي   يلك رت مسر لة الحيراة برمتهرا . ي رو فليس 
بتظلصرت مرن سرلطان الرمين نفسرت   لنمرا  الك يسرة مرن سرلطانالعلم يالعقو من  رماء   انتهرا للرا تظلر  المختمرق 

برين    يخلقرت . يلرر فري جيولرت رررا   ثيررا  تعراني البنررية  لهررا  العالقرة ننر  مرن هرذ  الحلقرة . حلقرة فسراد تصرور
  المادية يما يراءها من باليا يأرتاء . التيارات ييالتت في

يال لبهرام . .    خرالق  فيهرا هرذ  العالقرة تخليرة  املرة ال لربس رم  ران حرره العقيرمة ا سرالمية  لرا تخليرة  يمرن
لميعا  هي  القرة الظرالق بظلقرت دين اسرتث اء . يللكرون  ال اس أتلي با    ال يحتاج للا الولم . يالعالقة بي ت يبين

 هرا ضرو يخسرر ال تتظل  يال تحابي . فمن اتبق هذ  الس ن أفلج يفات   يمن حاد   ماضية يالحياة ياألحياء س ن
ي لهرم آتيرت يروم  . ررر اء ال راس فري هرذا  لهرم سرواء . ي لهرم مررلعهم للرا    . يلريس ه الرك مرن ررفعاء يال . .

  القيامة فردا  . يلكو نفس ما  مل  . يال يظلم ربك أحما  .

 يرات   يال فري يم ح دريب بسريطة ياضرحة   ال ترمع مخراال  لت ييرو فاسرم   يال ت ح ري أي ت حرر  بالقلرب فري  قيرمة
  سحب يضباب  

حالري   ليهرا . يبرذلك  ي لهرم  رم يقر  الخميرق سرواء أمرام    ي لهرم مظامرب بالنرريعة   ي لهرم مبلر  بهرا   يمرن
  بي هم يبين    . العالقة تستقيم العالقات بين ال اس بعضهم يبع    نتيخة استقامة

  قو:لن الذين يفترين  لا    الكذب ال يفلحون(. .)

يالفرالق الحقيقري هرو  . األخر   يفلحون أي فالق . ال يفلحون في ِرعب يال مريق . ال يفلحون في المنيا يال في ال
يارتقراء البنرر ي رالق المختمرق   يت ميرة الحيراة    الظيرر الرذي ي نر  مرن مسرايرة سر ن    الصرحيحة   الم ديرة للرا

 ي مرق تحطرم القريم ا نسرانية   يمرق انتكراس البنرر للرا مرمارجا نتراج المراد مخررد يدفعها للرا ا مرام . يلريس هرو

تطيقررت  مررا فررذلك فررالق ظرراهري موقرروت   م حررر   ررن خرره الرقرري الررذي يصررو بالبنرررية للررا أقصررا . الحيوانيررة
  مبيعتها من االكتمال .

  . متاع في المنيا .  م للي ا مرلعهم  م نذيقهم العذاب النميم بما  انوا يبفرين(.)

بالبنررية فري الرمار  الالئرق ع ياس . يهرو متراع قصرير األمرم . يهرو متراع مقطروع ألنرت ال يتصرو بالمتراعمترا مخررد
الكونيرة الم ديرة للرا المتراع العرالي الالئرق بب ري      انخررة . لنمرا يعقبرت )العرذاب النرميم( مرة لالنحررا   رن سر ن

  ا نسان .

 الوحمة مقممة القرآني القص  ياستظال  انخرين من خالل الموضوع:لهالك الكافرين 103 - 71الثالثة: الوحمة

الظاليررة   يمررا  رران مررن  اقبررة تكررذيبهم لرسررلهم   ياسررتظال  مررن بعررمهم  القرررين  فرري هررذ  السررورة للررا ا رررارة
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م كرذلك نخر ي القرو  , أهلك ا القرين من قبلكم لما ظلموا يلاءتهم رسلهم بالبي ات   يما  رانوا لي م روا يلقم الختبارهم:
  . . المخرمين    م لع اكم خالئ  في األرا من بعمهم ل  ظر  يف تعملون 

رسررول   فررإجا لرراء  أمررة سرربق  ا رررارة برر ن لكررو أمرة رسرروال  فررإجا لرراءهم رسررولهم قضرري بير هم بالقسرره:)يلكو كمرا
  رسولهم قضي بي هم بالقسه يهم ال يظلمون(.

قومرت   يمرفرا  مرن قصرة  مرق ن   فيسو  مرفرا  مرن قصرة نروقي خذ السيا  في لولة تفصيلية لهاتين ا رارتي فانن
فري أمرر األمرة بعرم مخريء رسرولها   ي بالغهرا  يالقضراء موسرا مرق فر رون يملهرت   تتحقرق فيهمرا  اقبرة التكرذيب  

  . رسالتت   يتحذيرها  اقبة المظالفة

  هرا ينخر  م ررت  فرفرق اب  تخريء لررارة  رابرة لقصرة يرونس الرذي آم ر  قريترت بعرم أن  راد يحرو بهرا العرذ كرذلك
يتقرون العرذاب الرذي ي رذرين . يال تكرون  لعلهرم با يمان . . يهري لمسرة مرن ناحيرة أخرر  تر ين ا يمران للمبرذبين  

  . المهلكين  اقبتهم  عاقبة قوم نوق يقوم موسا

لكرذب يي سربون ا     أن يعلرن  اقبرة الرذين يفتررين  لرا -] ه .  -انتهرا الرمرس الماضري بتكليرف الرسرول  يقرم
فرري الررمنيا    ررم للي ررا مرررلعهم    ررم نررذيقهم  مترراع لليررت رررر اء:)قو لن الررذين يفترررين  لررا    الكررذب ال يفلحررون  

بعرم تطمرين الرسرول: )يال يح نرك قرولهم . لن العر ة ا  لميعا (يبر ن أيليراء  يجلرك العذاب النميم بما  انوا يبفررين(.
  ن .خو   ليهم يال هم يح نو  ال    

 رم مرا  ران مرن  لقومرت نبر  نروق فيمرا يظرت  بتحميرت -] ه .  -السريا  بتكليرف لميرم:أن يقر   لريهم  ياسرتمر
  يأكثر  مدا  . أقو   نخاتت يمن آم وا معت ياستظالفهم في األرا   يهالك المبذبين يهم

قبلهرا . يالقصر  فري  القريبرة ظاهرة  يرراد هرذا القصر  بال سربة لسريا  السرورة   يبال سربة لهرذ  المعراني يالم اسبة
المظتلفة ب ساليب تتفق مرق مواضرعت مرن السريا   المواضق القرآن يخيء في السيا  لي دي يظيفة فيت ; ييتكرر في

تفري بحالرة جلرك الموضرق   يقرم يعررا غيرهرا مرن القصرة الواحرمة فري  موضرق   يالحلقرات التري تعررا م رت فري
أخرر  مرن القصرة . يسر ر  فيمرا يعررا مرن قصرتي نروق يموسرا الموضرق ت اسربت حلقرة  هرذا موضرق آخرر   ألن

معرت  الم م رة يالقلرة -] ه .  -يفي مريقة العرا م اسبة جلك لموق  المنر ين في مبة مرن ال بري  ه ا ييونس
س خم الم اسربة برين القصر  يالتعقيبرات  كما   يا ت ات هذ  القلة الم م ة بإيمانها في يلت الكثرة يالقوة يالسلطان .

  لتي تتظللت يتتلو  .ا

  منهم من قصة نوق 73 - 71األيل: المرس

فعلررا    تو لرر          لرريهم نبرر  نرروق   لج قررال لقومررت:يا قرروم لن  رران  بررر  لرريبم مقررامي يتررذ يري بايررات ياتررو
سر لتكم مرن للي  يال ت ظررين . فرإن تروليتم فمرا  اقضوا ف لمعوا أمر م يرر اءكم    م ال يبن أمر م  ليبم غمة    م
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أن أكرون مرن المسرلمين . فكرذبو  ف خي را  يمرن معرت فري الفلرك   يلعل راهم  يأمررت ألرر   لن ألرري لال  لرا     
  الذين  ذبوا بايانتا   فانظر  يف  ان  اقبة الم ذرين . . يأغرق ا خالئ   

ا نررذار الطويررو  بعررم   الحلقررة الترري تعرررا ه ررا مررن قصررة نرروق   هرري الحلقررة األخيرة:حلقررة التحررمي األخيررر لن
السرفي ة يال مرن ر رب فيهرا يال الطوفران   يال  موضروع يالتذ ير الطويو يالتكذيب الطويو . يال يذ ر في هذ  الحلقرة

هرو لبررات التحرمي ياالسرتعانة براا  يحرم    ينخراة الرسرول يمرن معرت يهرم  الهرم  التفصريالت فري تلرك الحلقرة   ألن
ييظتصرر  . ياحرمة  ثرة يقوة . لذلك يظتصر السريا  ه را تفصريالت القصرة للرا حلقرة المبذبين لت يهم يهالك قلة  

  في هذا الموضق . السيا  تفصيالت الحلقة الواحمة للا نتائخها األخيرة   ألن هذا هو مقتضا

و لر  فر لمعوا    فعلرا    ت بايرات ياتو  ليهم نب  نوق   لج قال لقومت:يا قوم لن  ان  بر  ليبم مقامي يتذ يري )
   م اقضوا للي يال ت ظرين(. . . أمر م يرر اءكم .  م ال يبن أمر م  ليبم غمة

يترذ يري لكرم بايرات    .  ; لكرم كان األمر قم بلا م كم مبلا الضيق   فلم تعوديا تتحملون بقائي فيبم يد روتي لن
: لال ف نتم يما تريمين . يأنا ماا في مريقي ال أ تمم    لا   

  فعلا    تو ل (. .)

  يحم  فهو حسبي دين ال صراء ياأليلياء .  ليت

  ف لمعوا أمر م يرر اءكم(. .)

  مصادر أمر م يموارد    يخذيا أهبتكم متضام ين: يتمبريا

   ليبم غمة . . أمر م يال يبن  م

  تردد فيت يال رلعة . يال  ليبن الموق  ياضحا  في نفوسبم   يما تعت مونت مقررا  ال لبس فيت يال غموا  بو

   م اقضوا للي(. .)

  تردد فيت . . ال ما ا ت متم بن ني يما دبرتم   بعم الريية ييتن األمور  لها يالتصميم الذي ف فذيا

  يال ت ظرين(. .)

  . سوا   تمهلوني ل هبة ياالستعماد   فكو استعمادي   هو ا تمادي  لا    يحم  دين  يال
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كو الو رو  مرن  مترت   حترا  يا ق صريج المثير   الذي ال يقولت القائو لال يهو مال  يميت من قوتت  التحمي ال لنت
فماجا  ان يراء نروق مرن القروة يالعرمة ? يمراجا  ! يهالمو  ليغري خصومت ب فست   ييحرضهم بمثيرات القول  لا أن

  ? كان معت من قو  األرا لميعا  

أمامهرا الترمبير . ي ران  ييعخر  تتصراغر أمامهرا القرو    يتتضراءل أمامهرا الكثررة  معت ا يمان . . القروة التري  كان
  يراء     الذي ال يمع أيلياء  أليلياء النيطان  

الكرون بمرا فيرت يمرن فيرت .  هرذا ا يمان باا  يحم  جلك الذي يصو  احبت بمصمر القوة الكبر  المسيطرة  لا لنت
لنمرا هرو تحرمي القروة الحقيقيرة الكبرر  للقرو  اله يلرة  . انتحارا   س  ذلك تهورا    يليسفليس هذا التحمي غريرا    يلي

  أمام أ حاب ا يمان . يتتصاغر الفانية التي تتضاءل

قلروبهم بالثقرة حترا تالري  .  تمتلر  الم وة للا    لهم أسروة حسر ة فري رسرو    . . ي نرت لي بغري لهرم أن يأ حاب
  كان   أيا   لا    يحم  في يلت الطاغوتي ن لهم أن يتو لوا  

يال تر را  لهرم ليسرلمهم  , أيليائرت ابرتالء مرن    ال  خر ا  م رت سربحانت  رن نصررة -يضررهم الطراغوت لال  أج   يلرن
 ررم تعررود الكرررة للمرر م ين . ييحررق ي ررم    لهررم  . يالصررفو  للررا أ مائررت . يلك ررت االبررتالء الررذي يمحرر  القلرروب

  مبين .بال صر يالت

الصرريج . فلر م   الواضرج سبحانت يق  قصة  بم  نوق يهو يتحم  قرو  الطراغوت فري تمانرت هرذا التحرمي للا   
  مق القصة ل ر  نهايتها  ن قريب  

  . .(المسلمين فإن توليتم فما س لتكم من ألر . لن ألري لال  لا    . يأمرت أن أكون من)

 
 

ِ َفَعَلرا   ِ  َكُبررَ  ِلْج َقراَل ِلَقْوِمرِت َيرا َقرْوِم ِلن َ رانَ  َ َلرْيِهْم َنَبرَ  ُنروقن  َياْتروُ  َقراِمي َيتَرْذِكيِري ِباَيراِت    ْلر ُ  َ َلرْيُكم مَّ َفرَ ْلِمُعوْا  َتَو َّ
  (71ُغمَّة  ُ مَّ اْقُضوْا ِلَليَّ َياَل تُ ِظُريِن ) َ َلْيُكمْ  َأْمَرُكْم َيُرَرَكاءُكْم ُ مَّ اَل َيُكْن َأْمُرُكمْ 

  في ق  ألري بتوليبم: , الهماية أ رضتم   ي يابتعمتم   ف نتم ير نكم   فما     أس لكم ألرا   لا فإن

(. .)   لن ألري لال  لا   

: يلن   ي ح ح ي هذا  ن  قيمتي   فقم أمرت أن أسلم نفسي  لها ا 

  يأمرت أن أكون من المسلمين(. .)
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  ن . .  مما أمرت بت . . من المسلمي يأنا

  كان ? فماجا

  . .(بايات ا فكذبو  . ف خي ا  يمن معت في الفلك يلعل اهم خالئ  . يأغرق ا الذين  ذبوا)

قلرتهم . ي غررا    لرا يهرم الم م رون . ياسرتظالفهم فري األرا -باختصار . نخاتت هو يمرن معرت فري الفلرك  هبذا
  المبذبين  لا قوتهم ي ثرتهم:

  ذرين(. .فانظر  يف  ان  اقبة الم )

  . من ي ظر ) اقبة الم ذرين(المبذبين يليتع  من يتع  بعاقبة الم م ين ال الين لي ظر

التحرمي للكثررة الكرافرة .  خطرر السيا  بإ الن نخاة نوق يمن معت   ألن نوحا  يالقلة الم م ة  انوا يوالهرون  ييخعو
قلرة مرن لميرق األخطرار ; ياسرتظالفها فري األرا   ال نخراة فلم تكن ال تيخة مخرد هالك هذ  الكثرة   بو  ان قبلها

  يت دية المير الرئيسي فترة من ال مان . , فيها تعيم تعميرها يتخميم الحياة

الم م رة مررة   فيخرب أن  العصربة سر ة    فري األرا . يهرذا ي رم  أليليائرت فيهرا . . فرإجا مرال الطريرق  لرا هرذ 
للم م ين   يأال تستعخو ي رم    حترا يخريء يهري  ياالستظال  العاقبة تعلم أن هذا هو الطريق   يأن تستيقن أن

 يال يعخرر   ررن نصرررهم بقوتررت   يال يسررلمهم  ررذلك -سرربحانت  -ال يظررمع أيليرراء   للا    ماضررية فرري الطريررق . .

  ب اد الطريق . . -في االبتالء  -يلك ت يعلمهم ييمربهم يي يدهم  . . أل مائت

  ة للا الرسو من بعم نوقلرار  74الثاني: المرس

ي يررف تلقاهررا  يالظرروار   اختصررار ي لمررال ينررير السرريا  للررا الرسررو بعررم نرروق   يمررا لرراءيا بررت مررن البي ررات يفرري
  المبذبون الضالون:

برت مرن قبرو    رذلك نطبرق  لرا  كرذبوا بعث ا من بعم  رسال  للا قرومهم فخراءيهم بالبي رات   فمرا  رانوا لي م روا بمرا  م
  ن . .قلوب المعتمي

برت مرن قبرو . . يهرذا يحتمرو  كرذبوا الرسرو لراءيا قرومهم بالبي رات . يالر   يقرول:لنهم مرا  رانوا لي م روا بمرا فهر الء
فلرم تحرولهم انيرات  رن   رادهم .  مرا يحتمرو أن  . يبرذبون  أنهرم بعرم مخريء انيرات ظلروا يبرذبون  مرا  رانوا قبلهرا

نهرم جيي مبيعرة ياحررمة . فهر الء مررا  ران يمبررن أن ي م روا بمررا أليررالهم   أل اخرتال  المبرذبين لما رة ياحررمة  لرا
يمروقفهم  , لهرم   أي بمرا  رذبوا هرم برت فري أررظاه هر الء األسرال    فهرم مر هم   مبيعرتهم ياحرمة أسال  كذب بت

 متخايتين  معتمين  تخا  البي ات ياحم . ال يفتحون لها قلوبهم   يال يتمبرينها بعقولهم . يهم
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رْن َأْلررن ِلْن َأْلرِرَي ِلالَّ َ َلراتَرَولَّيْ  َفرِإن ْيَ را ُ  ( َفَكرذَُّبو ُ 72َيُأِمرْرُت َأْن َأُكروَن ِمرَن اْلُمْسرِلِميَن )   ِ  ُتْم َفَمرا َسرَ ْلُتُكم مِ  َيَمرن  َفَ خَّ
َعُت ِفي اْلُفْلِك َيَلَعْلَ اُهْم َخاَلِئ َ    (73) اْلُم َذِرينَ   َ ْيَف َ اَن َ اِقَبةُ الَِّذيَن َ ذَُّبوْا ِباَياِتَ ا َفانُظرْ  َيَأْغَرْقَ ا مَّ

   لهرم ليترمبريا بهرا ييتبي روا  أ طاهرا اال تمال ياالستقامة  لا مريق الهم    جلك أنهم يعطلرون مرمار هم التري حم
  :م افذها . يبمثو هذا التعطيو   تغلق قلوبهم يتو م

  كذلك نطبق  لا قلوب المعتمين(. .)

فال يعرود  رالحا  للتلقري  , مة في أن القلب الذي يغلقت  احبت ي طبق  لا هذا ييخمم ييتحخرس ة    القمي حسب
مرن االهترماء . فإنمرا هري السر ة تتحقرق مقتضرياتها فري  ابترماء ياالسرتقبال . . ال أن هللا يغلرق هرذ  القلروب ليم عهرا

  لميق األحوال .

  مفسم اتهام آل فر ون لموسا ب نت ساحر 77 - 75الثالت: المرس

يل رود     لررا  فر رون  قصرة موسرا فيبررمعها السريا  ه را مرن مرحلرة التكرذيب يالتحررمي   يي هيهرا   رم غرر   ف مرا
 -] ه .  -فري مبرة مرن الرسرول  المنرر ين نطا  أيسرق ممرا فري قصرة نروق   ملمرا  برالمواق  جات النربت بموقر 

  يموق  القلة الم م ة التي معت .

العبرررة مررن  يتضررمن قصررة موسررا   مقسررمة للررا خمسررة مواقرر    يليهررا تعقيرربالحلقررة المعريضررة ه ررا مررن  يهررذ 
تتتررابق فرري السرريا   لررا هررذا  الظمسررة  رضررها فرري هررذ  السررورة  لررا ال حررو الررذي  رضرر  بررت . . يهررذ  المواقرر 

  ال حو:

لراءهم الحرق مخررمين . فلمرا  قومرا    م بعث ا من بعمهم موسا يهارين للا فر ون يملهت بايات ا   فاستكبريا ي رانوا)
أتقولرون للحرق لمرا لراءكم   أسرحر هرذا ? يال يفلرج السراحرين . :موسرا من   رمنا قرالوا:لن هرذا لسرحر مبرين . قرال

  . .(بم م ين  ما يلمنا  ليت آباءنا   يتكون لكما الكبرياء في األرا ? يما نحن لكما لتلفت ا قالوا:ألهت ا

يلك هرا ال ترذ ر  . األ ررا  انيرات التسرق المرذ ورة فري سرورة التري بعرت بهرا موسرا للرا فر رون يملهرت هري يانيرات
يغ ري . يالمهرم هرو تلقري فر رون يملهرت نيرات  الموضرق ه ا يال تفصو ألن السيا  ال يقتضريها   يا لمرال فري هرذا

:     

  فاستكبريا ي انوا قوما  مخرمين(. .)

  فلما لاءهم الحق من   منا(. .)
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: الصادر ا(. . ليصور ر ا ة الخريمة فيما قالو   ن هذا الحقالتحميم . . )من   من بهذا   من   م   

  قالوا:لن هذا لسحر مبين(. .)

لملرة ياحرمة يتعرار   ك نهرا التو يرم المتربخج الرذي ال يسرت م مرق هرذا للرا دليرو . . )لن هرذا لسرحر مبرين(. . بهرذا
حبري  ر هم فري مطلرق السرورة    لرا تبا رم  كمرا  ليها المبذبون فري لميرق العصرور   فهبرذا قرال منرر و قرري   

  يمعخ ة القرآن   موسا ال مان يالمبان   ي لا بعم ما بين معخ ات

  قال موسا:أتقولون للحق لما لاءكم . أسحر هذا ? يال يفلج الساحرين(. .)

م:هرذا سرحر ? لاءك لمرا حرذ  مرن اسرت كار موسرا األيل مرا دل  ليرت الثراني . فك نرت قرال لهم:أتقولرون للحرق يقرم
الثراني تعخيرب مرن أن يقرول أحرم  السر ال أسرحر هرذا ? يفري السر ال األيل اسرت كار لو ر  الحرق بالسرحر   يفري

يال يتضرمن  قيرمة   يلريس لرت فكررة معي رة  رن األلوهيرة  ,  رن هرذا لنرت سرحر . فالسرحر ال يسرتهم  همايرة ال راس
 يرراة . فمررا يظررتله السررحر بهررذا يال يلترربس . يمررا  ررانم هالررا  ت ظيميررا  للح يتضررمن ي القررة الظلررق بالظررالق ; يال

ي رو  ملهرم  ليفلحروا لير ديا  مرال  يسرتهم  مثرو هرذ  األغرراا   ييحقرق مثرو هرذا االتخرا  ; يمرا  رانوا السراحرين 
  تظييو يت ييف .

 
 
َنْطَبرُق َ َلرا ُقلروِب  َكرَذِلكَ  وْا ِلُيْ ِمُ وْا ِبَما َ ذَُّبوْا ِبِت ِمرن َقْبروُ َفَما َ انُ  ِباْلَبيِ َ اتِ  َبَعْثَ ا ِمن َبْعِمِ  ُرُسال  ِلَلا َقْوِمِهْم َفَخاُعيُهم ُ مَّ 

ْخرِرِميَن ) َيَ راُنواْ  َيَهراُريَن ِلَلرا ِفْرَ رْوَن َيَمَلِهرِت ِباَياِتَ را َفاْسرَتْكَبُرياْ  مُّوَسرا ( ُ مَّ َبَعْثَ ا ِمن َبْعرِمِهم74اْلُمْعَتِميَن ) ( 75َقْومرا  مُّ
ِبريٌن ) َقراُلواْ  اءُهُم اْلَحرقُّ ِمرْن ِ  رِمَناَفَلمَّا لَ  را ( َقراَل ُموَسرا َأتُقوُلروَن ِلْلَحرق ِ 76ِلنَّ َهررَذا َلِسرْحٌر مُّ َلراءُكْم َأِسرْحٌر َهررَذا َياَل  َلمَّ

اِحُريَن )   (77ُيْفِلُج السَّ

: يه ا   يبن  الم   ن حقيقة الميافق التي تصمهم  ن التسليم بايات   

  نحن لكما بم م ين(. . يما هت ا لتلفت ا  ما يلمنا  ليت آباءنا   يتكون لكما الكبرياء في األرا ?قالوا:أل)

يهرو الظرو   . ياالقتصرادي فهو الظو  مرن تحطريم معتقرماتهم الموري رة   التري يقروم  ليهرا نظرامهم السياسري ي جن
  مهم الموري ة . قائ خرافات  لا السلطان في األرا   هذا السلطان الذي يستممينت من

المعراجير   يرمري الرم اة ب رر ق  رتا العلة القميمة الخميمة   التي تمفق بالطغاة للا مقايمة الم وات   يانتحال لنها
هي رالكبرياء في األرار يما تقوم  ليت مرن معتقرمات باملرة  لنها التهم   يالفخور في مقايمة الم وات يالم اة . .

 متحخررة فري قلروب الخمراهير   ببرو مرا فيهرا مرن تيرف   يببرو مرا فيهرا مرن فسراد   بقائهرا يحره المتخبرين  لا
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برال ور الخميرم   خطرر  العقرول مرا فيهرا مرن أيهرام يخرافرات . ألن تفرتج القلروب للعقيرمة الصرحيحة   ياسرت ارة يببرو
 ررم الترري تقرروم الخمرراهير   يخطررر  لرا القوا  قلرروب  لرا القرريم الموري ررة   يخطرر  لررا مبانررة الطغراة يرهبررتهم فرري

السرلطان القرائم  لرا األيهرام ياأل ر ام   ي لرا تعبيرم ال راس ألربراب   لرا  ليها هذ  الرهبرة يتسرت م . لنهرا الظرو 
 ; للعرالمين لنمرا تسرتهم  تقريرر ربوبيرة    يحرم  - لرا أيرمي الرسرو لميعرا   -يد روة ا سرالم  . مرن دين    .

حيرراة ال رراس . يمررا  انرر  هررذ   فرري و  األلوهيررة يخصائصررها   يت ايلهررايت حيررة األربرراب ال ائفررة الترري تغتصررب حقرر
هرذ  الخمراهير . مرا  انر  لترمع ا  رالن العرام  للرا األربراب المسرتظفة للخمراهير لترمع  لمرة الحرق يالهرم  تصرو

  للعالمين يتحرير رقاب البنر من العبودية للعباد . . يحم  الذي يحملت ا سالم بربوبية    

ربروبيتهم   ياالنقرالب   لرا لترمع هرذا ا  رالن العرام يصرو للرا الخمراهير ; يهري تعلرم أنرت ل رالن برالثورةكانر   مرا
  الكريمة الالئقة با نسان   الحرية  لا سلطانهم   ياالنقضاا  لا ملكهم   ياالنطال  للا فضاء

   هي هي العلة القميمة الخميمة  لما قام من يم و للا    رب العالمين  لنها

يسرمو   يمرا فري   رم  من -] ه .  -كان رلال من أج ياء قري  مثال  ليظطهوا لدراك ما في رسالة محمم  يما
القائمرة  لرا مرا فري تلرك العقيرمة  , الموري رة  قيرمة النررك مرن تهافر  يفسراد . يلكر هم  رانوا يظنرون  لرا مبرانتهم

  هم في األرا   فقالوا متبخحين:فر ون  لا سلطان قوم من خرافات يتقاليم .  ما خني الم  من

  نحن لك بم م ين   يما

  المباراة بين موسا يالسحرة ي يمانهم 82 - 79الرابق: المرس

بر ن يعقرميا حلقررة  , بهررا أن يغرقروا الخمراهير -فري أغلرب الظررن  -فر رون يملر   بحبايررة السرحر   يأراديا  يتعلرق
ليظرلروا م هرا فري ال هايرة بر ن موسرا  , ظاهرهرا حر فريللسرحرة يتحرمين بهرا موسرا يمرا معرت مرن آيرات تنربت السر

الذي يظنرونت  لرا معتقرماتهم الموري رة   ي لرا سرلطانهم فري األرا  الظطر ليس لال ساحرا  ماهرا  . يبذلك ي تهي
 ينررلج أن هرذ   انر  الرميافق الحقيقيرة لمهرلران السرحرة   بعرمما أفصرج القروم  رن ررعورهم .   يهرو األسراس .

  يقي الذي يتوقعونت:الحق بالظطر

فلمرا ألقرروا قررال  . ملقررون  يقرال فر ون:ائترروني ببرو سرراحر  لريم . فلمررا لراء السررحرة قررال لهرم موسررا:ألقوا مرا أنررتم)
 مرو المفسرمين   ييحرق    الحرق ببلماترت يلرو  رر   يصرلج موسا:ما لهرتم برت السرحر   لن    سريبطلت   لن    ال

  المخرمون(. .

مرا لهرتم برت السرحر(. . ) :موسرا ارا  في موق  المباراة   ألن نهايترت هري المقصرودة . يفري قولرةه ا اختص ينالح 
 يص عت ه الء   ألنت ليس أكثر من تظييو الذي رد  لا تهمة السحر التي يله  لليت . فالسحر هو هذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

را َيَلرْمَنا َ َلْيرِت آَباءَنرا َيَتُكرو  َقراُلواْ   َيَقرالَ  (78اْلِكْبِرَيراء ِفري اأَلْرِا َيَمرا َنْحرُن َلُكَمرا ِبُمرْ ِمِ يَن ) َلُكَمرا نَ َأِلْهَتَ را ِلَتْلِفَتَ را َ مَّ

َحَرةُ  ( َفَلمَّا َلاء79ِفْرَ ْوُن اْئُتوِني ِبُبوِ  َساِحرن َ ِليمن ) ْلُقوَن ) السَّ   (80َقاَل َلُهم مُّوَسا َأْلُقوْا َما َأنُتم مُّ

حر ة . فهذا هرو السرحر ال آيرات   ليت عقول   ال تصحبت د وة   يال تقومل نظار ال هم  لت لال اللعب بال يسحر
  :قولت    التي لاءهم بها حقا  من   م    . . يفي

  لن    سيبطلت(. .)

  غير  الج:  مو  قة الم من الوا ق بربت   المطمهن للا أن ربت ال يرضا أن ي خج السحر يهو تتخلا

  لمفسمين(. .لن    ال يصلج  مو ا)

  الضالل:  لا يضللون ال اس بالسحر   أي الم  الذين لاءيا بالسحرة ب ية الفساد يا بقاء الذين

  ييحق    الحق ببلماتت(. .)

  التكوي ية )كن فيبون(. . كلماتت

  تعبير  ن تولت المنيهة . أي  لماتت التي هي آياتت يبي اتت: يهي

  يلو  ر  المخرمون(. .)

  راهتهم ال تعطو منيهة      يال تق  دين آياتت .ك فإن

مقصرودة فري هرذا  ليسر  كران . . يبطرو السرحر ي رال الحرق . . يلكرن السريا  يظتصرر المنراهم ه را ; ألنهرا يقرم
  المخال .

  تعذيب آل فر ون لمن آم وا بموسا 87 - 83الظامس: المرس

يهرذا لحرم   برر  . ! ريوخهم ليو من رباب القوم ال منالستار ه ا ليرفق  لا موسا يمن آمن معت يهم ق ييسمل
  القصة المقصودة .

لعرال فري األرا .  فر رون  فما آمن لموسا لال جرية مرن قومرت    لرا خرو  مرن فر رون يملرههم أن يفتر هم . ي ن)
ا: لا    تو ل را تو لروا لن   رتم مسرلمين . فقرالو  فعليرت ي نت لمن المسرفين . يقال موسا:يا قوم لن   تم آم رتم براا  
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 الظررالمين   ينخ ررا برحمتررك مررن القرروم الكررافرين . يأيحي را للررا موسررا يأخيررت أن تبرروآ للقرروم   رب را ال تخعل ررا فت ررة

  بمصر بيوتا    يالعلوا بيوتكم قبلة   يأقيموا الصالة   يبنر الم م ين(. . لقومبما

الفتيران الصررغار   ال  هررم مررن ب ري لسرررائيو  رانوا هرذا الرر   أن الرذين أظهررريا ليمرانهم يانضررمامهم لموسرا ييفيرم
يردهم  ن اتباع موسا   خوفا  مرن فر رون  فت تهم مخمو ة النعب ا سرائيلي . يأن ه الء الفتيان  ان يظنا من

ياألجالء الذين يلوجين ببو  احب سرلطة يبظا رة مرن لسررائيو  , أ حاب يت  ير  بار قومهم جيي المصالج   م
 ضرظمة يلبرريت    مرا  ران مسررفا  فري الطكيران   ال يقر    رم حرم   يال يتحررج مرن سرلطة جا . يقم  ان فر ون 

  قاس . للراء

  لليت: ت حات ال بم من ليمان يرلج المظاي    ييطمهن القلوب   ييثبتها  لا الحق الذي يه ا

  يقال موسا:يا قوم لن   تم آم تم باا  فعليت تو لوا لن   تم مسلمين(. .)

الضرعيفة أمرام الخبرريت  القلرة  لرا    داللرة ا يمران يمقتضرا  . ي  صرر القروة الرذي يضرا  للرا ر ريم  روفالتو 
يلعرو التو رو  لرا    مقتضرا هرذا يجاك  . يا سرالم الطاغي فإجا هي أقو  يأ ب  . يقم ج ر لهم موسا ا يمان

  لعمو بما يريم . .لسالم ال فس لت خالصة يا يمقتضا . . مقتضا اال تقاد في     

  الم م ون لهتا  ا يمان  لا لسان نبيهم: ياستخاب

  فقالوا: لا    تو ل ا(. .)

 
 

را رْحُر ِلنَّ   َ  َفَلمَّ َحرقَّ الْ    ُ  ( َيُيِحرقُّ 81ِلنَّ   َ اَل ُيْصرِلُج َ َمرَو اْلُمْفِسرِميَن ) َسرُيْبِطُلتُ  َأْلَقروْا َقراَل ُموَسرا َمرا ِلْهرُتم ِبرِت السِ 
رن ِفْرَ رْونَ  ِلُموَسا ( َفَما آَمنَ 82ِبَبِلَماِتِت َيَلْو َ ِرَ  اْلُمْخِرُموَن ) ن َقْوِمِت َ َلرا َخرْو ن مِ  يٌَّة مِ  َأن َيْفِترَ ُهْم َيِ نَّ  َيَمَلرِهِهمْ  ِلالَّ ُجرِ 

ُلروْا ِلن ُ  رُتم  ِبراا ِ  ا َيرا َقرْوِم ِلن ُ  رُتْم آَم رُتم( َيَقراَل ُموَسر83اْلُمْسرِرِفيَن ) َلِمرنَ  ِفْرَ رْوَن َلَعرالن ِفري اأَلْرِا َيِ نَّرتُ  َفَعَلْيرِت َتَو َّ
ْسِلِميَن )   (84مُّ

   م تولهوا للا    بالم اء: يمن

  رب ا ال تخعل ا فت ة للقوم الظالمين(. .)

  فريظن القروم أن تمبر هم مر هم  الظرالمين بر ال يخعلهرم    فت رة للقروم الظرالمين مقصرود برت أال يمبرن القروم يالرم اء
يلذلك انتصريا يهر م الم م رون   ييبرون هرذا اسرتمرالا  لهرم مرن  أ ج من الم م ين باا  دليو  لا أن  قيمتهم هم
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 ضرراللهم . فررالم م ون يررم ون    أن يعصررمهم مررن تسررله الظررالمين  لرريهم يلررو السررتمراج فرري    يفت ررة ليلخرروا

  في ال تيخة المطلوبة:يانية الثانية أ رق  . الظالمين

  ينخ ا برحمتك من القوم الكافرين(. .)

ال ي رافي االتكرال  لرا     , الكرافرين    أال يخعلهرم فت رة للقروم الظرالمين   يأن ي خريهم برحمترت مرن القروم يد راعهم
الء   يلكرن يثبر    ررم للررا    . يالمر من ال يتم را الررب ياال تمراد يالتقروي برت . برو هررو أدل  لرا التولرت باالتكررال

  اللقاء .

   لليرت ي لرا هرارين  أيحرا هذا التمي    يفي فترة االنتظار بعرم الخولرة األيلرا   ي يمران مرن آمرن بموسرا   ي قب
استعمادا  للرحيو من مصرر فري الوقر  المظترار ;  يت ظيمهم أن يتظذا لب ي لسرائيو بيوتا  خا ة بهم   يجلك لفرتهم

: , نفوسهم هم   يت  يةي لفهم تطهير بيوت   ياالستبنار ب صر   

الصرررالة   يبنرررر  يأقيمررروا يأيحي رررا للرررا موسرررا يأخيرررت أن تبررروآ لقومبمرررا بمصرررر بيوترررا    يالعلررروا بيررروتكم قبلرررة  )
  الم م ين(. .

بيرو يالخما رات   يبظا رة ق ل فرراد هري التعبهرة الريحيرة للرا لروار التعبهرة ال ظاميرة . يهمرا معرا  ضرريريتان يتلرك
يلكرن التخرارب مرا تر ال للرا هرذ  اللحظرة   ت بر  بر ن  , الريحيرة المعارك يالمنقات . يلقم يستهين قوم بهذ  التعبهرة

فري  كثيررا   المعر رة   يأن األداة الحربيرة فري يرم الخ رمي الظرائر العقيرمة ال تسرايي رريها   في العقيمة هي السالق األيل
  سا ة النمة .

بب ري لسررائيو   فهري  خا رة     لرا العصربة الم م رة ليبرون لهرا فيهرا أسروة   ليسر  التخربرة التري يعرضرها يهرذ 
فري المختمرق الخراهلي   يقرم  مر  الفت رة  مطراردين تخربرة ليمانيرة خالصرة . يقرم يخرم الم م رون أنفسرهم جات يروم

يه ررا  -الفترررة  ي ررذلك  رران الحررال  لرا  هررم فر ررون فرري هررذ  - البيهررة يتخبرر الطرراغوت   يفسررم ال رراس   يأنت رر 
  :أمور يررمهم    للا

ال ظيفرة  لرا نفسرها    الظيررة يتخمق العصبة الم م ة -ما أمبن في جلك  -الخاهلية ب ت ها يفسادها يررها  ا ت ال
  لها .     لتطهرها يت  يها   يتمربها يت ظمها   حتا ي تي ي م

المختمررق الخرراهلي ;   ررن الم . تحررس فيهررا برراالنع المعابررم الخاهليررة ياتظرراج بيرروت العصرربة المسررلمة مسرر ا ترر ال
  نو ا  من الت ظيم في لو العبادة الطهور . جاتها يت ايل فيها عبادتها لربها  لا نهج  حيج ; يت ايل بالعبادة

  موسا يم و  لا آل فر ون  89 -88السادس: المرس
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يأن تكرون قرم بقير   , يبرون فريهم خيرر للرا ربرت   يقرم يرهس مرن فر رون يملهرت أن - ليرت السرالم  -موسرا  ياتخرت
الرذين يملكرون المرال يال ي رة   تضرع   , يملهرت فريهم بقيرة   يأن يرلرا لهرم  رالق . اتخرت لليرت يرم و  لرا فر رون 

أمام الخا  يالمال   ي لا الضالل . . اتخرت موسرا للرا ربرت يرم و  أن  التهايي  لتاءهما قلوب الكثيرين   فت تهي للا
  الم اء:     يأن ينم  لا قلوب أهلها فال ي م وا لال حيت ال ي فعهم ليمان . فاستخاب , األموال يممر هذ 

 
 

ْلَ ا َربََّ ا اَل َتْخَعْلَ ا ِفْتَ ة   َفَقاُلواْ  ِ َتَو َّ َ را ِبَرْحَمِترَك ِمرَن اْلَقرْومِ 85الظَّراِلِميَن ) لِ ْلَقْومِ  َ َلا    َ را ِلَلرا َيَأْيَحيْ  (86) اْلَكراِفِرينَ  ( َيَنخِ 
اَلةَ  ِبِمْصَر ُبُيوتا  َياْلَعُلوْا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلة  َيَأِقيُمواْ  ِلَقْوِمُبَما ُموَسا َيَأِخيِت َأن َتَبوََّءا ِر اْلُمْ ِمِ يَن ) الصَّ   (87َيَبنِ 

رب را اممرس   رن سربيلك . ليضرلوا يقرال موسرا:رب ا لنرك آتير  فر رون يمر   تي رة يأمرواال  فري الحيراة الرمنيا . رب را)
األلريم . قال:قرم أليبر  د وتكمرا   فاسرتقيما   يال  العرذاب  لرا أمروالهم   ياررمد  لرا قلروبهم فرال ي م روا حترا يرريا

  . .(يعلمون  تتبعان سبيو الذين ال

  رب ا لنك آتي  فر ون يم   تي ة يأمواال  في الحياة المنيا(. .)

ي مرا برالقوة  . انخررين اء الرذي يحم رت مظهرر ال عمرة فري نفروس  هرا لضرالل ال راس  رن سربيلك   ي مرا برا غر  ي نر 
لغروائهم . ييلرود ال عمرة فري أيرمي المفسرمين  أي التي يم حها المال أل حابت فيخعلهم قرادرين  لرا لجالل انخررين

يأنهرا  رذلك مرن يقي هرا براا  أن ترمرك أن هرذ  ال عمرة ابرتالء ياختبرار    يبلرا ال رك ي   ع  ثيرا  مرن القلروب التري ال
فري  امرة  المنرهود جا قيمرة للرا لانرب فضرو    فري الرمنيا يانخررة . يموسرا يتحرمو ه را  رن الواقرق رريها   ليسر 

  ال اس .

أن يطمرس     لرا هرذ   , لوق  هذا ا ضالل   يلتخريم القوة البا ية المضرلة مرن يسرائو البغري يا غرراء ييطلب
أما د اع  ب ن ينم     لرا قلروبهم فرال ي م روا حترا  . ت ال ي تفق بها أ حابهااألموال يتمميرها يالذهاب بها   بحي

مرن يرهس مرن  رالق هرذ  القلروب   يمرن أن يبرون لهرا توبرة أي لنابرة . د راء بر ن  د راء يرريا العرذاب األلريم   فهرو
  رم حلرول العرذاب ال  ا يمران قسوة ياستغالقا  حتا ي تيهم العذاب   ي  مئذ لن يقبو مر هم ا يمران   ألن     ي يمها

  يقبو   يال يمل  لا توبة حقيقية باختيار ا نسان .

  قال:قم أليب  د وتكما(. .)

  لها ا لابة يقضي األمر . كتب 

  فاستقيما(. .)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  مريقكما ي لا هماكما حتا ي تي األلو: في

  يال تتبعان سبيو الذين ال يعلمون(. .)

لن  رانوا يسريرين فري  يعرفروا ديا في الظطه يالتمبيرات   ييقلقروا  لرا المصرير   يال لا غير  لم   ييترد فيظبطوا
  الطريق الهادي أم هم ضلوا السبيو .

  هالك فر ون غرقا يانية في للقاء لثتت للا الناماء 92 - 90السابق: المرس

  التالي هو منهم الت فيذ . يالمنهم

الغرر  قال:آم ر  أنرت ال للرت لال  أدر رت  رون يل رود  بكيرا  ي رميا    حترا لجابب ي لسرائيو البحر   ف تبعهم فر  يلايتنا
يقررم  صرري  قبررو ي  رر  مررن المفسررمين ?  فرراليوم ن خيررك  آنن الررذي آم رر  بررت ب ررو لسرررائيو يأنررا مررن المسررلمين .

  كثيرا  من ال اس  ن آيات ا لغافلون . . ي ن ببمنك لتكون لمن خلفك آية  

مخمرال    ألن الغررا  مظتصررا   منهم األخير في قصة التحمي يالتكذيب . يالسريا  يعرضرتالموق  الحاسم يال لنت
الظاتمرة . بيران ر ايرة    يحمايترت أليليائرت   ي نر ال  هرذ  من سياقة هذ  الحلقة من القصة في هذ  السورة هرو بيران

 بعرمها حترا ت خرذهم انيرة التري ال ي فرقالذين يغفلون  ن آياتت الكونيرة يآياترت مرق رسرلت  , العذاب يالهالك ب  مائت

يلكرو أمرة رسرول   فرإجا لراء ):تعرالا نمم يال توبة . يهو مصرما  مرا سربق فري السرورة مرن ي يرم للمبرذبين فري قولرت
متررا هررذا الو رم لن   ررتم  ررادقين ? قرو:ال أملررك ل فسرري :ييقولرون  رسرولهم قضرري بير هم بالقسرره يهررم ال يظلمرون .

أتراكم  لن    لكو أمة ألو   لجا لراء أللهرم فرال يسرت خرين سرا ة يال يسرتقممون قرو:أرأيتم راء ضرا  يال نفعا  لال ما
بررت ? آنن يقررم   ررتم بررت تسررتعخلون  آم ررتم  ذابرت بياتررا  أي نهررارا    مرراجا يسررتعخو م ررت المخرمررون ? أ ررم لجا مررا يقرق

. .) ?  

 
 

ْنَيا َربََّ را ِلُيِضرلُّوْا َ رن َسرِبيِلَك َربََّ را اْمِمرْس  ِفري ُ  ِتيَ رة  َيَأْمرَواال  ُموَسا َربََّ را ِلنَّرَك آَتْيرَ  ِفْرَ رْوَن َيَمر  َيَقالَ   َ َلرا اْلَحَيراِة الرمُّ

ْ َوُتُكَمرا88اْلَعرَذاَب األَِلريَم ) َيرَرُياْ  َأْمَواِلِهْم َياْررُمْد َ َلرا ُقُلروِبِهْم َفراَل ُيْ ِمُ روْا َحتَّرا َياَل َتتَِّبَعرانِ   َماَفاْسرَتِقي ( َقراَل َقرْم ُأِليَبر  دَّ
  (89َسِبيَو الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن )

  ي تي القص  ليصم  جلك الو يم: فه ا

  يلايتنا بب ي لسرائيو البحر(. .)

  يهمايت ا ير ايت ا . يلهذا ا س اد في هذا الموضق داللتت . . بقيادت ا
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  ف تبعهم فر ون يل ود (. .)

   ا  منري ا  . يلكن:اهتماء ي يمانا    يال دفا ال

  بكيا  ي ميا (. .)

  للحم يمكيانا  . . يتخايتا  

  منهم البغي يالعمي مباررة للا منهم الغر  في يمضة: يمن

  حتا لجا أدر ت الغر (. .)

  الموت   يلم يعم يملك نخاة . . ي اين

  آم   أنت ال للت لال الذي آم   بت ب و لسرائيو يأنا من المسلمين . .:قال

لقومرت يل فسرت قروة  فتظهرر  سرقط   رن فر رون البراغي العرادي المتخبرر الطراغي . .  رو أرديترت التري تر فخ فيرت لقرم
يعلن ليمانت ب ن ال للرت لال الرذي آم ر  برت ب رو  ب ن هائلة مظيفة   يلقم تضاءل يتصاغر ياستظذ  . فهو ال يبتفي

  لسرائيو . في يم في استسالم . .

  يأنا من المسلمين(. .)

  ! المسَلمين

  آنن يقم  صي  قبو ي    من المفسمين ? (. .)

  حيت ال اختيار يال فرار ? آنن يقم سبق العصيان ياالستكبار ? آنن ?  آنن

  فاليوم ن خيك ببمنك(. .)

مرن الخمراهير  يرف  ران  يراءك ت كلرت األسرماك   يال يرذهب م كررا  مرق التيرار ال يعرر  لل راس . جلرك ليرمرك مرن ال
  مصيرك:

  لتكون لمن خلفك آية(. .)

  بها ييعتبرين   ييرين  اقبة التصمي لقوة    يي يم  بالتكذيب: يتعظون 

  ي ن  ثيرا  من ال اس  ن آيات ا لغافلون(. .)
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  يولهون لليها قلوبهم ي قولهم   يال يتمبرينها في انفا  يفي أنفسهم . ال

ييعقرب السريا   . . يالعصريان  سراة . م سراة البغري يالفسراد يالتحرميالسرتار  لرا المنرهم ال هرائي فري الم ييسرمل
  أليال: في بلمحة سريعة  ن مال ب ي لسرائيو بعمها   تستغر  ما حمو

العلرم . لن ربررك يقضرري  لراءهم يلقرم بوأنررا ب ري لسرررائيو مبروأ  ررم    يرتق راهم مررن الطيبرات   فمررا اختلفروا حتررا)
  يظتلفون(. . بي هم يوم القيامة فيما  انوا فيت

  كثبات الصم  الذي ياستقرارا   مبان ا قامة األمين . ي ضافتت للا الصم  ت يم  أمانا  ي باتا  :يالمبوأ

 
 

ال ِلِلررَت ِلالَّ الَّرِذي  َأنَّرتُ    ُ َبْكيا  َيَ ْميا  َحتَّا ِلَجا َأْدَرَكُت اْلَغَرُ  َقاَل آمَ  َيُلُ وُد ُ  ِبَبِ ي ِلْسَراِئيَو اْلَبْحَر َفَ ْتَبَعُهْم ِفْرَ ْونُ  َيَلاَيْتَنا
يرَك  (91) آنَن َيَقرْم َ َصرْيَ  َقْبرُو َيُ  رَ  ِمرَن اْلُمْفِسرِمينَ  (90) اْلُمْسرِلِمينَ  آَمَ رْ  ِبرِت َبُ رو ِلْسرَراِئيَو َيَأَنرْا ِمرنَ  َفراْلَيْوَم ُنَ خِ 

َن  َكِثيرا   ِبَبَمِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَية  َيِ نَّ    (92ال َّاِس َ ْن آَياِتَ ا َلَغاِفُلوَن )مِ 

لب ري لسررائيو بعرم تخرارب مويلرة  فتررة يضطرب يال يت   ع اضطراب الكذب يت   ع االفتراء . يلقرم مراب المقرام ال
بطيبرات مرن الررت  حرالل   حترا فسرقوا  رن أمرر     يتمتعروا   ال يرذ رها السريا  ه را ألنهرا ليسر  مرن مقا رم   

ه ا لال اختالفهم بعم يفرا  . اخرتالفهم فري دير هم يدنيراهم   ال  لرا لهرو يلكرن  يذ ر . يالسيا  الفحرم   ليهم 
  لاءهم العلم   يبسبب هذا العلم   ياستظمامت في الت ييالت الباملة . أن بعم

لرك مرن مرا يقرق بعرم ج  ررا كان المقام ه ا مقام نصررة ا يمران يخرذالن الطكيران   فرإن السريا  ال يطيرو فري يلما
هرذ  الصرفحة   ييبلهرا بمرا فيهرا ا  فري يروم  يطروي  ب ري لسررائيو   يال يفصرو خالفهرم بعرم مرا لراءهم العلرم . يلكرن

  القيامة:

  لن ربك يقضي بي هم يوم القيامة فيما  انوا فيت يظتلفون(. .)

  للقصة لاللها   ييظو للمنهم األخير ت  ير  . . فيبقا

مخررد حبايرات  هرو القرآني   ي يرف يسرا  فري  رو موضرق مرن مواضرعت . فلريس نمرك لماجا يسا  القص  يهبذا
  تري    يلك ت لمسات ي يحاءات مقمرة تقميرا  .

  قصة قوم يونس يالمنيهة في الهم  يالضالل 103 - 94التاسق: المرس

] ه .  -رسرول للرا ال خطابرا   جلك يخيء التعقيب  لا هذ  الظاتمة لقصة موسا يقصة نوق من قبلهرا   يبرمأ بعم
أن لريس مرا ي قصرهم هرو انيرات يالبي رات   لنمرا هري  , لرت تثبيتا  بما حمو للرسو قبلرت   يبيانرا  لعلرة تكرذيب قومرت -
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 يس ة    في خلق ا نسان باسرتعماداتت للظيرر يالنرر يالهرم  يالضرالل . . يفري , قبلهم س ة    في المبذبين من

 ر هم . لعرو فيهرا حراف ا   فررد نس ي يمان قومت بت بعم أن  اد العذاب ي ر ل بهرم  يلم للمامة سريعة بقصة يو  الطريق
مرن جلرك القصر   لرت . أن سر ة    التري مضر  فري  المسرتفادة للمبذبين قبو فوات األيان . . يي تهري بالظال رة

 ين . حقرا   تبرت ذاب يهالك للمبذبين . ينخاة يخاله للرسو يمن معهم من المر م :انخرين األيلين ماضية في

   لا نفست . يلعلت س ة ماضية ال تتظل  يال تحيم:    

مرن ربرك   فرال تكرونن  الحرق ك ر  فري ررك ممرا أن ل را لليرك فاسر ل الرذين يقررأين الكتراب مرن قبلرك . لقرم لراءك فإن
 لمرة ربرك ال  الظاسررين . لن الرذين حقر   لريهم مرن مرن الممتررين . يال تكرونن مرن الرذين  رذبوا بايرات    فتكرون 

األليم . فلروال  انر  قريرة آم ر  ف فعهرا ليمانهرا   لال قروم يرونس لمرا  العذاب ي م ون   يلو لاءتهم  و آية حتا يريا
األرا  لهرم  فري   هم  ذاب الظ ي في الحياة المنيا   يمتع راهم للرا حرين . يلرو رراء ربرك نمرن مرن كنف ا آم وا

بررإجن      ييخعرو الرررلس  لررا  لال مر م ين   يمررا  ران لرر فس أن تر من لميعرا  . أف نرر  تكرر  ال رراس حترا يبونرروا
يمرا تغ ري انيرات يال رذر  رن قروم ال ي م رون   فهررو  , ياألرا الرذين ال يعقلرون . قرو:انظريا مراجا فري السرموات

 آم روا يالرذينخلوا من قبلهم ? قو:فانتظريا لني معبم من الم تظرين .  م ن خي رسل ا  الذين ي تظرين لال مثو أيام

  كذلك حقا  لي ا ن ج الم م ين . . ,

يقصرة موسرا مرق  قومرت كان آخر الحميت  ن ب ي لسرائيو   يهم من أهو الكتاب   يهم يعرفون قصة نوق مق لقم
لن  ران فري ررك ممرا أنر ل لليرت   مرن  - [ ه ] -فر ون   يقرأينها في  تابهم . فه ا يتولت الظطاب للا الرسرول 

  من قبلت . فلميهم   ت  لم   مما يقرأين: الكتاب غير    فليس ل الذين يقرأين  هذا القص  أي

مرن ربرك فرال تكرونن مرن  الحرق ك   في رك مما أن ل ا لليك فاس ل الذين يقرأين الكتاب من قبلرك . لقرم لراءك فإن
  الممترين .

 
 

رنَ َبوَّْأَنا َبِ ي ِلْسرَراِئيَو ُمَبروََّأ ِ رْم ن َيَرَتْقَ را َيَلَقمْ  َيرْوَم  َبْيرَ ُهمْ  َفَمرا اْخَتَلُفروْا َحتَّرا َلراءُهُم اْلِعْلرُم ِلنَّ َربَّرَك َيْقِضري الطَّيِ َبراتِ  ُهم مِ 
  (93اْلِقَياَمِة ِفيَما َ اُنوْا ِفيِت َيْظَتِلُفوَن )

ر ال  -م الصرالة يالسرال  ليرت -لم يبن في رك ممرا أنر ل    لليرت . أي  مرا ريي   رت  -] ه .  -الرسول  يلكن
رررك . يالتعقيررب  ليررت: )لقررم لرراءك الحررق مررن  فرري أرررك يال أسرر ل ر . فالرريم لجن هررذا القررول لررت أن يسرر ل لن  رران

  ربك(يفي هذا ما يباليت لليقين ?

يقرم ارترم بعر  مرن  , ا سرراء هذا التوليت يني بما  ان يراء  من ررمة الموقر  يت تمرت فري مبرة بعرم حرادو يلكن
األج   لرا رسرول    ] ه . يمرن معرت ; يبعرم  ياررتماد عرم مروت خميخرة يأبري مالرب  أسلموا لعمم تصرميقت . يب
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موقر  قرري  الع يرم . . ي رو هرذ  مالبسرات تلقري ظاللهرا  لرا قلرب رسرول     بسربب تخمم الم وة تقريبرا  فري مبرة
  فيسري   ت ربت بهذا التو يم   بعم جلك القص  الموحا . . - ] ه . -

  ناكين الممترين المبذبين:لنت تعري  بال  م

  يال تكونن من الذين  ذبوا بايات    فتكون من الظاسرين(.)

م جينرا  فري أن  -ه .  ] -التعرري  يتررك الفر رة لمرن يريرم مر هم أن يرلرق ليرلرق ; ألنرت لجا  ران الرسرول  يهرذا
أنرت الحرق . يفري هرذا ليحراء ممرا لراء برت  يقرين يس ل لن  ران فري ررك    رم هرو ال يسر ل يال ينرك   فهرو لجن  لرا

  . .(الممترين لةخرين أال يتردديا   يأال يبونوا )من

يلرو  ران مرن أخر   . . الرذ ر لنرت المر هج الرذي يضرعت    لهرذ  األمرة فيمرا ال تسرتو ق م رت . . أن تسر ل أهرو  رم
  لتقليم دين تثب  ييقين .يأال يعتمم  لا ا , يرريعتت خصائ  العقيمة ; ألن المسلم مبل  أن يستيقن من  قيمتت

لريس ه الرك  . . ?(الممتررين أيبون ه الك تعارا بين لباحة هذا السر ال   رم النرك يبرين قولرت: )فرال تكرونن مرن  م
دائمرة . . . . ر مرن الممتررينر . . يال   رفة تعارا ألن الم هري   رت هرو النرك يالبقراء  لرا النرك بحيرت يصربج

ال ت تهري للرا معرفرة   يال تحفر  للرا اسرتفادة   يال تهرول للرا  رديهة ي حالةيتحرك  احبها للو ول للا يقين . يه
  يقين .

 لرا التكرذيب يلخرالهم فيرت  قوم فإجا  ان ما لاء للا الرسول هو الحق الذي ال مرية فيت   فما تعليو ل رار يبعم
يمرن ال يفرتج بصريرتت  لررا  الهرم  ال يهتررمي   ب سرباب ? تعليلرت أن  لمرة    يسر تت قرم اقتضرر  أن مرن ال ي خرذ

ي تفرق بوظيفتهرا   فتكرون نهايترت للرا الضرالل   مهمرا تكرن انيرات يالبي رات    ال ال رور ال يررا    يمرن يعطرو ممار رت
  :فيهم ريها  من انيات يالبي ات . ي  مئذ تكون  لمة    يس تت قم حق   ليهم يتحقق  يفيم ألنت ال

  . .(األليم ي م ون   يلو لاءتهم  و آية حتا يريا العذاب لن الذين حق   ليهم  لمة ربك ال)

فري الحيراة . يم رذ  مملولرت ير فعهم ا يمران حي هرذ ألنرت لرم يخريء  رن اختيرار . يلرم تعرم ه الرك فر رة لتحقيرق فرال
يقرول: آم ر  أنرت ال للرت لال الرذي آم ر  برت  الغرر   ه يهة  ان أمام ا منهم يصم  هذا . منرهم فر رون حرين أدر رت

  لت:)آنن يقم  صي  قبو ي    من المفسمين ? (. فيقال  وا لسرائيو يأنا من المسلمين . .ب

مترا تعررا ا نسران  , المرسرومة هذا الموق  الذي تظهر فيت حتمية س ن    العامة   يانتهاعها للرا نهايتهرا ي  م
جلرك أن يعرود المبرذبون  رن تكرذيبهم  فري ال خراة . األمرو لهرا باختيرار    تفرتج نافرذة مضريهة براخر ررعاع مرن أررعة

  قبيو يقوع العذاب:
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الظرر ي فرري الحيرراة الررمنيا     ررذاب فلرروال  انرر  قريررة آم رر  ف فعهررا ليمانهررا    لال قرروم يررونس لمررا آم رروا  نررف ا  رر هم)
  يمتع اهم للا حين(. .

  من هذ  القر  (آم   تحضي  ي سحب  لا الماضي   فيفيم أن مملولت لم يقق . . )فلوال  ان  قرية يهو

 
 

مَّا َأنَ ْلَ را ِلَلْيرَك َفاْسرَ ِل الَّرِذينَ  َفِإن بِ رَك َفرالَ  َيْقرَرُعينَ  ُك َ  ِفي َرك ن مِ  ِمرَن  َتُكروَننَّ  اْلِكتَراَب ِمرن َقْبِلرَك َلَقرْم َلراءَك اْلَحرقُّ ِمرن رَّ
َكِلَمرُ  َربِ رَك  َ َلرْيِهمْ  ( ِلنَّ الَّرِذيَن َحقَّرْ  95 َفَتُكروَن ِمرَن اْلَظاِسرِريَن )  ِ  ِباَياتِ  ( َياَل َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َ ذَُّبواْ 94اْلُمْمَتِريَن )

ِليَماُنَهرا ِلالَّ َقرْوَم  َفَ َفَعَهرا ( َفَلرْواَل َ اَنرْ  َقْرَيرٌة آَمَ رْ  97َيرَرُيْا اْلَعرَذاَب األَِلريَم ) َحتَّرا ( َيَلْو َلاءْتُهْم ُ وُّ آَيرةن 96اَل ُيْ ِمُ وَن )
ْنَيا َيَمتَّْعَ اُهْم ِلَلا ِحينن ) َ َذابَ  وُنَس َلمَّا آَمُ وْا َ َنْفَ ا َ ْ ُهمْ يُ    (98الِظْ ِي ِفي اْلَحَياَة المُّ

هري  رفة  رمم ا يمران . .  الغالبرة مر ج رهرا . يلكرن القرر  لرم تر من . لنمرا آم ر  م هرا قلرة   فكانر  الصرفة التي
هبرذا ليرذان بر ن الرسراالت  انر  فري قرر  الحضرر يلرم تكرن  يالتسرمية لقوم  يالقريرة:ا -جلرك فيمرا  رما قريرة ياحرمة 

 السيا  ه ا قصة يونس يقومت   لنما ينير للا خاتمتها هذ  ا رارة ; ألن الظاتمة يفصو يال -في محالت البمي 

يتهرمدهم    مظر   رذاب هي المقصودة ه ا . فال ن يمها نحن تفصيال  . يحسب ا أن نمرك أن قوم يونس  ران يحمها
يتمتعرون بالحيراة للرا ألرو . يلرو لرم ي م روا  يتر روا فلما آم وا في اللحظة األخيرة قبو يقو رت  نر   ر هم العرذاب  

  آ ارها  لا تصرفات خلقت . . حسب ا هذا ل مرك أمرين هامين: المترتبة لحو العذاب بهم يفاقا  لس ة هللا

قروم يرونس مرن  رذاب الظر ي  نخرا ل خراة األخيررة   فلعلهرم نرالون  مراا هابرة بالمبرذبين أن يتعلقروا بظيروس ا:أيلهمرا
  المسا  . . هذا في الحياة المنيا . يهو الغرا المبارر من سياقة القصة

أخرر  . برو مضر   فتررة أن سر ة هللا لرم تتعطرو يلرم تقر  ببنر  هرذا العرذاب   يتررك قروم يرونس يتمتعرون :ي انيهمرا
حترا يخريء . فلمرا  رملوا قبرو  تكرذيبهم أن يحرو العرذاب بهرم لرو أ رريا  لراينفرذت . ألن مقتضرا سر ة هللا  ران 

لبريرة لجن فري تصررفات ال راس   يلكرن الخبريرة فري ترتيرب  فرال مخيهرت لررت السر ة بإنخرائهم نتيخرة لهرذا العرميل .
  آ ارها  ليها .

   م ترد القا مة الكلية في الكفر يا يمان: يمن

يمرا  ران لر فس أن  ? مر م ين  لهرم لميعرا  . أف نر  تكرر  ال راس حترا يبونروايلرو رراء ربرك نمرن مرن فري األرا )
  . ت من لال بإجن هللا   ييخعو الرلس  لا الذين ال يعقلون(.

مريررق ا يمرران  هررو ررراء ربررك لظلررق هررذا الخرر س البنررري خلقررة أخررر    فخعلررت ال يعررر  لال مريقررا  ياحررما   يلررو
  ا يمان . للا  ياحما  يقود لميق أفراد كالمالئكة مثال  . أي لخعو لت استعمادا  
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  . اختيار  راء  ذلك أللبر ال اس لميعا  يقهرهم  ليت   حتا ال تكون لهم لرادة في يلو

لهررا يلودهرا . هررذ   لدراك را حبمررة الظرالق التري قررم نرمرك بعر  مراميهررا يقرم ال نررمرك   دين أن ي فري  رمم يلكرن
يللهرم  يالضرالل . يم حترت القرمرة  لرا اختيرار  يللنرر باسرتعماد للظيررالحبمرة اقتضر  خلقرة هرذا الكرائن البنرري 

أحسرن اسرتظمام مواهبرت اللمنيرة مرن حرواس يمنرا ر يمرمارك   ييلههرا للرا  لجا هرذا الطريرق أي جاك . يقرمرت أنرت
للرا  انا يمر في الكون يال فس يما يخيء بت الرسو من آيات يبي ات   فإنت ي من ييهترمي بهرذا الهم  لدراك دالئو

ا يمرران يقسررو قلبررت    دالئررو مريررق الظرراله . ي لررا العبررس حررين يعطررو مواهبررت ييغلررق ممار ررت ييسررترها  ررن
  ما قمر  هللا للمبذبين الخاحمين من ل اء . . فإلا ييستغلق  قلت   يي تهي بذلك للا التكذيب أي الخحود  

فري منرا ر القلرب يتولهرات  ل كررا   ألنرت ال مخراللجن مترريك لالختيرار . ال يبرر  الرسرول  ليرت أحرما  .  فا يمران
  الضمير:

  أف ن  تكر  ال اس حتا يبونوا م م ين ?(. .)

  س ال ل نكار   فإن هذا ا كرا  ال يبون: يهو

  يما  ان ل فس أن ت من لال بإجن هللا(:)

 
 

  (99ال َّاَس َحتَّا َيُكوُنوْا ُمْ ِمِ يَن ) ْكِر ُ تُ  َراء َربَُّك نَمَن َمن ِفي اأَلْرِا ُ لُُّهْم َلِميعا  َأَفَ ن َ  َيَلوْ 

الذي ال ير دي لليرت . ال أنهرا  انخر س تت الماضية التي بي اها . فال تصو للا ا يمان يقم سارت في الطريق يفق
المقصرود برال   . برو المقصرود انهرا ال تصرو للرا ا يمران  لريس تريرم ا يمران يتسرلك مريقرت  رم تم رق   رت   فهرذا

 لها في الو ول لليت من مريقت المرسوم بالس ة العامة . ي  مئذ يهميها هللا ييقق يس تت لال لجا سارت يفق لجن هللا

فيقرمر هللا لهرم  اقبرة  . الطريرق ا يمان بإجنت . فال رريء يرتم يقو رت لال بقرمر خراه برت . لنمرا ال راس يسريرين فري
  . . ليهتميا الطريق   ييوقعها بالفعو ل اء ما لاهميا في هللا

   لا هذا  قب انية: ييمل

  ييخعو الرلس  لا الذين ال يعقلون(. .)

ي ررالهم جلررك  فهر الء  طلرروا  قرولهم  ررن التررمبر   يخعررو الررلس  لرريهم . يالرررلس أبنرق الررمنس الريحرري   فالرذين
  ن .التكذيب يالكفرا للا الرلس بسبب تعطيلهم لممار هم  ن التعقو يالتمبر   يانتهاعهم بهذا
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يهري معريضرة أمرامهم  يترمبرينها األمر ليضاحا  ب ن انيات يال ذر ال تغ ري  رن الرذين ال ي م رون ; ألنهرم ال يي يم
  في السمايات ياألرا:

  . .(ي م ون  قو:انظريا ماجا في السمايات ياألرا . يما تغ ي انيات يال ذر  ن قوم ال)

حافرو بانيرات ; يلكرن  ياألرا مر دا  ياحرم . فرإن مرا فري السرماياتكران  قرب انيرة اسرتفهاما  أي تقريررا  . ف يسرواء
  يلقوا باال لليها   يلم يتمبريها . . لم انيات يال ذر ال تفيم الذين ال ي م ون   ألنهم من قبو

  أن نمضي للا نهاية النوس نق  لحظة أمام قولت تعالا: يقبو

  . .(ي م ون  يات يال ذر  ن قوم القو:انظريا ماجا في السمايات ياألرا . يما تغ ي ان)

ياألرا لال القليررو .  السرمايات المظرامبين بهرذا القررآن أيل مررة   لرم يبرن لرميهم مرن المعرفررة العلميرة بمرا فري لن
برين الفطرررة البنررية يبرين هرذا الكرون الرذي نعري  فيرت لغررة  أن يلكرن الحقيقرة الواقعرة التري أرررنا لليهرا مررارا    هري

  يتسمق م ت الكثير   -حين تتفتج يتستيق   -تسمق لهذا الكون  الفطرة ن هذ خالية غ ية   يأ

ياألرا   ييسرتلهم  السرمايات القرآني في تكوين التصور ا سالمي في ا دراك البنرري يتكر   لرا مرا فري يالم هج
يالترواتن فيرت ; يدين دين أن يظو بطبيعرة الت اسرق  يجلك هذا الكون ; ييولت لليت ال ظر يالسمق يالقلب يالعقو . .

فري ا نسران أ رر هللا    مرا يخرم  برذلك المراديون المطموسرون   ييسرمون جلرك  ير  ر أن يخعو من هذا الكرون للهرا  
مررن جلررك  الصررحيج  لميرار يقيمررون  ليررت نظامرا  التماعيررا  يسمونت:راالررتراكية العلميررة ر يالعلررم" مرذهبا التخرميف

  التخميف  لت بريء  

مررن االسررتخابات  يتاد ي السررمايات ياألرا يمررم القلررب يالعقررو برر اد مررن المنررا ر يالترر مالت ;للررا مررا فرر يال ظررر
الولررود . . يجلررك  لررت فرري الطريررق للررا  هررذا يالترر  رات ; يتاد مررن سررعة النررعور بررالولود ; يتاد مررن التعررام  مررق

  يبترررمبير هللا   يبسرررلطان هللا   بولرررود هللا   يبخرررالل هللا  الموحيررة امررتالء الكي ونرررة البنررررية با يقا رررات الكونيرررة
  هللا . . . ي لم يبحبمة هللا  

ب رور هللا للرا لروار  مهترميا   ال من   يت مو معار  ا نسان العلمية  ن هذا الكون   فإن  ان هرذا ا نسران ييمضي
هرذا الكرون    الكي ونرة البنررية مرن الت مرو فري تحصرلت هرذ  المعرار  العلميرة   تادترت هرذ  المعرار  مرن الر اد الرذي

معررت   ياالررتراك معررت فري تسرربيحت بحمررم هللا: )ي ن مرن ررريء لال يسرربج  يالتخررايب ياألنرس بررت   يالتعرر   ليررت  
  قلبت ال تفقهون تسبيحهم(. . يال يفقت تسبيج  و ريء بحمم هللا لال المو ول يلكن بحمم   
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ِ يَ  َيَما   (100الَِّذيَن اَل َيْعِقُلوَن ) َ َلا َيْخَعُو الرِ ْلَس َكاَن ِلَ ْفسن َأن ُتْ ِمَن ِلالَّ ِبِإْجِن   

فإنهرا تقرود األررقياء للرا م يرم  , ينرور  يأما لن  ان  هرذ  المعرار  العلميرة غيرر مصرحوبة ببناررة ا يمران . . باا  
  يري ا    يالحرمان من بنارة ا يمان ينور  يرفرفتت ; هللا من النقوة   حين تقودهم للا م يم من البعم  ن

  يما تغ ي انيات يال ذر  ن قوم ال ي م ون( )

يالتلقري فري الفطررة ;  االسرتقبال تخمي انيات يال ذر لجا استغلق  القلوب   يتخممت العقول   يتعطل  أله ة يماجا
  ليقا ات حمم  يتسبيحت ?  يسمق ياحتخب الكائن ا نساني بخملتت  ن هذا الولود   فلم

تتخلرا فيرت هرذ  الحقيقرة . .  رائعرا   نري فري التعريرف بحقيقرة األلوهيرة يخعرو الكرون يالحيراة معرضرا  لن المر هج القرآ"
لوانررب الكي ونرة ا نسرانية الممر ررة . . لن هرذا المرر هج ال  يحضرورها تتخلرا فيرت با ارهررا الفا لرة   يتمر  بولودهررا

 القرآنيرة مرن خرالل الرعيرة -لقلرب البنرري قضرية يخرادل   هرا . فرالولود ا لهري يفعرم ا سربحانت يخعرو ريلرود هللار

يتخت المر هج القرآنري مبارررة للرا  لنما بحيت ال يبقا ه الك مخال للخمل حولت . -يالمناهمة الواقعية  لا السواء 
الحرميت  ررن مقتضرياتت  ررذلك فري الضررمير البنرري يالحيرراة  ي لرا الحرميت  رن آ ررار هرذا الولررود فري الكررون  لرت ;

  البنرية .

فراا هرو الرذي خلرق  . البنرري  ج القرآني في اتبا ت لهذ  الظطة لنما يعتمم  لرا حقيقرة أساسرية فري التكروينيالم ه"
نفسررت(. . يالفطرررة البنررية بهررا حالرة جاتيررة للررا  برت يهرو أ لررم بمرن خلررق: )يلقرم خلق ررا ا نسرران ينعلرم مررا توسروس

ي أ ماقهرا اتخاهرا  للرا للرت ياحرم   ي حساسرا  قويرا  حرين تصرج يتسرتقيم تخرم فر لنهرا الترمين   ي لرا اال تقراد بإلرت . برو
يالتولرت لليرت    للرت ا لت الواحم . ييظيفة العقيمة الصرحيحة ليسر  هري لننراء هرذا النرعور بالحالرة للرا هذا بولود

يتعريفرت با لرت الحرق الرذي ال للرت  ,  لهرت فهرذا مر روت فري الفطررة . يلكرن يظيفتهرا هري تصرحيج تصرور ا نسران
يهرري  -ي  باتررت .  ررم تعريفررت بمقتضرريات األلوهيررة فرري حياتررت  بولررود  تعريفررت بحقيقتررت ي ررفاتت   ال تعريفررت غيررر  .

فري  برين يالنك في حقيقة الولود ا لهي أي لنكرار  هرو بذاترت دليرو قرامق  لرا اخرتالل - يالحاكمية الربوبية يالقوامة
 -لجن  -التعطررو ال يعررالج  يهررذا الفطريررة فيهررا . الكي ونررة البنرررية   ي لررا تعطررو ألهرر ة االسررتقبال ياالسررتخابة

  بالخمل . يليس هذا هو مريق العالج  

 ررما  -حرري  ي رو لن هرذا الكررون    رون مرر من مسرلم   يعررر  بارئرت ييظضررق لرت   ييسرربج بحمرم   ررو رريء فيررت"
الم   يأ رماء ا يمران يا سر ب  رماء ي را نسرانر يعري  فري هرذا الكرون الرذي تتخرايب ل باترت -بع  األناسري   

فري هرذ  األ رماء ; يتظضرق فري حر تهرا الطبيعيرة الفطريرة  تنرارك التسربيج يالسرخود . يجرات  يانرت جاترت يخاليرا 
 فالكائن الذي ال تستنعر فطرترت هرذ  األ رماء  لهرا ; يال تحرس ليقراع ال رواميس ا لهيرة . لل واميس التي قمرها هللا

االسرتقبال ياالسرتخابة  ألهر ة يرة تلرك المولرات الكونيرة    رائن معطلرة فيرتهري جاتهرا   يال تلرتقه أله ترت الفطر  فيهرا
لنمرا يبرون السربيو للرا  اللرت هرو محايلرة ت بيرت  , بالخرمل الفطرية . يمن  م ال يبون ه الك سبيو للرا قلبرت ي قلرت
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فري العمرو مرن لميرمر ياستخارة  وامن الفطرة فري  يانرت   لعلهرا تتحررك   يت خرذ  , فيت أله ة االستقبال ياالستخابة
.  

القرآنري السررتحياء  المر هج الحرس يالقلرب يالعقرو لل ظرر للرا مرا فري السرمايات ياألرا   يسريلة مرن يسرائو يلفر 
  القلب ا نساني ; لعلت ي ب  ييتحرك   ييتلقا ييستخيب .

  ا ي تظرين ?فماج . ال يتمبرين يال يستخيبون . -يأمثالهم  -أيلهك المبذبين من الخاهليين العرب  يلكن

 
 
َماَياِت َياأَلْرِا َيَما ُتْغِ ي انَياتُ  ُقوِ    (101َ ن َقْومن الَّ ُيْ ِمُ وَن ) َيال ُُّذرُ  انُظُريْا َماَجا ِفي السَّ

أن تتظلر  . يقرم ُي ظررهم هللا  هللا س ة هللا ال تتظل    ي اقبة المبذبين معريفة   يليس لهم أن يتوقعوا من سر ة لن
  التكذيب ال بم لهم من ال كال:  لا عذاب االستهصال   يلكن الذين يصرين فال ي خذهم ب

  . .(الم تظرين فهو ي تظرين لال مثو أيام الذين خلوا من قبلهم ?(. . )قو:فانتظريا لني معبم من)

  التهميم الذي ي هي الخمل   يلك ت يظلق القلوب . يهو

مرن جلرك القصر  يجلرك  األخيررة كو رسالة يلكو تكرذيب   يبرالعبرةهذا المقطق من السيا  بال تيخة األخيرة ل ييظتم
  التعقيب:

   م ن خي رسل ا يالذين آم وا .  ذلك حقا   لي ا ن ج الم م ين(. .)

ليرذاء ي رو خطرر   يبعرم  رو  كرو الكلمرة التري  تبهرا هللا  لرا نفسرت:أن تبقرا البرذرة الم م رة يت بر  يت خرو بعرم لنهرا
  تكذيب ي و تعذيب . .

  . يهبذا يبون . . فليطمهن الم م ون . . -يالقص  المريي في السورة راهم  -كان  بذاه

كلهررا درس ياحرم مقممررة  الظاتمرة هرذ  الموضرروع:تلظي  حقرائق السررورة ا  تقاديرة 109 - 104الرابعرة: الوحرمة
  الوحمة

نحرس أن را  ائرمين م هرا  التري خاتمة السرورة   يخاتمرة المطرا  لتلرك الخروالت فري ررتا انفرا    تلرك الخروالت هذ 
يالنرعور يالتر مالت .  ائرمين م هرا فري مثرو  الفكرر بعم سياحات مويلة في آفرا  الكرون   يلوانرب الر فس   ي روالم

  يامتالء الوماب   , الخ ي ا لهاد من مول التطوا    يضظامة
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توحيرم الربوبيرة يالقوامررة :الكبيررة خاتمرة السرورة التري تضرم   تلرك الخروالت حررول العقيرمة فري مسرائلها الرئيسرية هرذ 
  للا هللا   يس  ت المقمرة التي ال يملك أحم كلت يالحاكمية   ينفي النر اء يالنفعاء   يرلعة األمر

 
 

رَن اْلُم َتِظر ُقروْ  َي َتِظرُريَن ِلالَّ ِمْثرَو َأيَّراِم الَّرِذيَن َخَلرْوْا ِمرن َقرْبِلِهمْ  َفَهروْ  ري102ِريَن )َفرانَتِظُريْا ِلنِ ري َمَعُكرم مِ   ُرُسرَلَ ا (  ُرمَّ ُنَ خِ 

  (103) َيالَِّذيَن آَمُ وْا َ َذِلَك َحق ا  َ َلْيَ ا ُن ِج اْلُمْ ِمِ ينَ 

انخرر يالقسره فري الخر اء .  ياليروم يال تبميلها . يالوحي ي مقت   يالحق الظرال  الرذي لراء برت . يالبعرت تحوليها
. .  

يضررب  األمثرال  ,  يضراحها ار حولهرا سريا  السرورة  لرت   يسريق  القصر القوا رم الرئيسرية للعقيرمة التري د هرذ 
  لبيانها . .

 امرا    يأن يلقري للريهم  ل النرا   هي جي  لها تلظ  في هذ  الظاتمة   ييبلر  الرسرول ] ه . أن يعل هرا لل راس ها
  هو خير الحاكمين .مريقتت   حتا يحبم هللا ي   لا بالكلمة األخيرة الحاسمة:أنت ماا في خطتت   مستقيم

أ برم هللا الرذي يتوفراكم    يلكرن قو:يا أيها ال اس لن   تم في رك من دي ي فرال أ برم الرذين تعبرمين مرن دين هللا  )
  يأمرت أن أكون من الم م ين(. .

ك رتم فري ررك مرن أن  لن يرا أيهرا ال راس لميعرا    ي ن  ران الرذين يتلقرون الظطراب لج جاك هرم منرر ي قرري   :قرو
يخعل ري أ برم آلهرتكم التري تعبرمينها مرن  يال ي الرذي أد رو م لليرت هرو الحرق   فرإن هرذا ال يحرول ي  رن يقي ري  دي ر

  دين هللا . .

  يلكن أ بم هللا الذي يتوفاكم(. .)

فهرو ترذ ير لهرم بقهرر هللا  , داللترت هللا الرذي يملرك آلرالكم يأ مرار م . ي بررات هرذ  الصرفة   ه را لرت قيمترت يلرت أ برم
  تلك انلهة التي ال تحيي يال تمي  . . من وقهم   يانتهاء آلالهم لليت   فهو أيلا بالعبادةف

  يأمرت أن أكون من الم م ين(. .)

    م األمر ال أتعما  . ف نا

  يأن أقم يلهك للمين ح يفا  يال تكونن من المنر ين(. .)
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حاضرر للخميرق . يهرذا  منرهم لرسرول ] ه . يتلقرا  فرييتحول السيا  من الحباية للا األمر المبارر     ن ا يه ا
لرت   موقوفرا   ليرت )يال تكرونن مرن المنرر ين(تيادة  خالصا   أقو  يأ مق ت  يرا  . )أقم يلهك للمين ح يفا (متولها  لليت

يلمع را أن يبرون مرن المر م ين    رن مريرق ال هري المباررر  رن النررك بعرم  , للرمين فري تو يرم مع را االسرتقامة
  با يمان . المبارر مراأل

  تمع من دين هللا ما ال ي فعك يال يضرك . فإن فعل  فإنك لجن من الظالمين . . يال

المنرر ون لخلرب ال فرق  يرم وهم ترمع مرن دين هللا مرا ال ي فعرك يال يضررك مرن هر الء النرر اء يالنرفعاء   الرذين ال
  هللا ال يحابي ي ملت ال يلين . . انفمي   يدفق الضر . فإن فعل  فإنك لجن من ه الء المنر ين  

ينراء مرن عبراد     مرن يمسسك هللا بضر فال  ارر  لرت لال هرو   ي ن يرردك بظيرر فرال راد لفضرلت   يصريب برت يأن
  يهو الغفور الرحيم . .

  . نتيخة التمة لس ة هللا الخارية حين يتعرا ا نسان ألسبابت   يالظير  ذلك . فالضر

يتررك األسرباب  , سر تت مريرق لريران سر تت فلرن يبنرفت   رك لنسران   لنمرا يبنر  باتبراع مسرك هللا بضرر  رن فرإن
للررا تر هررا لن  انرر  مخهولررة . ي ن أراد بررك  ليهررميك الم ديرة للررا الضررر لن  انرر  معلومررة   أي االلتخرراء للررا هللا

  ن عباد  منالفضو   ك أحم من خلقت . فهذا الفضو يصيب م هذا الظير  مرة لعملك يفق س تت فلن يرد

 
 
رن ِديِ ري َفراَل َأْ ُبرمُ  ُقروْ  ِ َيَلررِكْن َأْ ُبرُم   َ الَّرِذي الَّرِذينَ  َيرا َأيَُّهرا ال َّراُس ِلن ُ  رُتْم ِفري َررك ن مِ   َيَتَوفَّراُكمْ  َتْعُبرُميَن ِمرن ُديِن   

ِمرن  تَرْمعُ  ( َيالَ 105يِن َحِ يفرا  َياَل َتُكروَننَّ ِمرَن اْلُمْنرِرِ يَن )ِللرم ِ  َيْلَهركَ  ( َيَأْن َأِقرمْ 104َيُأِمرْرُت َأْن َأُكروَن ِمرَن اْلُمرْ ِمِ يَن )
ِ َما اَل َي َفُعَك َياَل َيُضرَُّك َفِإن َفَعْل َ  َن الظَّاِلِميَن ) َفِإنَّكَ  ُديِن      (106ِلجا  مِ 

مررا مضررا متررا يقعرر   الررذي يغفررر(الرررحيم ب سرربابت يفررق منرريهتت العامررة يسرر تت الماضررية . )يهررو الغفررور يتصررلون 
  الصالج ي ودتهم للا الصراس المستقيم . ي ملهم التوبة   ييرحم عباد  فيبفر   هم سيهاتهم بتوبتهم

ييولرت لليرت الظطراب  , لل راس خال ة العقيمة  لهرا   ممرا تضرم تت السرورة   يبلر  الرسرول ] ه . أن يعل همرا هذ 
أسلوب مرن التوليرت المروحي المر  ر فري ال فروس .  هو . لنما بها   نما  لا منهم م هم . يهم هم المقصودين بها

يالكثررة ; ييلرت الرياسرب الخاهليرة   ييلرت التراريخ الموغرو بالمنرر ين  القروة ييقر  رسرول هللا ] ه . بهرا فري يلرت
 كلهررا يعل هررا فرري قرروة يفرري  ررراحة يهررو فرري  ررمد قليررو مررن المرر م ين فرري مبررة   يالقرروة الظرراهرة . فرري النرررك .

  ين . .للمنر 

  الم وة يتكاليفها   يالحق يما ي بغي لت من قوة يمن يقين . يلك ها
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   م يبون ا  الن األخير لل اس: يمن

فإنمرا يضرو  ليهرا   يمرا  ضرو قو:يا أيها ال اس قم لاءكم الحق من رببم   فمن اهتم  فإنما يهتمي ل فست   يمرن)
  أنا  ليبم بو يو(.

فهرذا هرو الحرق قرم لراءهم  . ل فسرت الفا رلة   يالمفا رلة الكاملرة   يلكرو أن يظترارا  رالن األخيرر   يالكلمرة  فهرو
  من ربهم .

  فمن اهتم  فإنما يهتمي ل فست   يمن ضو فإنما يضو  ليها(. .)

لرادتهرم ي لرا اختيرارهم  للرا الرسرول مرو ال بال راس يسروقهم للرا الهرم  سروقا    لنمرا هرو مبلرا   يهرم مو ولرون  يليس
  تهم   ي لا قمر هللا بهم في ال هاية .ي لا تبعا

  بما قمر  يقضا : هللا خطاب للا الرسول ] ه . باتباع ما أمر بت   يالصبر  لا ما يلقا  حتا يحبم يالظتام

  ياتبق ما يوحا لليك يا بر حتا يحبم هللا يهو خير الحاكمين(. .)

مريقررة القرررآن فرري   لررا ق محتوياتهررا بخملتهرراالظتررام الم اسررب الررذي يلتقرري مررق مطلررق السررورة   ييت اسررق مرر يهررو
  التصوير يالت سيق . .

 
 

 َفراَل َرآدَّ ِلَفْضرِلِت ُيِصريُب ِبرِت َمرن َيَنراُء ِمرْن ِعَبراِدِ  َيُهروَ  ِبَظْيررن  َيْمَسْسَك   ُ ِبُضر ن َفاَل َ اِرَ  َلُت ِلالَّ ُهرَو َيِ ن ُيرِرْدكَ  َيِ ن

بِ ُكْم َفَمرِن اْهتَرَم  َفِإنََّمرا َيْهتَرِمي ِلَ ْفِسرِت َيَمرن َضروَّ  ِمن ا َأيَُّها ال َّاُس َقْم َلاءُكُم اْلَحقُّ ( ُقْو يَ 107الرَِّحيُم ) اْلَغُفورُ   َفِإنََّمرا رَّ

  (109) اْلَحاِكِمينَ  َو َخْيرُ ُيوَحا ِلَلْيَك َياْ ِبْر َحتََّا َيْحُكَم   ُ َيهُ  َما ( َياتَِّبقْ 108َيِضوُّ َ َلْيَها َيَما َأَنْا َ َلْيُكم ِبَوِ يون )

  الخ ء الحادي  نر انتها

  الخ ء الثاني  نر مبميءا  بسورة هود . ييليت

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  هود ي قسم من سورة يوس  سورة

  الثاني  نر الخ ء
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  هود

  هللا الرحمن الرحيم بسم

  سورة هود تعريف

فيهرا ممنيرت  [ 114 , 17   12ي المصرح  األميرري مرن أن انيرات ] السورة مبية بخملتها . خالفرا لمرا يرد فر هذ 
موضرعها مرن السريا    بحيرت ال يبراد يتصرور  فري . جلك أن مرالعة هذ  انيات في سيا  السورة تلهم أنها تخيء

موضرو اتها التري تقررهرا هري مرن  رميم الموضرو ات المبيرة  أن خلرو السريا  م هرا برادئ جي برمء . فضرال  لرا
قررري  م هرا   يآ رار هررذا الموقر  فري نفررس رسرول هللا ] ه . يالقلرة المسررلمة  منرر ي ة بالعقيرمة   يموقر المتعلقر
  القرآني الرباني لهذ  ان ار . . يالعالج معت  

لروال أنر ل  ليرت   ر  أي :يقولروا مثال هذا نصها:)فلعلك تارك بع  ما يوحا لليرك يضرائق برت  رمرك أن 12 فانية
يياضج أن هذا التحمي يهذا الع راد مرن قرري  للرا  . .(ي يو أن  نذير   للاهللا  لا  و ريء لاء معت ملك   لنما

ه . بحيت يحتاج للا التسرية   ت   يالتثبير   لرا مرا يروحا لليرت ; لنمرا  ] هللا الحم الذي يضيق بت  مر رسول
 لرا  المنرر ين اء   يلررأة يبالرذات فري الفتررة التري تلر  يفراة أبري مالرب يخميخرة   يحرادو ا سرر  ; مبرة كران فري

  بها الم وة في مبة . . مرت رسول هللا ] ه . يتوق  حر ة الم وة تقريبا ; يهي من أقسا الفترات التي

موسرا لمامرا يرحمرة ?  كتراب هرذا نصرها:)أفمن  ران  لرا بي رة مرن ربرت   ييتلرو  رراهم م رت   يمرن قبلرت 17 يانيرة
ترك فري مريرة م رت   لنرت الحرق مرن ربرك   يلكرن  فرال ب فال رار مو رم   أيلهك ي م ون بت   يمن يبفرر برت مرن األحر ا
مرن نروع القررآن المبري ياتخاهرت فري موالهرة منرر ي قرري  بنرهادة  أنهرا أكثرر ال راس ال ي م رون(. . يياضرج  رذلك

 لنمرا يروحا لليرت مرن ربرت ; يبنرهادة الكترب السرابقة يبظا رة  تراب موسرا ; يبتصرميق ب نرت القررآن لل بري ] ه .

بموقرر   للت ميررم ياتظراج هررذا قا رمة -يهرذا مررا  ران فرري مبرة مررن أفرراد مررن أهرو الكترراب  -أهررو الكتراب بررت  عر ب
الحررق الررذي هررو معررت   فرري يلررت   لررا المنررر ين . يتهميررم األحرر اب مرر هم بال ررار . مررق تثبيرر  رسررول هللا ] ه .

. يلريس ج رر  تراب موسرا بنربهة  لرا مرن القبائرو .  حولهرا توقر  الرم وة   ي  راد األكثريرة الغالبرة فري مبرة يمرا
 يلك ها استنرهاد - ما هو العهم في القرآن الممني  -لسرائيو يال تحميا لهم  لب ي ممنية انية . فهي ليس  خطابا

أرربت  يهرذا لمرا لراء برت محمرم ] ه . - ليرت السرالم  -تصرميق مرن بعضرهم ; يبتصرميق  تراب موسرا  بموقر 
  حرلة   يمقتضياتها الواضحة .بالموق  في مبة في هذ  الفترة ال
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